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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร  
 ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนนนทรีวิทยา จํานวน 60 คน จํานวน 20 ชั่วโมง ซึ่งไดมาจากการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดยวิธี
จับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2 
ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร โดยใชแบบ
แผนการทดลองแบบ Nonrandomized control group pretest-posttest design เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัยมีคาความเชื่อม่ัน .92  และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแบบปรนัยมีความเชื่อมั่น .94  
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติแบบ  t-test Dependent Samples และ t-test for Independent 
Sample ในรูป Difference Score 
 ผลการวิจัยสรปุได ดังนี้ 
   1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดับ .01 
 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  



  5.   นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  6.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน                       
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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            The purpose of  this research was to compare  Science  Learning Achievement  and                
Ability in Solving Science Problems of Matthayomsuksa I  Students using  Problem-Based 
Learning and Solving Scientific Problems Metacognitive Strategies 
         The  population used  in this research were 60 students of Matthayomsuksa I of  
Nonsiwitthaya School, Yannawa District, Bangkok, in the second semester of the academic 
year 2010. Students were chosen through Cluster Random Sampling. They were divided 
into 2 group ; the experiment 1 and the experiment 2  with 30 students each. The 
experiment 1 was taught by using Problem-Based Learning; the experiment 2  was taught by 
using Solving Science Problems Metacognitive Strategies, a total of 20 hours. The research 
equipments ; the achievement test on science study with reliability of .92 and the problem 
solving ability in scientific with reliability of .94. The study were Nonrandomized control 
group pretest-posttest design. The data analysis were by t-test dependent Samples and  t-
test for Independent Sample Difference Score. 

The results of this indicated that: 
               1. The science learning achievement  between the students taught using Problem-
Based Learning and Solving Science Problems Metacognitive Strategies was  significantly 
Different at the level of .01 

     2. The students learned by using Problem-Based Learning were science 
achievement higher than before significantly at the level of .01 

     3. The students learned by using Solving Scienctific Problems Metacognitive 
Strategies were science achievement higher than before significantly at the level of .01 

     4. The Ability in Solving Science Problem between the students taught using 
Problem-Based Learning and Solving Scienctific Problems Metacognitive Strategies  was  non-
significantly Difference at the level of .01 
                5. The students learned by using Problem-Based Learning  were ability in Solving 
Scienctific Problem  higher than before significantly at the level of .01 
                6. The students learned by using Solving Science Problems Metacognitive 
Strategies were ability in Solving Science Problem  higher than before significantly at the 
level of .01 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลานี้ลวน
เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวย
ใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใชขอมูลที่หลากหลายและ มีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมี
ความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมี
เหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 
 การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง                  
ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปฏิรูปการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษา                  
พ.ศ. 2542 เปนเครื่องมือสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทยและถือเปนนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของชาติครั้งแรกที่เนนการปฏิรูปทุกดาน โดยเนนใหจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของตนไดเต็มศักยภาพ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
ซึ่งไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวจัดการศึกษา มาตรา 
22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ มาตรา 24 ระบุวา กระบวนการจัดการเรียนรู ตองจัดเนื้อหากิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด   
การจัดการใหเผชิญสถานการณและประยุกตใชใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ 
ใหทําได คิดเปน ทําเปน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
เพ่ือนําไปสูเปาหมายของการเปนคนดี เกงและมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2542) ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงตองเนนใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ  มีความสมดุลทางดานจิตใจ รางกาย ปญญาและสังคม เปนผูรูจักคิด
วิเคราะห รักการเรียนรู มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร มีทักษะ
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สําหรับการดํารงชีวิต รวมทั้งทักษะทางอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยาง
สรางสรรค นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรม 
และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม 
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคน
ดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจ ที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะและความรูพ้ืนฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียน
มีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี  
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 1-2) 
 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดใช
ความสามารถทางสมองในการประมวลขอมูลความรูและประสบการณตาง ๆ ที่มีอยูใหเปนความรูใหม 
วิธีการใหมเพ่ือไปใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมสอดคลองกัน ซึ่งเม่ือคิดแลวตองนําไป
ปฏิบัติจริง จึงจะเกิดการเรียนรูที่ครบถวนสมบูรณ ซึ่งมาตรฐานการศึกษาแหงชาติไดกําหนดมาตรฐาน 
ดานผูเรียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการคิดไวในมาตรฐานที่ 4 มุงใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
ตัวบงชี้ที่ 2 สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูลรูจักพิจารณาขอดีขอเสีย ความถูก-ผิด ระบุ
สาเหตุ-ผล เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติและมีความถูกตอง
เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2544) ซึ่งสอดคลอง
กับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุง
ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะขอ 2 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการ
สรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม และขอ 3 
ความสามารถในการแกปญหาเปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ
ปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4) 
 กองวิจัยทางการศึกษา (กรมวิชาการ. 2542: 33-34) กลาววาการคิดเปนความสามารถที่
พัฒนาไดโดยการฝกฝนการคิดจากระดับงายจนถึงระดับที่ซับซอนมากขึ้น ไดแก ฝกทักษะ                
การคิดลักษณะการคิด และกระบวนการคิดตามลําดับ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระดับ
วัยวุฒิภาวะของแตละบุคคล โดยใหผูเรียนคิดเปน ตระหนักในปญหา คิดหาทางแกปญหาโดยใช
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ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดมาผสมผสานกันจนเกิดความคิดที่จะเลือกตัดสินใจหรือปฏิบัติ             
ใหเกิดความพึงพอใจและสามารถแกปญหานั้นได ประพันธศิริ สุเสารัจ (2541: 103) ไดใหความเห็น
วาความสามารถในการแกปญหามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก การที่บุคคลจะอยู
รอดสังคมปจจุบันตองเปนผูมีความคิด รูจักคิด รูจักแกปญหา รูวิธีการแกปญหา การคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร จึงเปนเทคนิคในการจัดกิจกรรมการสอนอยางหนึ่ง โดยการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหมีความสามารถในการคิดปญหา 
และยังเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เพ่ือที่จะไดพบความรูดวยตนเองโดยครู
จะตองจัดกิจกรรม จัดสถานที่ยั่วยุใหนักเรียนไดใชและฝกการทํางาน 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน เปนปจจัยสําคัญ                   
ในการพัฒนาใหเด็กมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ตลอดจนกระบวนการเสาะแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะชวยใหเด็กไทยเปนคนที่คิดเปน คิดอยางมีเหตุผล รูจักตัดสินใจและ
เลือกวิธีการตางๆ ที่จะสรางคุณภาพชีวิตใหตนเองดวยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 
(สุมาลี ดํารงไชย. 2537: 1) แตในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบันครูผูสอนจะเนน
เน้ือหาวิชา เนนการทองจํามากกวาการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และวิธีการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ไมสอนใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล สอดคลองกับที่วา ครูสวนใหญยังมีพฤติกรรม 
ที่ขาดการพัฒนาดานเทคนิคการสอน ยังใชการสอนแบบเดิมๆ คือเนนเน้ือหาจากหลักสูตรคูมือครู 
เนนความรูความจํา เกี่ยวกับขอเท็จจริงและหลักการมาก เด็กจึงขาดโอกาสในการฝกฝนการพัฒนา
ทักษะการคิดและการแกปญหา (วรรณทิพา รอดแรงคา. 2543: 29) นอกจากนี้ ขอจํากัดของการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คือไมสามารถนําเอาวิทยาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนเทาที่ควร 
เน่ืองจากมีการเนนบทบาทของผูสอน ความสมบูรณของเน้ือหา ละเลยบทบาทของผูเรียนและปญหา
ที่เกิดขึ้นทั้งในการเรียนและในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตร  มักจบลงดวยผูเรียนไดรับ
ความรูที่กําหนดไวในหลักสูตร แทนที่จะจบลงดวยผูเรียนไดแกปญหาดวยตนเอง หรือการไดนํา
ความรูไปใชในชีวิตจริง ทําใหมีการฝกทักษะทางวิทยาศาสตรนอยลง สงผลตอความสามารถใน  
การแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรต่ํา (สมจิต สวธนไพบูลย. 2541: 6) 
 ดังน้ัน ในการปรับปรุงและแกไขสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรนั้น จําเปนตอง
อาศัยแนวคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับผูเรียนมาชวยในการจัดการเรียนการสอน ในระยะหลาย   
สิบปที่ผานมา มีทฤษฎีการเรียนรูใหมๆ เกิดขึ้นหลายทฤษฎี แตทฤษฎีการเรียนรูที่นักการศึกษา
สวนใหญใหความสนใจกันมาก ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคลอง
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด คือ เชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้น เม่ือผูเรียนไดสราง
ความรูที่เปนของตนเองขึ้นมาจากความรูที่มีอยูเดิม หรือจากความรูที่รับเขามาใหม ดวยเหตุผลนี้
หองเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงไมควรเปนหองเรียนที่ครูเปนผูจัดการทุกสิ่งทุกอยาง โดยนักเรียน  
เปนฝายรับ แตตองใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง สรางความรูที่เกิดจากความรูความเขาใจของตนเอง 
และมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น รูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยูหลายรูปแบบ เชน   
การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน การเรียนรูโดยการคนควาอยางอิสระ การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน เปนตน (มัณฑรา ธรรมบุศย. 2545: 12) 
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 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนวิธีหน่ึงที่ไดรับการกลาวถึงอยางมากในชวง 25 ป              
ที่ผานมา เปนวิธีการเรียนรูที่แตกตางไปจากวิธีด้ังเดิมที่เนนตัวสาระความรู และมุงเนนที่ผูสอนเปน
สําคัญ  แตที่ตางออกไปคือ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น ใชนักเรียนเปนสําคัญ โดยมุงที่ใช
ปญหาจริงหรือสถานการณจําลองเปนตัวเริ่มตน กระตุนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด
วิจารณญาณในขณะที่ผูเรียนทํางานโดยใชปญหาเปนศูนยกลาง หลังจากที่ผูเรียนไดใชความรู
พื้นฐานในการทําความเขาใจ และอธิบายแนวคิดตอปญหานั้นแลว สิ่งที่ยังหลงเหลืออยูในปญหา  
ซึ่งผูเรียนไมเขาใจจะเปนประเด็นที่ตองเรียนรูตอไป เพื่อใหไดความรูมาอธิบายและแกปญหา              
โดยผูเรียนจะพัฒนาแผนการเรียนรูที่จะนําไปสูการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือการเรียนรูใน
สวนยอยๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไมเขาใจในปญหา ในการสืบคนผูเรียนจะไดรับมอบหมาย                
เปนรายบุคคลหรือกลุมใหทําการสืบคน (พวงรัตน บุญญานุรักษ; และ Majumder. 2544: 42)              
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะเนนใหผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้น                 
ในโลกแหงความเปนจริง เปนบริบทของการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและ                 
คิดแกปญหา รวมทั้ง ไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย วอลตัน และ แมททิวส                 
ไดสรุปถึงประโยชนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไววา ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวไดดีขึ้น
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในเรื่องขอมูลขาวสารในโลกปจจุบันเสริมสรางความสามารถใน 
การใชทรัพยากรของผูเรียนไดดีขึ้น สงเสริมการสะสมการเรียนรูและการคงรักษาขอมูลใหมไวไดดีขึ้น 
สนับสนุนความรวมมือในการเรียนมากกวาการแขงขัน ชวยใหผูเรียนเกิดการตัดสินใจแบบองครวม 
หรือแบบสหสาขาวิชา (Walton; & Matthews. 1989: 456-459) นอกจากนี้ การสอนที่มีผูสอนเปน
ศูนยกลาง ไมสามารถสอนสาระที่จําเปนตองเรียนไดหมด แตการเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน จะ
ชวยใหผูเรียนเลือกสรรสิ่งที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรูวิธีการแกปญหาไดรับความรู
ใหมจากการศึกษาคนควาดวยการวิเคราะห และแกปญหาที่เรียน รูจักการตัดสินใจ การใหความเห็น 
การพัฒนาความคิดใหมๆ และความกระตือรือรนตอการเรียน เกิดการเรียนรูอยางบูรณาการ  
นอกจากนี้ยังเนนถึงการเรียนรูอยางสวนรวมจากการทํางานรวมกันเปนกลุม ซึ่งทําใหผูเรียนได
พัฒนาบุคลิกภาพที่มีความเปนตัวเอง มีความคิดริเร่ิม คิดเปน มีความมั่นใจ กลาที่จะเผชิญปญหา
และใชหลักการแกปญหาอยางมีเหตุผล รวมทั้งเปนการฝกฝนนิสัยการศึกษาคนควา ซึ่งเปนพฤติกรรม
จําเปนของการเรียนรูตลอดชีวิต (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2548: 79-80) 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม                
เพ่ือเปนการสรางความรูผานกระบวนการคิดของตนเอง และเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืนน้ัน วิธีการที่จะ
ชวยแกปญหาในการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับเด็กเพื่อใหเด็กประสบความสําเร็จในการเรียนรูก็คือ                    
การสอนใหเด็กรูเทาทันและสามารถจัดการกับความคิดของตนเองได ซึ่งวิธีการดังกลาวคือ 
ความสามารถเมตาคอคนิชัน อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการคิด คอสตา (Costa, A. C. 
2000: 10) ยังไดแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญของเมตาคอคนิชันวาเปนสิ่งที่ชวยใหเด็กมีประสิทธิภาพ
ในการคิดมากขึ้นและชวยใหประสบความสําเร็จทั้งในโรงเรียน ในชีวิตและการทํางาน เพราะเปน
กระบวนการที่ใชในการแกปญหา สงเสริมการคิดวิจารณญาณและสงผลตอการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
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ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ เฮนสันและเอลเลอร (Henson; & Eller. 1999: 296) ยังได
กลาวถึงความสําคัญของเมตาคอคนิชันตอการวางแผนหลักสูตรและการจัดกิจกรรมของครูวา
กิจกรรมเมตาคอคนิชัน เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการคิดที่ถือวาเปนเปาหมายสําคัญของ
กระบวนการศึกษาที่จําเปนตอการวางแผนหลักสูตรใหเปนการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลองกับที่
ฮารทแมน (Hartman, H. J. 1998: 1) กลาวไววา เมตาคอคนิชันมีความ สําคัญอยางยิ่งเพราะสงผล
ตอการแสวงหาความรู ความเขาใจตอสิ่งที่เรียน ความจํา และการประยุกตใช กลาวคือถาเด็กมี    
เมตาคอคนิชันสูงก็จะมีความสามารถทางสติปญญาในดานที่กลาวมาสูงดวยเชนเดียวกับงานวิจัย
ของแกมมา (Gama, C. A. 2004: บทคัดยอ) ที่พบวาเด็กที่ไดรับประสบการณเมตาคอคนิชัน 
จะแกปญหาไดถูกตองมากกวาเด็กที่ไมไดรับประสบการณเมตาคอคนิชัน นอกจากนี้จากการศึกษาของ    
โฟการตีและโอเปกา (Fogarty, R.; & Opeka, K. 2003: บทนํา) ที่กลาววากระบวนการทางเมตาคอคนิชัน 
เปนทักษะหนึ่งที่จําเปนสําหรับเด็ก ในยุคอนาคตเพราะเปนกระบวนการที่ชวยใหเด็กไดเรียนรูถึง
วิธีการเรียนและคิดถึงวิธีการคิดของตน รวมทั้งการจัดการกับขอมูลซ่ึงเนนการแกปญหาและการ
ตัดสินใจที่แพรหลายเขาหลักสูตรในทุกระดับชั้นตั้งแตกอนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ดังน้ัน 
การนํากลวิธีเมตาคอคนิชันมาใช ในการจัดการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จ  
ในการแกปญหา โดยตรวจสอบไดจากความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่เพ่ิมขึ้น 
หลังจากไดรับการฝกโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน ซึ่งนับวาเปนประสบการณที่ดีที่ควรนํามาปรับใช
กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาการบริหารและควบคุมตรวจสอบการคิดของตนเอง  
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร อยางถูกตอง มีทิศทาง และมีประสิทธิภาพตอไป 
 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันใน
การแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งจะเปนแนวทางใหแกครูผูสอน
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อมุงพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                
ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธ ีเมตาคอคนชินั
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                  
ปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                
ปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ผลของการวิ จัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา                 
เปนฐานและการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
แนวทางใหแกครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู อ่ืนๆ ในการ
ออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือมุงพัฒนาใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ตอไป 
 2.  ไดแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี                
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่                    
เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนและผูสนใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและกลุมสาระอ่ืนๆ เพ่ือนําไปประยุกตใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนากระบวนการคิด และสอดคลองกับบริบทของผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา                   
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน 
มีนักเรียน 581 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา              
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งไดมาจากการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดย
วิธีจับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดังนี้ 
 กลุมทดลองที่ 1  ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 30 คน 
 กลุมทดลองที่ 2  ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร  จํานวน 30 คน 
 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 1 สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนระยะเวลา 20 ชั่วโมง                 
โดยผูวิจัยดําเนินการสอนเอง 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
  1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.2 ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง ลักษณะของการสอนโดยใช
ปญหาในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่นักเรียนอาจพบ มาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู และ
เปนตัวกระตุนในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล โดยเนนใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่
ตองการแสวงหาความรูดวยตนเอง และรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม ภายในกลุมผูเรียนดวยกัน
โดยผูสอนมีสวนรวมนอยที่สุด ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามขั้นตอนของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 8) มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   1.1 กําหนดปญหา หมายถึง ขั้นที่ผูสอนจัดสถานการณตางๆกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยากเรียนได และ
เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 
   1.2 ทําความเขาใจกับปญหา หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหา              
ที่ตองการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับปญหาได 
   1.3 การดําเนินการศึกษาคนควา หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองการเรียน
ดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย 
   1.4 สังเคราะหความรู หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 
   1.5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของ
กลุมตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด                   
โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรู                
ในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 
   1.6 นําเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบ
องคความรูและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับ
ปญหารวมกันประเมินผลงาน 
  2. การจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร หมายถึง การนําการรูคิดไปใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยเนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา 
วิทยาศาสตร ตามแนวคิดของ เบเยอร (Beyer. 1987) ซึ่งจากกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตรดังกลาว ผูวิจัยจึงปรับปรุงขั้นตอนตางๆ ใหเหมาะสม ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
   2.1 ขั้นการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
     2.1.1 ระบุสิ่งที่โจทยกําหนดมาให 
     2.1.2 บอกเปาหมายของการแกโจทยปญหา 
     2.1.3 สรางตัวแทนของปญหา 
     2.1.4 ระบุคําและขอความสําคัญ 
     2.1.5 บอกขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
   2.2 ขั้นการวางแผน ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
     2.2.1 เลือกนําหลักการจากความรูที่ ไดรับไปใช ในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร 
     2.2.2 เรียงลําดับขั้นตอนตามหลักการหรือกลวิธีที่ไดเลือกไว 
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   2.3 ขั้นการกํากับและควบคุม ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
      2.3.1 การกําหนดเปาหมายไวในใจ 
      2.3.2 กํากับวิธีการตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนของกลวิธีที่ไดเลือกไว 
   2.4 ขั้นการฝกใหผูเรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได 
      2.4.1 ตรวจสอบคําตอบ 
      2.4.2 ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล 
      2.4.3 ตรวจสอบการวางแผน 
      2.4.4 ตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติ 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและ
การเคลื่อนที่ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวัดความสามารถดานตางๆ 4 ดาน (สสวท. 2546: 11) ดังนี้ 
   3.1 ความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมา
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี 
   3.2 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความและ
แปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   3.3 การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ
ทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมๆหรือที่แตกตางจากที่เคยเรียนรูมาแลวโดยเฉพาะ     
อยางยิ่งคือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   3.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะ
ความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกต การจําแนก
ประเภท การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล การตั้งสมมติฐาน                     
การทดลอง  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
  4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนําความรู
ทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาที่พบ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ ขั้นตอนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    4.1 การระบุปญหา หมายถึง ความสนใจในสิ่งที่พบเห็น ซึ่งเกิดเนื่องจากความ
อยากรูอยากเห็นและทักษะการสังเกต 
    4.2 การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปไดซึ่งทาง
วิทยาศาสตรเรียกวา สมมติฐาน 
    4.3 การทดลอง หมายถึง การกําหนดวิธีการแกปญหาโดยอาศัยทักษะในการ
ควบคุมตัวแปร การทดลอง และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
    4.4 การสรุปผลการทดลอง หมายถึง การแปรความ อธิบายความหมายของ
ขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

-  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
-  การจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร 
-  ความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามลําดับ                       
หัวขอตอไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.1 ประวัติและความเปนมาของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.2 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.4 ลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.5 กลไกพื้นฐานของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.6 ลักษณะของปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.7 ขั้นตอนการสรางปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.8 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.9 การประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.10 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร 
  2.1 ความหมายของเมตาคอคนิชัน 
  2.2 องคประกอบของเมตาคอคนิชัน 
  2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเมตาคอคนิชัน 
  2.4 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับ         
การพัฒนาเมตาคอคนิชัน 
  2.5 กลวิธีเมตาคอคนิชันในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
  2.6 การวัดเมตาคอคนิชัน 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.1 ความมุงหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  3.2 ประเภทของความรูทางวิทยาศาสตร 
  3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3.4 ความสัมพันธของความรูทางวิทยาศาสตร 
  3.5 กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  3.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  4.2 การเรียนการสอนกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
  4.3 ขั้นตอนการคิดแกปญหา 
 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  5.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการจดัการเรียนรูโดยกลวธิีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร 
  5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 
1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 1.1 ประวัติความเปนมาของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 ในระยะหลายสิบปที่ผานมามีทฤษฎีการเรียนรูเกิดขึ้นอีกหลายทฤษฎี แตทฤษฎีการเรียนรู
ที่นักการศึกษาสวนใหญใหความสนใจกันมาก ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม ซึ่งเปน
แนวคิดที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด คือเชื่อวา การเรียนรู จะเกิดขึ้น
เม่ือผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของตนเองขึ้นมาจากความรูที่มีอยูเดิมหรือจากความรูที่รับเขามาใหม  
ใหผูเรียนไดมีการปฏิบัติเอง สรางความรูที่เกิดจากความเขาใจของตนเอง และมีสวนรวมในการเรียน
มากขึ้น รูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยูหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรู
แบบชวยเหลือกัน การเรียนรูโดยการคนควาอยางอิสระ การเรียนรูโดยการใชปญหาเปนฐาน เปนตน 
(มัณฑรา ธรรมบุศย. 2545: 12) 
 ความเปนมาของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีพัฒนาการขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย 
ค.ศ.1969 โดยคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร ที่ประเทศแคนาดา                
โดยนํามาใชในกระบวนการการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาแพทย และไดขยายไปยังสาขาอื่นๆ 
เชน วิศวกรรมศาสตร กฎหมาย สถาปตยกรรม ภาษาศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เปนตน ในปจจุบันไดมีการศึกษาและนําการเรียนรู โดยใชปญหาปนฐานขยายไปสูระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษามากขึ้น (รังสรรค ทองสุขนอก. 2547: 9; อางอิงจาก Johnson; Finucane; & Prideaux. 
1999: 29; Boud; & Feletti. 1998;Bridges; & Hallinger. 1995; Cerezo. 1999; Albaugh. 2001; 
Gallagher; et al. 1995; Gordon; et al. 2001; Zhang. 2002; Illinois Mathematics and Science 
Academy(IMSA). 1999) 
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 1.2 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มาจากคําภาษาอังกฤษ คือ Problem-Based Learning: 
PBL เม่ือใชในภาษาไทยมีผูแปลไวแตกตางกัน เชน การเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนหลักการเรียนรูจากปญหาการจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนหลักในการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยจะใชคําวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 แบรโรว และแทมบลิน (Barrows; & Tamblyn. 1980: 18) ไดใหความหมายของการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน สรุปไดคือ เปนการเรียนรูที่เปนผลของกระบวนการทํางานที่มุงสรางความ
เขาใจและหาทางแกปญหา ตัวปญหาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไป
ในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนขอมูลที่ตองการ เพ่ือสรางความเขาใจ
ในตัวปญหาและวิธีการแกไขปญหา 
 การเลเกอร (Gallagher. 1997: 332-362) ไดใหความหมายวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
เปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูจากการเรียน โดยผูเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือคนหา
วิธีการแกปญหา โดยจะบูรณาการความรูที่ตองการใหผูเรียนไดรับกับการแกปญหาเขาดวยกัน 
ปญหาที่ใชมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับผูเรียน การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานจะมุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะการเรียนรูมากกวาความรูที่ผูเรียนจะไดมาและพัฒนา
ผูเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได 
 บาเรลล (Barell. 1998: 7) ไดใหความหมายของการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานไววา                 
เปนกระบวนการของการสํารวจเพ่ือจะตอบคําถามสิ่งที่อยากรูอยากเห็น ขอสงสัยและความไมม่ันใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติในชีวิตจริงที่มีความซับซอน ปญหาที่ใชในกระบวนการเรียนรูจะเปน
ปญหาที่ไมชัดเจนมีความยากหรือมีขอสงสัยมาก มีแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลาย 
 เฉลิม วราวิทย (2531: ค) ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไววา                     
เปนวิธีการเรียนรูที่ใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะหาความรู เพ่ือแกปญหา
โดยเนนใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหาความรูดวยตนเอง และรูจักการทํางานรวมกัน
เปนทีมภายในกลุมผูเรียนดวยกันเอง 
 ทิศนา แขมมณี (2545: 136) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพการณ
ของการเรียนรูที่ใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามเปาหมาย โดยผูสอน
อาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริงหรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา 
ฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจใน
ปญหานั้นอยางชัดเจนได 
 มัณฑรา ธรรมบุศย (2545: 13) ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา
เปนรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสราง
ความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาที่ตนศึกษา 
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 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน                     
เปนกระบวนการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหา ที่มีแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลายเปน
ตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู คิดวิเคราะหปญหานั้นใหเขาใจอยางชัดเจน คนควาหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาอยางเหมาะสม การดําเนินกิจกรรม
การเรียนรูจะเนนการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองและการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก ผูสอนจะมีบทบาทเปน
ผูแนะนําและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ตลอดจนเปนแหลงการเรียนรูหนึ่งของผูเรียนดวย 
 
 1.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 นักการศึกษาใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้ 
 โนวลส (อาภรณ แสงรัศมี. 2543: 17; อางอิงจาก Knowles. 1975) มีแนวคิดสนับสนุนวา             
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Andragogy) ที่เชื่อวา 
การเรียนรูจะเรียนไดมากที่สุด เมื่อผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งทฤษฎี               
การเรียนรูของผูใหญตั้งอยูบนขอสมมติฐานการเรียนรู 4 ประการ สามารถสรุปไดดังนี้ 
  1. อัตมโนทัศน เม่ือบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้น ความรูสึกรับผิดชอบ
ตอตนเองก็มีมากขึ้นตามลําดับ และถาหากบุคคลรูสึกวาตนเองเจริญวัยและมีวุฒิภาวะถึงขั้น                 
ที่จะควบคุมและนําตนเองได บุคคลก็จะเกิดความตองการทางจิตใจ เพ่ือที่จะไดควบคุมและนําตนเอง 
  2. ประสบการณ บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีประสบการณเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ
ประสบการณตางๆ ที่แตละคนไดรับจะเสมือนแหลงทรัพยากรมหาศาลของการเรียนรู และก็จะ
สามารถรองรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ิมขึ้นอยางกวางขวาง 
  3. ความพรอม ผูใหญพรอมที่จะเรียนเม่ือเห็นวาสิ่งที่เรียนไปนั้นมีความหมายและมี
ความจําเปนตอบทบาทและมีสถานภาพทางสังคม ผูใหญเปนผูที่มีหนาที่การงาน มีบทบาทในสังคม
และพรอมที่จะเรียนเสมอ ถาหากสิ่งนั้นมีประโยชนตอตนเอง 
  4. แนวโนมตอการเรียนรู ผูใหญเปนผูที่มีบทบาทและสถานภาพทางสังคมการเรียนรู
ของผูใหญจึงเปนการเรียนรูเพ่ือแกปญหาในชีวติประจําวัน ยึดปญหาเปนศูนยกลางในการเรียนรู 
 เดลลีส (Delisle. 1997: 1-2) ไดกลาวถึงการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามีรากฐาน             
มาจากทฤษฎีทางการศึกษาของจอหน บี ดิวอ้ี (John B.Dewey) ซึ่งมีชื่อวา การศึกษาแบบพิพัฒนาการ 
(Progressive Education) ที่เนนการเตรียมประสบการณเพ่ือพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน โดยคํานึงถึง
ความสนใจความถนัดและความตองการทางดานอารมณและสังคมของผูเรียน เนนใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของกิจกรรมและประสบการณ ผูเรียนตองลงมือกระทําดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียง      
ผูชี้แนะแนวทางเทานั้น 
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 มิโล และเอฟเวนเซน (Hmelo; & Evensen. 2000: 4) ไดกลาวสนับสนุนวาการเรียนรู โดย
ใชปญหาเปนฐานเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งมีรากฐาน
มาจากทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท (Piajet) และไวก็อทสกี (Vygotsky) เชื่อวา การเรียนรูเปน
กระบวนการ พัฒนาทางสติปญญาที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรู
เกิดจากการที่ผูเรียนเรียนรูมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและเกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณใหม 
และปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับประสบการณใหม นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการเรียนรู ดวยการ
คนพบของบรูเนอร ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูที่แทจริงมาจากการคนพบของแตละบุคคล โดยผาน
กระบวนการสืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เมื่อผูเรียนเผชิญกับ
ปญหาที่ไมรูทําใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญาและผลักดันใหผูเรียนไปแสวงหาความรู และนํา
ความรูใหมมาเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพ่ือแกปญหา 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
มีแนวคิดพื้นฐานมาจากกระบวนการสรางความรูใหมบนพื้นฐานของความรูเดิมที่มีอยู เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนจะสรางความรูดวยตนเอง จากการที่ผูเรียนมีการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางปญญา การเรียนรูเกิดจากการลงมือปฏิบัติการคนพบและสรางความรู
ดวยตนเองมีปฏิสัมพันธกับกลุมผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
อีกทั้งเน้ือหาสาระสถานการณของการเรียนจะตองเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
 
 1.4 ลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 ลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไดมีผูกลาวไวดังนี้ 
 แบรโรว (Barrows. 1996: 5-6) กลาวถึงลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้ 
  1. เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางภายใตการแนะนําของผูสอนประจํากลุม
ผูเรียนตองรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุสิ่งที่ตนตองการรูเพ่ือความเขาใจที่ดีขึ้น โดยแสวงหา
ความรูจากแหลงที่จะใหขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งอาจมาจากหนังสือ วารสาร คณาจารย ขอมูลออนไลน
หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ 
  2. จัดกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5-8 คน พรอมกับผูสอนประจํากลุม
เพ่ือใหผูเรียนทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยความหลากหลายของบุคคลตางๆ 
  3. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูแนะแนวทาง โดยมีบทบาทที่ไมใชผูบรรยาย
ไมใชผูบอกขอมูล ไมบอกผูเรียนวาคิดถูกหรือผิด แตมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนตั้งคําถามตนเอง
เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้นและจัดการแกปญหาดวยตนเอง 
  4. รูปแบบของปญหามุงเนนใหมีการรวบรวมขอมูลและกระตุนการเรียนรู ปญหา          
ที่นําเสนอเปนสิ่งที่ทาทายผูเรียน ที่จะตองเผชิญในการปฏิบัติจริง ตรงประเด็นและกระตุนการเรียนรู
ใหหาทางแกปญหา เปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเรียนรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
และรวบรวมขอมูลจากศาสตรวิชาตางๆ 
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  5. ปญหาเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก 
  6. ความรูใหมไดมาโดยผานการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
อยางแทจริงในระหวางการเรียนรูดวยตนเอง มีการทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืน พรอมทั้งไดมีการ
อภิปราย เปรียบเทียบ ทบทวน และโตแยงในสิ่งที่เรียนดวย 
 สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลินอยส (Illinois Mathematics and Science 
Academy. 2006: Online) ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้ 
  1. ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะนําเสนอปญหาที่มีแนวทางในการแกปญหา
อยางหลากหลายเปนอันดับแรก และเปนจุดศูนยกลางของเนื้อหาสาระและบริบทของการเรียนรู 
  2. ปญหาที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูจะมีแนวทางในการแกปญหาไดหลากหลาย 
มีความซับซอนไมตายตัว มีรูปแบบการแกปญหาไมแนนอน การหาคําตอบมีไดหลายแนวทางซึ่ง
อาจไมไดคําตอบที่รวดเร็วนัก 
  3. ในชั้นเรียนผูเรียนมีบทบาทเปนนักแกปญหา ผูสอนจะมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา
และชวยเหลือ 
  4. ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ แตความรูนั้น
ผูเรียนจะตองสรางขึ้นดวยตนเอง การคิดตองชัดเจนและมีความหมาย 
 ทิศนา แขมมณี (2545: 136-137) ไดเสนอตัวบงชี้การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา เปนฐาน
ไว 10 ประการ 
  1. ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันเลือกปญหาที่ตรงกับความสนใจหรือความตองการ
ของผูเรียน 
  2. ผูสอนและผูเรียนมีการออกไปเผชิญกับสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนมีการ
จัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา 
  3. ผูสอนและผูเรียน มีการรวมกันวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหา 
  4. ผูเรียนมีการวางแผน การแกปญหารวมกัน 
  5. ผูสอนมีการใหคําปรึกษา แนะนําและชวยอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการ
แสวงหาแหลงขอมูล การศึกษาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  6. ผูเรียนมีการศึกษา คนควา และแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  7. ผูสอนมีการกระตุนใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาที่หลากหลาย และ
พิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม 
  8. ผูเรียนมีการลงมือแกปญหา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป และประเมินผล 
  9. ผูสอนมีการติดตามการปฏิบัติงานของผูเรียนและใหคําปรึกษา 
  10. ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู ทั้งทางดานผลงานและกระบวนการ 
 จากลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถสรุปลักษณะที่สําคัญไดดังนี้คือ 
  1. ปญหาหรือสถานการณปญหา จะถูกนําเสนอแกผูเรียนเปนอันดับแรก โดยปญหา
หรือสถานการณปญหาจะกําหนดกรอบและแนวทางในการเรียนรูของผูเรียน 
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  2. เปนกลวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนผูกําหนดและรับผิดชอบตอ
การจัดลําดับการเรียนรูดวยตนเอง และเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
  3. การเรียนรูจะเกิดขึ้นจากกลุมการเรียนรูกลุมเล็กๆ ในระหวางการทํางาน 
  4. ผูสอนเปนผูจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยเปนผูคอยใหความชวยเหลือหรือคอย
ชี้แนะแนวทาง และผูเรียนจะเปนผูปฏิบัติเอง 
  5. ปญหาหรือสถานการณที่นําเสนอ จะมุงเนนการจัดการรวบรวมขอมูลและกระตุน
การเรียนรูของผูเรียนในการหาแนวทางในการแกปญหา ปญหาที่นําเสนอจะมีลักษณะเปนการบูรณา
การแบบองครวม โดยปญหาอาจมีหลายคําตอบหรือมีแนวทางและวิธีการแกไขปญหาที่หลากหลาย 
  6. ความรูใหมที่ไดรับของผูเรียนมาจากการเรียนรูดวยตนเอง โดยผานทางการลงมือ
ปฏิบัติจริง 
  7. การประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชปญหาและกระบวนการ             
ในการแกปญหา 
 
 1.5 กลไกพื้นฐานของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 จากความหมายแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะพบกลไก
พ้ืนฐานที่สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการตอไปน้ี (รังสรรค ทองสุขนอก. 
2547: 15) 
  1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 
  2. การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning) 
  3. การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก (Small Group Learning) 
 กลไกทั้งสามนี้ มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและเกิดขึ้นทุกขณะที่ผู เรียนดําเนิน                     
การเรียนรู ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธของกลไกการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 
 ที่มา: รังสรรค ทองสุขนอก. (2547: 16); อางอิงจาก พิชากร แปลงประสพโชค. (ม.ป.ป.) 
 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-Based Learning) 

การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง 
(Self-Directed Learning) 

การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก 
(Small Group Learning ) 
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 การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง 
 เปนกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน ที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใช
ความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งแรงจูงใจเกิดจากความอยากรูจากภายใน                
ตัวผูเรียนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาและกําหนดการดําเนินงานดวยตนเอง พรอมทั้งคัดเลือก
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมดวยตนเอง แสวงหาความรูจากแหลงทรัพยากรการเรียนตางๆ 
และทําการประเมินผลดวยตนเอง ตลอดจนการวิพากษวิจารณงานของตนเองดวย ผูสอนคือ
ผูสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือมากกวาเปนผูนําขอมูลความรูมาใหผูเรียน และเปนทรัพยากร      
การเรียนรูหน่ึงของผูเรียน ถึงแมวาผูสอนจะเปนผูออกแบบการเรียนรูก็ตาม แตผูเรียนก็สามารถ              
เลือกแนวทางการเรียนรูที่เหมาะสมไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถกําหนดแหลงเรียนรูไดเอง เชน 
ที่บาน หองสมุดหรือที่อื่นๆ ตามสะดวกทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา (เฉลิม วราวิทย. 
2531: ฆ–ง; พวงรัตน บุญญานุรักษ; และ Majumdar. 2544: 66-70; นิรมล ศตวุฒิ. 2547: 86-88) 
 การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก 
 เปนวิธีการเรียนรูที่อาศัยการทํางานเปนทีมหรือกลุม โดยในแตละกลุมจะมีสมาชิก
ประมาณ 3-9 คน ขึ้นอยูกับทรัพยากรการเรียนรู ในแตกลุมประกอบดวย ประธาน รองประธาน 
เลขานุการ และสมาชิกในกลุมคนอื่นก็จะมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน                  
การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก จะทําใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง การจัดระบบตนเอง                 
พัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ทักษะการใหและการรับขอมูลปอนกลับ ยอมรับ
ความแตกตางทางดานความคิด และเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล อีกทั้งยังพัฒนาทักษะ   
การปฏิบัติงานและการประเมินผลงานอยางมีเหตุผล เพ่ือใหการเรียนรูโดยใชกลุมเล็กในการเรียนรู     
โดยใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิผลนั้น ผูสอนจะตองมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูโดยใช         
กลุมเล็ก และสามารถสรางประสบการณการเรียนรูไดอยางเหมาะสม โดยผูสอนจะตองอธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก ความคิดรวบยอด บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละบุคคลในกลุมใหผูเรียนเขาใจอยางถูกตองเสียกอน (พวงรัตน บุญญานุรักษ; และ Majumdar. 
2544: 77-90) 
 ในงานวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนของการเรียนรูโดยใชกลุมเล็กดังนี้ คือ จัดผูเรียน
ออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 4-5 คน สมาชิกในกลุมรวมกําหนดเปาหมายของการเรียนรู พูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู กําหนดวิธีการคนควาหาความรู 
โดยแบงหนาที่ ความรับผิดชอบ และดําเนินการศึกษาคนควาตามวิธีการที กําหนด รวมกันวิเคราะห
ขอมูล สรุปขอมูลที่คนพบ และหาแนวทางในการแกปญหา ผูสอนและผูเรียนนําขอสรุปของกลุมยอย
มาใชในการสรุปบทเรียน ผูสอนและกลุมรวมกันประเมินผลการเรียนรู 
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 1.6 ลักษณะของปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 ปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะปญหาจะเปนจุดเริ่มตน
ของกระบวนการเรียนรู เปนตัวนําทางและเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ไดมีผูเสนอแนวคิดตอ
ลักษณะของปญหาที่ดีในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้ 
 อีเดน (Edens. 2000: 55-56) ไดกลาวถึงลักษณะของปญหาที่ดีสําหรับการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน พอสรุปไดวาปญหาเปนฐานจะถูกนําเสนอในรูปแบบของขอความหรือสถานการณที่
เกี่ยวของโดยตรงกับผูเรียน 
  1. ปญหาจะตองดึงดูดใจใหผูเรียนอยากคนหาคําตอบ มีการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี
และการประยุกตใช 
  2. เปนปญหาปลายเปดและมีลักษณะขัดแยงในบางครั้ง ซึ่งจะทาทายใหผูเรียนได
แสดงการใหเหตุผล และแสดงออกถึงทักษะการคิด 
  3. ปญหานั้นจะตองมีความซับซอนเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนจําเปนตองมีการทํางาน
รวมกันและตองอาศัยคนอ่ืนชวยในการแกปญหา 
  4. ปญหาควรจะเกี่ยวของกับสถานการณที่เปนจริง 
  5. ผูสอนจะตองใชคําถามกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง การใหเหตุผล และการแกปญหา 
 สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลินอยส (2006: Online) ไดกลาวถึงลักษณะ
ปญหาที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามีลักษณะ ดังนี้ 
  1. โครงสรางที่มีลักษณะที่สามารถหาแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลาย                
เปนลักษณะปญหาตามแบบธรรมชาติทั่วไป 
  2. สถานการณจะมีลักษณะที่ยุงยากซับซอน ไมตายตัว 
  3. มีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เม่ือมีขอมูลใหมๆ เพ่ิมเขามา 
  4. ไมสามารถแกปญหาไดงายๆ หรือรูปแบบการแกปญหาไมแนนอน 
  5. ไมมีคําตอบที่ถูกตองเสมอไป 
 
 1.7 ข้ันตอนการสรางปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 สิ่งสําคัญอยางยิ่งของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคือปญหา เพราะปญหาเปนจุดเริ่มตน
ของกระบวนการเรียนรู โดยจะนําเสนอปญหาเปนตัวกระตุนเปนอันดับแรก ดังน้ันปญหาจะตอง
สามารถนําและกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาจะตองมีความสําคัญ
ตอผูเรียน ตองเปนการบูรณาการความรูหลากหลายศาสตร ทั้งทักษะที่ตองการใหเกิดและที่มีอยู  
ในชีวิตจริงเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรู ทั้งที่อยูใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนประกอบดวย ไดมีผูใหแนวคิดในการสรางปญหาสําหรับเปนเคร่ืองมือใน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พอจะสรุปไดดังนี้ 
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 เดลลีส (Delisle. 1997: 18-25) ไดเสนอขั้นตอนการสรางปญหาไวดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 เลือกเนื้อหาและทักษะ โดยพิจารณาจากหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ    
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ทักษะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน และระยะเวลาในการเรียนรูของเนื้อหานั้นๆ 
  ขั้นที่ 2  กําหนดแหลงการเรียนรู เม่ือเลือกเน้ือหาและทักษะการเรียนรูแลว กอนที่จะ
เขียนปญหา ผูสอนจะตองกําหนดแหลงการเรียนรูที่ผูเรียนจะทําการคนควา สืบคน ใหเพียงพอ และ
ตองมีความหลากหลายทางขอมูลเพียงพอในการเรียนรู ทั้งในชั้นเรียน ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ซึ่งตองมากพอที่จะชวยในการเรียนรูของผูเรียน ผูสอนจะตองทําการตรวจสอบ                
แหลงการเรียนรูกอนวามีอยูที่ใดบาง นอกจากนั้นผูสอนเองตองเปนแหลงการเรียนรูอยางหนึ่ง            
ของผูเรียนดวยเชนกัน 
  ขั้นที่ 3  เขียนปญหา โดยปญหาจะเปนขอความที่มีลักษณะดังนี้ 
    - พัฒนาขึ้นอยางเหมาะสม นั่นคือปญหามีความเหมาะสม สามารถพัฒนา
ผูเรียนทางดานสังคม อารมณ และสติปญหาได 
    - มีพ้ืนฐานมาจากประสบการณของผูเรียน ปญหาจะตองสอดคลองกับ
ชีวิตจริงของผูเรียน 
    - อยูบนพื้นฐานของหลักสูตรการเรียนรู ปญหาควรจะสงเสริมทั้งดานความรู
และดานทักษะ 
    - สามารถใชการเรียนการสอนไดหลากหลายวิธี 
    - โครงสรางของปญหามีลักษณะที่สามารถหาแนวทางในการแกปญหา
อยางหลากหลาย มีปญหายอยซอนอยูในปญหาหลักที่ไมคอยชัดเจนนักผูเรียนจําเปนตอง
ทําการศึกษา คนควาเพิ่มเติม อีกทั้งอาจมีวิธีการแกปญหาไดหลากหลาย 
  ขั้นที่ 4  เลือกกิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือเขียนปญหาขึ้นมาแลวผูสอนจะตอง
เลือกกิจกรรมการเรียนรูที่เม่ือดําเนินตามนั้นแลวผูเรียนสามารถมองเห็นแนวทางในการแกปญหาได 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางขึ้นตองมีความสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน สามารถพัฒนา
ทักษะทางการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียนขณะที่ดําเนินกิจกรรมนั้นดวย 
  ขั้นที่ 5  สรางคําถาม เปนการสรางคําถามเพ่ือชวยผูเรียนในขณะดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งจะมีความสอดคลองสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอน คําถามจะตอง
ส ามา รถกร ะตุ น ให ผู เ รี ยน เ กิ ดกา ร เ รี ยน รู แ ล ะ เ กิ ด แนวทา ง ในกา รดํ า เ นิ นกิ จ ก ร รม                     
เพ่ือการแกปญหา 
  ขั้นที่ 6 กําหนดวิธีการประเมินผล การประเมินผลจะเนนทั้งในดานทักษะและ                     
ดานความรูในเนื้อหาไปพรอมกัน และการประเมินผลจะตองเปนประเมินผลตามสภาพจริง 
 รังสรรค ทองสุกนอก (2547: 20-21; อางอิงจาก พิชากร แปลงประสพโชค. ม.ป.ป)                   
ไดกลาววา การเตรียมปญหาในการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานนั้น จะตองคํานึกถึงหลักเกณฑ
พ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะพื้นฐาน สําคัญดังน้ี 
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  1. สิ่งที่ปอนใหผูเรียน คือปญหา ซึ่งเปรียบเสมือนการทาทายใหผูเรียนกาวไปสู
สภาวการณที่ผูเรียนอาจจะมีความคุนเคยหรือไมก็ตาม แตก็จะตระหนักในความจําเปนที่ตองเขาใจ
ปญหานั้น 
  2. กระบวนการจากปญหาที่ผูเรียนไดมา จะนําผูเรียนเขาสูกระบวนการที่ตองตั้ง
สมมุติฐาน วิเคราะห อภิปราย ฯลฯ เพ่ือหาแนวทางการแกปญหา ทั้งน้ีโดยเริ่มจากการอาศัยความรู
เดิมที่มีอยูคอนขางจํากัดเปนฐานกอน 
  3. สิ่งที่คาดหวัง เปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเม่ือผานกระบวนการดังกลาว มีดังตอไปนี้ 
    - กําหนดการเรียนรูขั้นตอไปที่จําเปนตอความเขาใจปญหา 
    - เสนอแนะแนวทางในการรวบรวมขอมูลมาเพิ่มเติมในการแกปญหา 
    - พิจารณาหาแนวทางแกปญหาอยางมีเหตุผล 
    - การประสานสัมพันธความรูที่ไดรับจากการคนควา 
 จากหลักเกณฑพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู ในการสรางปญหาจึงตองนํามาพิจารณา
รวมดวย ซึ่งกระบวนการในการสรางปญหามีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กําหนด กรอบการเรียนรู 
  ขั้นแรกในการกําหนดกรอบการเรียนรู คือการกําหนดประสบการณการเรียนรู                     
ในหลักสูตร หรือสาขาวิชาใดๆ ก็ตาม สิ่งสําคัญที่ตองกําหนดคือ 
    1. วัตถุประสงค คือการกําหนดขอบเขตวาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดานใดบาง ซึ่งโดยปรกติวัตถุประสงคทางการศึกษา ที่จะตองคํานึงถึงมี 3 ดาน คือ ดานความรู ดาน
เจตคติ และดานทักษะ 
    2. การกําหนดแนวความคิดหรือหลักเกณฑพ้ืนฐาน ที่ผูเรียนควรจะตอง
เรียนรูเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 
  ขั้นที่ 2 กําหนดปญหา 
  การกําหนดปญหาจะตองกําหนดใหสอดคลองกับแนวความคิดที่คาดหวังไววาผูเรียน
ควรจะเรียนรูอะไร 
  ขั้นที่ 3 กําหนดแผนการอภิปราย 
  คือการสรางคําถามเพื่อใหผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดไปยังแนวความคิด                
ที่ตองการได โดยใชรูปแบบดังตาราง 1 

 
ตาราง  1  รูปแบบของแผนการอภิปราย 
 

ปญหา คําถาม แนวความคิด 
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  ขั้นที่ 4 จัดเตรียมแหลงขอมูล 
  ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะไมมีการถายทอดความรูจากผูสอนโดยตรง                  
แตผูเรียนจะเปนผูแสวงหาความรูเอง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเตรียมแหลงขอมูลไวใหผูเรียน                 
ซึ่งจําแนกไดเปน 2 อยาง คือ แหลงขอมูลที่เปนบุคคลที่จะใหความรูและแหลงขอมูลที่เปนวัสดุ
ทางการเรียนที่ผูเรียนสามารถคนควาได เชนตํารา เอกสารตางๆ อินเตอรเน็ต เทป วิทยุ เปนตน 
  ขั้นที่ 5 กําหนดแผนการประเมินผล 
  การประเมินผลผูเรียนแบงเปน 2 แบบ คือ 
  1. การประเมินผลเพื่อบอกความกาวหนาของผูเรียน พิจารณา 2 อยางคือ 
   1.1  ดูความสอดคลองระหวางขอมูลที่หามาไดกับปญหาที่เรียน 
   1.2  ดูการประยุกตความรูที่ไดในการแกปญหาที่เกี่ยวของ 
  2. การประเมินผลรวมในการนําไปใชในสถานการณจริงตอไป 
 รังสรรค ทองสุขนอก (2547: 21-22) ไดสรุปขั้นตอนในการสรางปญหาเพื่อนําไปใชใน                  
การวิจัยไวดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กําหนดกรอบของปญหา ไดแก การเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรูเพ่ือกําหนดขอบเขตวาตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอะไรบางใน 3 ดาน 
ไดแก ดานความรู ดานเจตคติและดานทักษะกระบวนการ และความคิดรวบยอดหรือหลักเกณฑ 
พ้ืนฐานที่นักเรียนตองเรียนรู เพ่ือใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 
  ขั้นที่ 2 กําหนดและสรางปญหา ที่สอดคลองกับความคิดรวบยอดที่คาดหวังไววา
นักเรียนควรจะเรียนรู เม่ือครูเขียนปญหาเสร็จแลวครูลองดําเนินการเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรู
ดวยเพื่อใหมองเห็นถึงความเปนไปไดในการหาคําตอบ คําตอบที่ไดมีอะไรบาง มีวิธีใดบางที่สามารถ
นํามาแกปญหา ความรูใดบางที่เปนฐานในการแกปญหาและหาไดจากแหลงขอมูลใด นั่นคือครูจะ
สมมติบทบาทเปนผูเรียน เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของปญหาและชวยใหสามารถมองเห็นภาพรวม
การเรียนรูของนักเรียน ที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการ
ประเมินผล 
  ขั้นที่ 3  สรางคําถามและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู คําถามที่สรางนี้สําหรับครู       
ใชกระตุนนักเรียนใหเกิดการคิดไปสูแนวคิดรวบยอดที่ตองการ โดยใชรูปแบบเชนเดียวกับตาราง 1 
  ขั้นที่ 4  กําหนดแหลงขอมูลสําหรับใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรู โดยการ
ชี้นําตนเอง 
  ขั้นที่ 5  กําหนดการประเมินผล โดยพิจารณาทั้งดานความรูและดานทักษะ ในดาน
ความรูจะพิจารณาจากความสอดคลองระหวางขอมูลที่หามากับปญหาที่ให และดูการประยุกต
ความรูที่ไดในการแกปญหาที่เกี่ยวของ ในดานทักษะจะพิจารณาจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือแกปญหา 
 ในครั้งน้ีผูวิจัยใชขั้นตอนการสรางปญหาของ รังสรรค ทองสุกนอก (2547: 26-28) เปนแนวทาง
ในการสรางปญหาสําหรับการวิจัย เนื่องจากมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
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 1.8 ข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 มีผูเสนอขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไวดังนี้ 
 เดลลีส (Delisle. 1997: 26-36) ไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  การเชื่อมโยง (Connecting with the Problem) เปนขั้นตอนเชื่อมโยง
ความรูเดิมหรือประสบการณเดิมเขากับประสบการณของผูเรียน หรือกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ที่ผูเรียนตองเผชิญกับปญหาตางๆ เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและคุณคาของปญหานั้นตอ
การดําเนินชีวิตประจําวัน ในขั้นนี้ผูสอนตองพยายามกระตุนใหผูเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็นอยาง
หลากหลาย แลวจึงนําเสนอสถานการณปญหาที่เตรียมไว 
  ขั้นที่ 2 การกําหนดกรอบการศึกษา (Setting Up the Structure) ผูเรียนอานวิเคราะห
สถานการณปญหา แลวรวมกันวางแนวทางในการศึกษาคนควา หาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใชใน
การแกปญหาในขั้นนี้ผูเรียนจะตองรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกรอบการศึกษา    
4 กรอบดังนี้ 
    1. แนวคิด / แนวทางในการแกปญหา (Ideas) คือวิธีการ หรือแนวทาง         
ในการหาคําตอบที่นาจะเปนไปได ซึ่งเปรียบเสมือนสมมติฐานที่ตั้งไวกอนการทดลอง 
    2. ขอเท็จจริง (Facts) คือขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับปญหาน้ัน ซึ่งเปน
ความรู /ขอมูล ที่ปรากฏอยูในสถานการณปญหาหรือขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดจากการ
อภิปรายรวมกัน หรือเปนขอมูลความรูเดิมที่ไดเรียนรูมาแลว 
    3. ประเด็นที่ตองศึกษาคนควา (Learning Issues) คือขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ปญหาแตผูเรียนยังไมรู จําเปนตองศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพ่ือนํามาใชในการแกปญหา จะอยู              
ในรูปคําถามที่ตองการคําตอบ นิยาม หรือประเด็นการศึกษาอื่นๆ ที่ตองการทราบ 
    4. วิธีการศึกษา (Action Plan) คือวิธีการที่จะดําเนินการ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่ตองการ โดยระบุวาผูเรียนจะสามารถศึกษาขอมูลไดอยางไร จากใคร แหลงใด 
 กรอบการเรียนรูทั้ง 4 กรอบที่กลาวมา สามารถแสดงความสัมพันธกันไดดังตารางตอไปน้ี 

 
ตาราง  2  กรอบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

แนวคิด/แนวทาง 
ในการแกปญหา 

ขอเท็จจริง ประเ ด็นที่ ต องศึกษา
คนควา 

วิธีการศึกษา 
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  ขั้นที่ 3  การศึกษาปญหา (Visiting the Problem) ผูเรียนจะใชกระบวนการกลุมใน
การสํารวจปญหาตามกรอบการเรียนรูในขั้นตอนที่ 2 แตละกลุมรวมกันวางแผนการศึกษา คนควา 
และดําเนินการศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม จากแหลง
การเรียนรูตางๆ แลวนําความรูที่ไดมาเสนอตอกลุม จนไดขอมูลหรือความรูเพียงพอสําหรับ               
การแกปญหา ซึ่งขั้นน้ีผูเรียนจะมีอิสระในการกําหนดแตละหัวขอเอง ผูสอนจะเปนแคเพียงผูสังเกต
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเทานั้น 
  ขั้นที่ 4  การรวบรวมความรู ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา (Revisiting the 
Problem) หลังจากที่แตละกลุมไดขอมูลครบถวนแลว ใหกลับเขาชั้นเรียนและรายงานผลการศึกษา
คนควาตอชั้นเรียน หลังจากนั้นใหผูเรียนรวมกันพิจารณาผลการศึกษาคนควาอีกครั้ง วาขอมูลที่ได
เพียงพอตอการแกปญหาหรือไม ประเด็นใดแปลกใหมนาสนใจ มีประโยชนตอการแกปญหา และ
ประเด็นใดที่ไมเปนประโยชนควรจะตัดทิ้ง แลวแตละกลุมรวมกันตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดที่จะใชในการแกปญหา ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห         
การตัดสินใจ รวมทั้งผูเรียนจะคนพบแนวทางในการแกปญหาใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนความรู 
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
  ขั้นที่ 5  การสรางผลงาน หรือปฏิบัติตามทางเลือก (Producing a Product or Performance) 
เม่ือตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการแกปญหาแลว แตละกลุมสรางผลงานหรือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่เลือกไว ซึ่งมีความแตกตางกันไปแตละกลุม 
  ขั้นที่ 6  การประเมินผลการเรียนรูและปญหา (Evaluating Performance and the 
Problem) เม่ือขั้นตอนการสรางผลงานสิ้นสุดลง ผูเรียนจะทําการประเมิลผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองของกลุม และคุณภาพของปญหา พรอมทั้งผูสอนจะทําการประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ของผูเรียนดวย 
 ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Center for Problem-Based Learning) สถาบัน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลินอยส (Torp; & Sape. 1998: 33-34) ไดกลาวถึงขั้นตอน   
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมความพรอมของผูเรียน ในขั้นน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมใหผูเรียน
มีความพรอมในการเปนผูเผชิญกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งการเตรียมความพรอมนี้ขึ้นอยู
กับอายุ ความสนใจ ภูมิหลังของผูเรียน ในการเตรียมความพรอมนี้จะใหผูเรียนไดอภิปรายเกี่ยวเนื่อง
ถึงเร่ืองที่จะสอนอยางกวางๆ ซึ่งจะตองตระหนักวาการเตรียมความพรอมน้ีไมใชการสอนเนื้อหา
กอนเพราะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตางจากการเรียนรูแบบอ่ืน ตรงที่ความรูหรือทักษะที่
ผูเรียนไดรับจะเปนผลมาจากการแกปญหา 
  ขั้นที่ 2  ขั้นศึกษาปญหา ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนกําหนดบทบาทของตน               
ในการแกปญหาและกระตุนใหผูเรียนตองการที่จะแกปญหา ซึ่งผูสอนอาจจะใชคําถามในการกระตุน
ใหผูเรียนไดอภิปรายและเสนอความคิดเห็นตอปญหา เพ่ือมองเห็นถึงความเปนไปไดในการแกปญหา 
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  ขั้นที่ 3  ขั้นนิยามวา เรารูอะไร เราจําเปนตองรูอะไร และแนวคิดของเรา ในขั้นน้ี              
มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาสิ่งที่ตนรู อะไรที่จําเปนตองรู และแนวคิดอะไรที่ไดจาก
สถานการณปญหา สงเสริมใหผูเรียนไดพิจารณาถึงความรูที่ตนเองมีที่เกี่ยวกับสถานการณปญหา 
และเตรียมใหผูเรียนพรอมที่จะรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปแกปญหา ในขั้นนี้ผูเรียนจะทําความเขาใจ
ปญหาและพรอมที่จะสํารวจ คนควาหาความรูเพ่ือแกปญหา ผูสอนจะใหผูเรียนไดกําหนดสิ่งที่ตนรู
จากสถานการณปญหา สิ่งที่จําเปนตองเรียนรูเพ่ิมเติมที่จะมาสงเสริมใหสามารถแกปญหาได ซึ่งจะ
ระบุแหลงขอมูลสําหรับคนควาและแนวคิดในการแกปญหา โดยเขียนลงตารางอยางสัมพันธกันทั้ง  
3 หัวขอดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 รูปแบบการบันทึกสิ่งที่รู สิ่งที่ตองรูเพ่ิมเติมและแนวคิดจากสถานการณปญหา 
 

สิ่งที่รู สิ่งที่จําเปนตองรู แนวคิด 

 
 

  

 
  ขั้นที่ 4  ขั้นกําหนดปญหา จุดหมายในขั้นนี้เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนกําหนดปญหา      
ที่แทจริงจากสถานการณที่ไดเผชิญ และกําหนดเงื่อนไขที่ขัดแยงกับเง่ือนไขที่ปรากฏในสถานการณ
ปญหาที่กําหนดให ซึ่งจะชวยใหไดคําตอบของปญหาที่ดี 
  ขั้นที่ 5  ขั้นการคนควา รวบรวมขอมูลและนําเสนอ ผูเรียนจะชวยกันคนควาขอมูลที่
จําเปนตองรูจากแหลงขอมูลที่กําหนดไว แลวนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอกลุมใหเขาใจตรงกัน 
จุดมุงหมายในขั้นน้ี ประการแรกเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนวางแผนและดําเนินการรวบรวมขอมูลอยาง
มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเสนอขอมูลน้ันตอกลุม ประการที่สองเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเขาใจวาขอมูล
ใหมที่คนความาทําใหเขาใจปญหาอยางไร และจะประเมินขอมูลใหมเหลานั้นวาสามารถชวยเหลือให
เขาใจปญหาไดอยางไรดวย ประการที่สามเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางการสื่อสารและ
การเรียนรูแบบรวมมือซ่ึงชวยใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ 
  ขั้นที่ 6  ขั้นการหาคําตอบที่เปนไปได จุดมุงหมายในขั้นน้ีเพ่ือใหผูเรียนไดเชื่อมโยง
ระหวางขอมูลที่คนความากับปญหาที่กําหนดไวแลวแกปญหาบนฐานขอมูลที่คนความา เน่ืองจาก
ปญหาที่ใชในการเรียนรูสามารถมีคําตอบไดหลายคําตอบ ดังน้ันในขั้นน้ีผูเรียนจะตองคนหาคําตอบ
ที่สามารถเปนไปไดใหมากที่สุด 
  ขั้นที่ 7  ขั้นประเมินคาของคําตอบ จุดมุงหมายในขั้นน้ีเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียน               
ทําการประเมินคาสิ่งที่มาชวยในการแกปญหา (ขอมูลที่คนความา) และผลของคําตอบที่ไดในแตละ
ปญหาวาทําใหเรียนรูอะไร ซึ่งผูเรียนจะแสดงเหตุผลและรวมกันอภิปรายในกลุม โดยใชขอมูลที่คนควา
มาเปนพ้ืนฐาน 
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  ขั้นที่ 8 ขั้นการแสดงคําตอบและการประเมินผลงาน ในขั้นนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อ
สนับสนุนใหผูเรียนเชื่อมโยงและแสดงถึงสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู ไดความรูมาอยางไรและทําไมความรู
นั้นถึงสําคัญ ในขั้นนี้ผูเรียนจะเสนอผลงานออกมาที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรู ตั้งแตตนจนได
คําตอบของปญหา ซึ่งเปนการประเมินผลงานของตนเองและกลุมไปดวย 
  ขั้นที่ 9  ขั้นตรวจสอบปญหาเพื่อขยายการเรียนรู ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อให
ผูเรียนรวมกันกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูตอไป ผูเรียนจะพิจารณาจากปญหาที่ไดดําเนินการไปแลว
วามีประเด็นอะไรที่ตนสนใจอยากเรียนรูอีก เพราะในขณะดําเนินการเรียนรูผูเรียนอาจจะมีสิ่งที่อยาก
รูนอกจากที่ผูสอนจัดเตรียมไวให 
  จากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 9 การดําเนินการเรียนรูจะดําเนินเปนวงจร หากขั้นตอนใด
มีขอสงสัยก็ยอนกลับไปยังขั้นกอนหนานั้นได และเมื่อจบจากการเรียนรูปญหาขั้นหนึ่งๆ แลว 
จะกําหนดปญหาใหมของการเรียนรูจากขั้นที่ 9 ที่ผูเรียนมีความตองการเรียนรู และในแตละขั้น
จะประกอบไปดวยการประเมินการเรียนรูไปพรอมดวย 
 เฉลิม วราวิทย (2531: ฆ–ง) ไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไว 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1. การเตรียมแผนการสอน ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาขั้นพ้ืนฐานที่
ผูเรียนจะตองศึกษาหาความรู การสรางปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงที่ปรากฏอยูในชุมชน
หรือสังคมนั้นและแนวทางในการประเมินผล เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนแบบการแกปญหาและ
การแสวงหาความรูดวยตัวเองของผูเรียน 
  2.  การบริหารการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้เปนการนําแผนซึ่งเตรียมไวในขั้นตอนที่ 1 
มาใชกับผูเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนแบบเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี้เปนแบบยึดผูเรียน
เปนหลัก ฉะน้ันผูเรียนจะผานกระบวนการเรียนที่สําคัญ 3 ประการคือ 
   2.1 การระบุปญหา ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดรับปญหาที่ผูสอนไดสรางไวให และ
ผูเรียนจะตองคนควาหาความรูใหไดวาปญหาที่แทจริงคืออะไร ใชกระบวนการคิดที่มีเหตุผลดวย
วิธีการเชื่อมโยงความรูเดิมมาประยุกตใชกับปญหา เพ่ือใหเกิดแนวความคิดในสิ่งใหม 
   2.2 การเรียนการสอนในกลุมยอย การจัดผูเรียนใหเรียนเปนกลุมยอย เปนวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งน้ีเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความรูเดิมมาชวยในการ
แกปญหาและเกิดความรูใหมในเวลาเดียวกัน ผูเรียนและผูสอนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูความคิด
ไปในทางที่กําหนดไว ในระยะนี้ผูเรียนจะกําหนดแนวทางการเรียนรูเพื่อนํามาแกปญหาตอไป    
ดวยการแบงภาระหนาที่ใหสมาชิกกลุมไปศึกษาหาความรู 
   2.3 การแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนขั้นตอนที่ผูเรียนแตละคนจะชวยกันไป
แสวงหาความรูตามความถนัดของแตละบุคคล ผูเรียนจะตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง
ที่มีตอกลุม เลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูที่หามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
กับสมาชิกในกลุมเพื่อใชในการแกปญหา ระยะนี้ผูเรียนจะมีโอกาสประเมินผลงานของตนเอง และ
วิพากษวิจารณงานของตนเองและผูอ่ืนดวย 
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  3. การประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนหลักนี้ เนนใหผูเรียนไดประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุม ฉะนั้น 
การประเมินผลจึงนิยมใชเพื่อการประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดรูวาตนเรียนรู
อะไรและยังบกพรองในจุดใด ผูสอนจะทําการประเมินผลโดยเนนกระบวนการเรียนของผูเรียน และ
นําขอมูลมาบอกผูเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไปมากกวาที่จะประเมินผลรวมแตเพียง 
อยางเดียว 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 6-8) ไดสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานไว ดังนี้ 
  1. ขั้นกําหนดปญหา เปนขั้นที่ผูสอนจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยากเรียนได และ
เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 
  2. ขั้นทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรู              
ซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับปญหาได 
  3. ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษา
คนควาดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย 
  4. ขั้นสังเคราะหความรู เปนขั้นที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน อภิปรายผล และสังเคราะหความรูที่ไดมาวา มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 
  5. สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง และ
ประเมินผลวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 
  6. นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระดับองคความรูและ
นําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกัน
ประเมินผลงาน 
 สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาเหมาะสมกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู 6 ขั้นตอน สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 3 
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• แนะนําแนวทาง/วิธีการเรียนรู 
• ยกตัวอยางปญหา/สถานการณ 
• ต้ังคําถามใหคิดตอ 

 
1. กําหนดปญหา 

• เสนอปญหาหลากหลาย 
• เลือกปญหาที่สนใจ 
• แบงกลุมตามความสนใจ 

• ถามคําถามใหผูเรียนคิดละเอียด 
• กระตุนยั่วยุใหผูเรียนคิดตอ 
• ชวยดูแลตรวจสอบ แนะนําความถูกตอง
ครอบคลุม 

 
 

2. ทําความเขาใจ 
ปญหา 

• ต้ังคําถามในประเด็นที่อยากรู 
• ระดมสมองหาความหมาย/นิยาม 
• อธิบายสถานการณของปญหา 
• บอกแนวทางและอธิบายวิธีคนหาคําตอบ 
• จัดทําแผนผังความคิด/จัดทําบันทึกการ
ทํางาน 

• ศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติม 
• อํานวยความสะดวก จัดหา ประสานงาน วัสดุ 
เอกสาร สื่อเทคโนโลยี 
• แนะนํา ใหกําลังใจ 

 
3. ดําเนินการ 
ศึกษาคนควา 

• แบงงาน แบงหนาที  
• จัดเรียงลําดับการทํางาน 
• กําหนดเปาหมายงาน/ระยะเวลา 
• คนควาศึกษาและบันทึก 

• แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น 
• ต้ังคําถามเพ่ือสรางความคิดรวบยอด 

 
 

4. สังเคราะห 
ความรู 

• ผูเรียนแตละคนนําความรูมานําเสนอภายใน
กลุม 
• ตรวจสอบขอมูลวาสามารถตอบคําถาม ที่
อยากรูไดทั้งหมดหรือไม 
• ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม พอเพียง 
• ทบทวนและหาความรูเพ่ิมเติม 

• ผูสอนชวยตรวจสอบการประมวลการสราง
องคความรูใหม 
• ใหผูเรียนสรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษา
คนควา 
• พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอ 

 
 

5. สรุปและ          
ประเมินคาของ 

คําตอบ 

• กลุมนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวลสราง
เปนองคความรูใหม 
• ประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพการ
ปฏิบัติงานในกลุม 
• ประเมินตนเองทั้งดานความรู กระบวนการ
กลุม ความพึงพอใจ 
• เลือกวิธีการ/รูปแบบการนําเสนอผลงานที่ 
นาสนใจ 

• ผูสอนประเมินตนเองประเมินผลการเรียนรู 
• ความรูความจํา 
• ความเขาใจ 
• การนําไปใช การคิดวิเคราะห เผยแพร 

 
6. นําเสนอและ 
ประเมินผลงาน 

• เสนอผลงานการปฏิบัติงานตอเพ่ือน ผูเรียน/
ผูสอน วิทยากรทองถิ่น ผูสนใจ 
• ประเมินผลรวมกับกลุมเพ่ือน/ผูสอน/วิทยากร
ทองถิ่น 

 

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). แนวทางการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. หนา 7. 

• พิจารณาเลือกมาตรฐานสาระ/เนื้อหาที่
เหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรียนรู 
• จัดผังมโนทัศน/แผนการจัดการเรียนรู 
• จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน 
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 1.9 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 ในชั้นเรียนที่ใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหรือแกปญหา
การเรียนรูของผูเรียน และผูเรียนจะตองรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรูของตนเองและของ
กลุมดวย ซึ่งแตกตางจากการเรียนรูแบบเดิมๆ ที่ทําการประเมินเพียงเพ่ือวัดความสามารถและแบง
ระดับความสามารถของผูเรียน และผูสอนจะเปนผูประเมินแตเพียงผูเดียว ผูเรียนเปนเพียงผูถูก
ประเมินเทานั้น 
 ในชั้นเรียนเดิมการใชการประเมินผลเพื่อชี้วัดความสามารถและแบงชั้นความสามารถ              
ของนักเรียนมากกวาที่จะประเมินผลเพื่อการแกปญหาการเรียนรูของนักเรียน และวิธีการประเมินจะ
ประเมินจากการทดสอบหรือจากผลงานที่นักเรียนทํา เพ่ือวัดวานักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร ระดับใด 
ผานเกณฑหรือไมผาน แตการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง เปนเปาหมายในการสอนโดยใชปญหา 
เปนฐาน ซึ่งกําหนดไววา “ความรับผิดชอบหลักของผูเรียน คือ กิจกรรมการวางแผนการดําเนินการ
ตามแผน และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง” ดังน้ัน เครื่องมือในการประเมินผลที่ใชจึงตอง
ประเมินพัฒนาการของผูเรียนโดยสอดคลองกับหลักการทางการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานดวย 
(พวงรัตน บุญญานุรักษ; และ Majumder. 2544: 123; อางอิงจาก Brockkett. 1983. Unpaged) การ
ประเมินผลของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไดมีผูเสนอวิธีไวดังนี้ 
 ดีไลเซิล (Delisle. 1997: 37-47) ไดกลาววา การประเมินผลจะตองบูรณาการตั้งแต
ขั้นตอนการสรางปญหา ขั้นตอนการเรียนรู ความสามารถและผลงานที่นักเรียนแสดงออกมาเขาดวยกัน 
โดยไดเสนอวาการประเมินผลควรกระทําทั้ง 3 สวน คือ การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลตัวเอง
ของครูและการประเมินผลปญหาที่ใชในการเรียนรู โดยในแตละการประเมินผล นักเรียนจะมี     
สวนรวมดวยและการประเมินผล จะดําเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู คือ ตั้งแตสรางปญหาจนถึง
รายงานการแกปญหานั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การประเมินผลผูเรียน การประเมินผลความสามารถผูเรียน จะเร่ิมตั้งแตวันแรก
ของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จนกระทั่งวันสุดทายที่ไดเสนอผลงานออกมา ผูสอนจะใช
ขั้นตอนการเรียนรูเปนเครื่องมือในการติดตามความสามารถผูเรียน ซึ่งพิจารณาทั้งในดานความรู 
ทักษะและการทํางานกลุม ตัวอยางรูปแบบและคําถามที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลผูเรียน ซึ่ง
ดีไลเซิล สรางขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 รูปแบบและตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลผูเรียนทําโดยผูสอน 
 

การประเมินผลผูเรียนของผูสอน 
ขั้นตอนการเรยีนรู การประเมินผล 

 

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู 
     •  ปฏิกิริยาอะไรที่ผูเรียนแสดงออกมาใหเห็น 
     • ผูเรียนตอบสนองตอเง่ือนไขหรือสิ่งที่จัดใหอยางไรการ
เชื่อมโยงปญหา 
     • ผูเรียนสนองตอบตอปญหาหรือไมและสนองตอบตอปญหา
อยางไร 
     • ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือไมอยางไร 
     • ผูเรียนไดเชื่อมโยงแหลงขอมูลและประสบการณเดิมกับปญหา 
หรือไม อยางไร 
     • ผูเรียนไดจัดรวบรวมแนวคิดตอปญหาเขาดวยกันหรือไม
อยางไร 
 

การกําหนดกรอบปญหา 
     • ผูเรียนมีการจัดองคกรกลุมอยางไร ผูเรียนอาสาสมัครเปนผู
บันทึก ผูรายงานหนาชั้นหรือไม หรือวาแคนั่งฟงเพ่ือนในกลุม 
 

การศึกษาปญหา 
     • ผูเรียนมีการเสนอแนวคิดและวิเคราะหหรือไมอยางไร 
     • ผูเรียนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากปญหาหรือไมอยางไร 
     • ผูเรียนไดสรางจุดประสงคการเรียนรูจากแนวคิดและขอเท็จ
หรือไม 
     • ผูเรียนไดกําหนดแหลงขอมูลอยางหลากหลายหรือไมอยางไร 
 

การรวบรวมความรู ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา 
     • ผูเรียนเชื่อมโยงขอมูลที่หามาไดกับปญหาหรือไมอยางไร 
     • ผูเรียนไดทําการตรวจสอบแนวคิดหรือสมมุติฐานที่สรางขึ้น
หรือไม อยางไร 
     • ผูเรียนไดประมวลสิ่งที่เรียนรูมาหรือไมอยางไร 
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

การประเมินผลผูเรียนของผูสอน 
ขั้นตอนการเรยีนรู การประเมินผล 

 

การสรางผลงาน หรือปฏิบัติผลงานตามทางเลือก 
     • ผูเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมหรือไม 
     • ผูเรียนใชขอมูลในการตอบปญหาเหมาะสมหรือไม 
     • ผูเรียนไดแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร 
 

การประเมินผลการเรียนรูและปญหา 
     • ผูเรียนมีการประเมินผลในกลุมและประเมินผลตนเองหรือไม 
อยางไร 

 

 
 ที่มา: Delisle Robert. (1997). How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37-47. 
 
 การประเมินผลตามรูปแบบในตาราง 4 ผูประเมินสามารถใชในลักษณะบรรยาย นอกจากนี้
ผูสอนอาจจะใชการประเมินผลแบบใหคะแนนเปนระบบอัตราสวนเปนแนวในการประเมินผลก็ไดดัง
ตาราง 5 
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ตาราง 5 รูปแบบที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลผูเรียนแบบระบบอัตราสวนทําโดยผูสอน 
 

คะแนน  
การประเมินผล ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 
 

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 

การเชื่อมโยงกับปญหา 
 

การกําหนดกรอบปญหา 
 

การศึกษาปญหา 
     - การสรางแนวคิดและสมมุติฐาน 
     - การพิจารณาทบทวนขอเท็จจริงและ
ขอมูลในปญหา 
     - การกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม 
     - การพัฒนาแผนการเรียนรู 
 

การรวบรวมความรู ตัดสินใจเลือกแนวทาง 
การแกปญหา 
     - การประเมินทรัพยาการ/ขอมูลที่
คนควาได 
     - การตรวจสอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
     - การเชื่อมโยงขอมูลกับปญหา 
 

การสรางผลงาน หรือการปฏิบัติตาม
ทางเลือก 
     - การใชขอมูลรวมกับการผลิตผลงาน 
     - การมีสวนรวมของผูเรียนในการผลิต
ผลงาน 
     - อ่ืน ๆ 
 

การประเมินผลการเรียนรูและปญหา 

   

 
 ที่มา: Delisle Robert. (1997). How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37-47. 
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 การประเมินผลนักเรียนนั้น นอกจากจะเปนหนาที่ของครูแลว นักเรียนยังตองมีบทบาทใน
การประเมินตนเองดวย โดยมีเปาหมายในการประเมินความสามารถของตนที่มีตอการทํางานใน
กลุมเพ่ือทราบบทบาทของตนที่มีตอกลุม โดยมีรูปแบบดังตาราง โดยมีรูปแบบดังตาราง 6 ตอไปน้ี 
 

ตาราง 6 รูปแบบการประเมินผลตนเองของผูเรียน 
 

คะแนน  
การประเมินผล ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 
 

ฉันเสนอแนวคิดและขอเท็จจริงตอปญหา
กับกลุม 
 

ฉันชวยพิจารณาและสรางสิ่งที่ตองเรียนรู
เพ่ิมเติมกับกลุม 
 

ฉันใชแหลงขอมูลอยางหลากหลายใน
การศึกษาคนควา 
 

ฉันชวยคิดเพื่อแกปญหากับกลุม 
 

ฉันเสนอขอมูล ความรูใหมๆตอกลุม 
 

ฉันชวยกลุมในการทํางาน 
 

   

 
 ที่มา: Delisle Robert. (1997). How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37-47. 
 
 2.  การประเมินผลตัวเองของครู ในขณะที่นักเรียนสะทอนผลการเรียนรูและความสามารถ
ออกมา ครูก็ควรพิจารณาตนเองถึงทักษะ และบทบาทของตนเองที่ไดแสดงออกไปวาสงเสริมผูเรียน
หรือไมอยางไรดวย โดยอาจใชคําถามในตารางที่ 6 เปนแนวทางในการประเมินตนเอง การประเมิน
ตนเองของครู มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เขียนบรรยาย และแบบที่เลือกระดับความสามารถวา       
ดีมาก ดีหรือพอใช ของแตละพฤติกรรมที่ครูแสดงแลวสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน รายละเอียด
ดังตาราง 7 และตาราง 8 
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ตาราง 7 รูปแบบที่เขียนบรรยายของการประเมินผลตัวเองของครู 
 

การประเมินผลผูเรียนของผูสอน 
ขั้นตอนการเรยีนรู การประเมินผล 

 

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู 
     • ครูออกแบบการเรียนรูอันตรายหรือไม 
     • ครูจัดรูปแบบการเรียนรูใหนักเรียนหรือไม 
     • ครูจัดแหลงขอมูลไดอยางเหมาะสมหรือไม 
 

การเชื่อมโยงกับปญหา 
     • ครูสรางปญหาที่นาสนใจกับนักเรียนหรือไม 
     • ครูมีกลวิธีที่สามารถใหนักเรียนเชื่อมโยงสูปญหา นักเรียนเชื่อม 
โยงกับปญหาดวยประสบการณสวนตัว สื่อมัลติมีเดีย หรือจากการ
อาน  
 

การจัดโครงสรางสําหรับการเรียนรู 
     • ครูไดใหการใสใจในการทําความเขาใจปญหาและกระบวนการ
เรียนรูของนักเรียนหรือไม 
     • ครูไดพยายามลดบทบาทของตนลงในกระบวนการเรียนรูของ
นักเรียนหรือไม 
     • ครูยินยอมใหนักเรียนไดกําหนดทิศทางการเรียนรูดวยตนเอง
หรือไม 
     • ครูไดใหความใสใจในกระบวนการคิดของนักเรียนหรือไม 
 

การเขาพบปญหา 
     • ครูไดใหนักเรียนใชแหลงขอมูลดวยตัวเองหรือไม 
     • ครูไดตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนศึกษามาอยางเพียงพอหรือไม 
     • ครูไดสนับสนุนความเปนอิสระใหแกนักเรียนหรือไม 
     • ครูไดชวยใหระดับการคิดของนักเรียนพัฒนาขึ้น หรือไม 
     • ครูไดสงเสริมใหนักเรียนสะทอนความคิดออกมาหรือไม 
     • ครูไดใสใจในความสําเร็จของนักเรียนหรือไม อยางไร 
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ตาราง 7 (ตอ)  
 

การประเมินผลผูเรียนของผูสอน 
ขั้นตอนการเรยีนรู การประเมินผล 

 

การผลิตผลงาน 
     • ครูไดใสใจใหความชวยเหลือแกนักเรียนทุกคนหรือไม 
     • ครูไดใสใจในความพยายามของนักเรียนในการพิจารณา
คําตอบของปญหาหรือไม อยางไร 
     • ครูมีแนวทางในการแนะนํานักเรียนโดยปราศจากการควบคุม
อยางไร 
 

การประเมินผลงานและปญหา 
     • ครูไดจัดบรรยากาศใหนักเรียนมีความสะดวกสบายในการ
ประเมินผลตัวเอง และบุคคลอื่นๆ อยางเหมาะสม ชัดเจนและอยาง  
ซื่อสัตย 

 

 
 ที่มา: Delisle Robert. (1997). How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37-47. 
 
ตาราง 8 รูปแบบใหเลือกระดับความสามารถของการประเมินผลตนเองของครู 
 

คะแนน  
การประเมินผล ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 
 

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู 
     • การชี้แจงใหนักเรียนไดรับทราบถึง
ความ สําเร็จที่จะเกิดขึ้น ในชั้นเรียน ใหมี
ความรูสึกวาการเปนผูเรียนในการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานเปนเรื่องที่ไมยาก 
 

การเชื่อมโยงกับปญหา 
     • กิจกรรมเบื้องตนที่ครูจัดใหนักเรียน
สามารถนํานักเรียนไปสูปญหา สอดคลองกับ
ชีวิตจริง 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

คะแนน  
การประเมินผล ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช 

1 คะแนน 
การจัดโครงสรางสําหรับการเรียนรู 
     • ใชคําถามกับนักเรียนในการอธิบายขัน 
ตอนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับ
นักเรียนที่ไมเคยเรียนรูมากอนหรือที มีปญหา 
เขาพบปญหา 
     • ชวยนักเรียนที่ พบความยากในการ
กําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติม กระตุนให
นักเรียนใหจัดฐานขอมูลขั้นพบปญหาอีกครั้ง 
เพื่อดูความสอดคลองของขอมูลกับปญหา 
     • สงเสริมใหนักเรียนไดประเมินความรู 
หรือขอมูลวามีความชัดเจนและเพียงพอ
หรือไม 
 
การผลิตผลงาน 
     • สงเสริมใหนักเรียนไดพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดของตัวเองอยางอิสระ 
 
การประเมินผลงานและปญหา 
     • สงเสริมใหนักเรียนประเมินตนเอง และมี
สวนรวมในการประเมินปญหา 
 

   

 
ที่มา: Delisle Robert. (1997). How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 

pp. 37-47. 
 
  3. การประเมินผลปญหา ในขณะที่ นักเรียนประเมินผลตนเอง และครูทําการ
ประเมินผลนักเรียนและตนเอง ก็ควรทําการประเมินผลปญหาเพื่อดูความมีประสิทธิภาพของปญหา
ในการจัดการเรียนการสอนดวย ซึ่งดีไลเซิล ไดเสนอรูปแบบของการประเมินผลดังตาราง 9 
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ตาราง 9 รูปแบบของการประเมินผลปญหา 
 

ปญหาเปนไปตามสิ่งตอไปนี้หรือไม การประเมินผล 
 

     • ปญหาสามารถนําไปสูเปาหมายของหลักสูตร 
     • เอ้ือตอการพัฒนาทักษะความสามารถ 
     • สรางทักษะการใหเหตุผล 
     • ยินยอมใหนักเรียนเชื่อมโยงกับปญหา 
     • สงเสริมการใชขอมูลอยางหลากหลาย  
     • ปญหาที่ใชเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียนหรือไม 

 

 

 ที่มา: Delisle Robert. (1997). How to use Problem-Based Learning in the Classroom. 
pp. 37-47. 
 

 บาเรลล (Barell. 1998: 159-160) กลาววา การประเมินผลการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มี
ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย ไมประเมินผลดวยการสอบเพียงอยางเดียว 
และไมควรประเมินผลแคตอนจบบทเรียนเทานั้น 
  2. ประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหมีความสัมพันธกับประสบการณของนักเรียนที่
สามารถพบในชีวิตประจําวัน 
  3. ประเมินผลความสามารถที่แสดงออกมา หรือจากการทํางานที่แสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจในความคิดรวบยอด 
 เอกเกน และคอเซก (Eggen; & Kauchak. 2001: 256-259) ไดกลาวถึงวิธีการประเมินผล
ของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานควรจะประเมินตามสภาพจริง และควรกําหนดเปาหมายที่มี
ความสัมพันธในการประเมินดังน้ี ประการแรก ความเขาใจในดานกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ประการที่สอง การพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน และประการ
สุดทายสิ่งที่ไดรับจากเนื้อหาวิชา วิธีการประเมินมีดังนี้ 
  1. การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยตรงผาน
ชีวิตจริง เชน การดําเนินการดานการสืบสวนคนควา การรวมมือกันทํางานกลุมในการแกปญหา  
การวัดผลจากการปฏิบัติงานจริง เปนตน 
  2. การสังเกตอยางเปนระบบ เปนอีกวิธีการหนึ่งที่เปนการประเมินผลในดานทักษะ
กระบวนการของผูเรียนในขณะเรียนรู ผูสอนตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจน เชน การแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ควรกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ การสรางปญหาหรือคําถาม การสรางสมมติฐาน 
การระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม การอธิบายแนวทางในการรวบรวมขอมูล และ
การประเมินผลสมมติฐานบนพื้นฐานของขอมูลที่ดี 
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 วิธีการประเมินผลจากนักการศึกษาที่ ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวา การประเมินผลการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น จะตองประเมินทั้งในดานความรูที่นักเรียนไดรับ ซึ่งทําไดโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมอาจทําไดโดยการ
ประเมินโดยครูผูสอน หรือนักเรียนเปนผูประเมินตนเอง การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น ถือวา
ปญหาเปนสวนที่ มีความสําคัญมากจึงตองมีการประเมินปญหาที่ ใช เปนหลักในการเรียน               
การสอนในแตละครั้ง นอกจากนี้ผูสอนยังตองมีการประเมินตนเองในการสอนแตละครั้งดวย 
 1.10 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 เน่ืองจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะ
เปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีปญหาเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดการสํารวจ คนควาหา
ขอมูล พรอมทั้งวิเคราะห สังเคราะห และนําขอมูลไปใชในการแกปญหา นอกจากนี้ผูเรียนยังตอง
เปนผูประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ดวยเหตุนี้บทบาทของนักเรียน และครูในการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานจึงตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของครู
ในการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานไว ดังนี้ 
 ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา                
(Trop; & Sage. 1998: 64-65; citing Illinois Problem-Base Learning Network. 1996. Unpaged) 
ไดกลาวถึงบทบาทของครูและนักเรียนในขณะดําเนินกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหา ดังนี้ 
  บทบาทของครูในขณะที่ดําเนินกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหา มีดังนี้ 
  1. ครูออกแบบและกระตุนความสนใจนักเรียนในกระบวนการเรียนรู ใหจัดโครงสราง
ของการแกปญหาหรือสรางยุทธวิธีในการแกปญหา 
  2. ครูมอบความเปนอิสระใหกับนักเรียนในการเปนผูสํารวจ และควบคุมกระบวนการ
สํารวจดวยตัวเอง พรอมกับเปนผูใหคําแนะนํา สงเสริมใหคิด และฝกฝนกระบวนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานใหกับนักเรียน 
  3. ครูฝกฝน แนะนํานักเรียนโดยอยูหางๆ ในขณะที่นักเรียนดําเนินกระบวนการ
เรียนรู จนไดคําตอบของปญหาออกมา 
  บทบาทของผูเรียนในขณะที่ดําเนินกระบวนการเรียนรู มีดังนี้ 
  1. นักเรียนดําเนินการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรู ดึงดูดความสนใจและ                
มีปญหาเปนตัวกระตุนการเรียนรู 
  2. นักเรียนจะสํารวจ คนควาขอมูลที่ตองการ ดําเนินการสํารวจอยางมีเหตุผล และ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางอิสระ 
  3. นักเรียนเปนผูควบคุมการเรียนโดยใชปญหาเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
  4. นักเรียนประยุกตใชความรู ทักษะ เพ่ือแกปญหา 
  5. นักเรียนพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนรูโดยชี้นําตนเองและเปนนักแกปญหา 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 9-13) ไดกลาววา ผูสอนมีบทบาทโดยตรงตอ
การจัดการเรียนรู ดังน้ัน ลักษณะของผูสอนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ผูสอนตองมุงม่ัน ตั้งใจสูง รูจักแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  2. ผูสอนตองรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เขาใจศักยภาพของผูเรียน เพ่ือสามารถให
คําแนะนําชวยเหลือผูเรียนไดทุกเวลา 
  3. ผูสอนตองเขาใจขั้นตอนของแนวทางการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน                
อยางถองแททุกขั้นตอน เพ่ือจะไดแนะนําใหคําปรึกษาแกผูเรียนไดถูกตอง 
  4. ผูสอนตองมีทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู และการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของผูเรียน 
  5. ผูสอนตองเปนผูอํานวยความสะดวกดวยการจัดหา สนับสนุนสื่ออุปกรณการ
เรียนรูใหเหมาะสมเพียงพอ จัดเตรียมแหลงเรียนรู จัดเตรียมหองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 
  6. ผูสอนตองมีจิตวิทยา สรางแรงจูงใจแกผูเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการตื่นตัว
ในการเรียนรูตลอดเวลา 
  7. ผูสอนตองชี้แจงและปรับทัศนคติของผูเรียนใหเขาใจ และเห็นคุณคาของการเรียนรู
แบบนี้ 
  8. ผูสอนตองมีความรู ความสามารถ ดานการวัด และประเมินผลผูเรียนตามสภาพ
จริง ใหครบทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู 
  บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีดังนี้ 
  1. ผูเรียนตองปรับทัศนะคติในบทบาทหนาที่และการเรียนรูของตนเอง 
  2. ผูเรียนตองมีคุณลักษณะดานการใฝรู ใฝเรียน มีความรับผิดชอบสูง รูจักการ
ทํางานรวมกันอยางมีระบบ 
  3. ผูเรียนตองไดรับการวางพื้นฐาน และฝกทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตามรูปแบบ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การทํางานกลุม การอภิปราย 
การสรุป การแนะเสนอผลงาน และการประเมินผล 
  4. ผูเรียนตองมีทักษะการสื่อสารที่ดีพอ 
 จากบทบาทของครูและนักเรียนที่ ไดกลาวไวขางตน สามารถสรุปบทบาทของครูและ
นักเรียนไดดังตาราง 10 
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ตาราง 10 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 
    
     • ครูควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เรียนรู 
โดยใชปญหาเปนอยางดี และเลือกเน้ือหาสาระได
เหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน โดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนเปน
สําคัญ 
     • ครูควรมีความตั้งใจ และหม่ันแสวงหา
ความรู 
เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือการแนะนําหรือให
คําปรึกษากับนักเรียนไดอยางถูกตอง 
     • ครูตองเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัด 
กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในเรื่อง
การจัดหาอุปกรณและสื่อการเรียนรู 
     • ครูตองมีความสามารถในการกระตุนให
ผูเรียนเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู และเห็นคุณคา
ของการ 
เรียนรูแบบนี้  
     • ผูสอนตองมีความสามารถในการประเมินผล 
ผูเรียนตามสภาพจริง 

 
     • ผูเรียนตองมีความใฝรูใฝเรียน มีความ
รับผิดชอบ และรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม 
     • ผูเรียนตองมีพ้ืนฐานในการในการเรียนรู  
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     • ผูเรียนตองมีทักษะการสื่อสารที่ดีพอ 
     • ผูเรียนตองสํารวจคนควาขอมูลที่ตองการ 
และดําเนินการสํารวจอยางมีเหตุผล 
     • นักเรียนเปนผูควบคุมการเรียน และเปน 
ศูนยกลางของการเรียนรู 
     • ผูเรียนตองตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาและความสําคัญของการเรียนรูแบบนี้  
     • นักเรียนใชความรูและทักษะในการ
แกปญหา 
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2. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก
โจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 2.1  ความหมายของเมตาคอคนิชัน 
 เมตาคอคนิชัน เปนการรูคิดของบุคคล ตามทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ขอมูลของคลอสไมเออร ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสติปญญา โดยใหความสนใจเกี่ยวกับ   
การทํางานของสมอง ซึ่งไดรับความนิยมตั้งแตป ค.ศ. 1950 จนถึงปจจุบัน คลอสไมเออร ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานของสมองวามีความคลายคลึงกับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร        
ดังในการเรียนรูของมนุษยเปรียบไดกับการทํางานของคอมพิวเตอร โดยมี ซอฟทแวร เปนสิ่งที่ใช
ควบคุมการทํางาน เปรียบไดกับการรูคิดของบุคคล และฟลาเวลลเปนผูเรียกการรูคิดของบุคคล              
นี้วา เมตาคอคนิชัน หลังจากนั้นจึงไดมีผูสนใจศึกษาการพัฒนาเมตาคอคนิชันเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ 
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของเมตาคอคนิชันไว ดังนี้ 
 บราวน (Brown. 1978: Online) ไดใหความหมายวา เมตาคอคนิชัน หมายถึงกระบวนการ
ตรวจสอบกระบวนการคิดของบุคคลนั้นๆ เกี่ยวกับความรูหรือประสบการณที่ไดเรียนรูมา 
 ฟลาเวลล (Flavell. 1979: 906-911) ไดใหความหมายวา เมตาคอคนิชัน หมายถึง การที่
บุคคลรูถึงกระบวนการคิด รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของตนเอง อาจปรากฏเปน
ความรูหรือเปนกิจกรรมทางการคิดที่มีเปาหมาย มีทิศทาง หรือที่เรียกวาเปนการคิดเกี่ยวกับความคิด 
(cognition about cognition) 
 เบเยอร (Beyer. 1997: 99) ไดใหความหมายวา เมตาคอคนิชัน เปนความคิดในระดับสูงที่
เกี่ยวของกับการกํากับ การควบคุม หรือการจัดการกับสวนประกอบทางความคิดที่อยูในระดับที่        
ต่ํากวา ลงมา โดยมีความรูทําหนาที่ในการสื่อสารขอมูล และการควบคุมทําหนาที่ในการสั่งการ 
 ลอรีส, ดารดีนน และเซอรบ (Lories, Dardenne; & Tzerbyt. 1998: 1-6) ไดอธิบายวา                   
เมตาคอคนิชัน คือ กระบวนการทางพุทธิปญญา ซึ่งสามารถประยุกตไปสูพุทธิปญญา หรือจัดเปน
ลักษณะพิเศษที่เปนรากฐานของพุทธิปญญา และยังเปนสวนหนึ่งของการสืบสอบทางวิทยาศาสตร 
 ออรมรอด (สุเทียบ ละอองทอง. ม.ป.ป.; อางอิงจาก Ormrod. 2000) ไดใหความหมายวา                     
เมตาคอคนิชัน หมายถึง ความรูและความเชื่อของบุคลที่เกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดของตน 
และผลจากความพยายามของตนในอันที่จะจัดระเบียบกระบวนการทางความคิดเหลานั้นใหเกิดการ
เรียนรูและจดจําใหไดมากที่สุด 
 คอสตา และคาลลิค (Costa, L. A; & Kallick. 2000: Online) ไดใหความหมายของ                     
เมตาคอคนิชัน วาหมายถึง การเพิ่มขึ้นของความตระหนักในการแสดงออกและประสิทธิภาพของ
การแสดงออกของแตละคนในแตละสถานการณ การตั้งคําถามของตนเองเพื่อนําไปสูการหาขอมูล
และความหมายของการพัฒนาแผนที่ทางความคิดหรือแผนในการปฏิบัติโดยมีการทบทวน
ประสบการณเดิม ตรวจสอบแผนดวยการลงมือกระทํา ความถูกตองของแผน ถาตองพบกับสิ่งที่       
ไมคาดหมาย การตรวจสอบความสมบูรณดวยการประเมินตนเอง 
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 ศรีราจ-บลัชฟอรด และเปตาเยวา (Siraj-Blatchford, J; & Petayeva, D. 2002: Online) 
ไดแบงความหมายของเมตาคอคนิชันเปน 3 กลุม คือ การมีความรูและตระหนักรูในกระบวนการคิด
ของตนเอง, การรูวิธีการเรียนรูของตนเอง การรูกระบวนการคิดและการกําหนดกระบวนการคิด และ
การเรียนรูที่เกี่ยวของกับจิตสํานึก 
 ณัฎฐี เจริญเกียรติบวร (2539: 28) ไดสรุปความหมายของเมตาคอคนิชันวา เมตาคอคนิชัน 
คือ สิ่งที่ชวยควบคุมกระบวนการทางการคิดใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ                     
ในการวางแผน  การควบคุมตรวจสอบ และการประเมินผล 
 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท (2536) ไดใหความหมายวา เมตาคอคนิชัน เปนการกํากับ
กิจกรรมทางปญญาที่เกี่ยวกับความรูความเขาใจโดยเรียกวา “อภิปญญา” 
 สุทิน คงโรจนวงศา (2543) ใหความหมายของเมตาคอคนิชันหรือการคิดอภิมานวา                  
เปนความสามารถทางกิจกรรมทางพุทธิปญญาของบุคคลในการคิด พิจารณา กระบวนการคิด              
ของตนเอง ไดรูถึงกระบวนการคิดและผลที่เกิดจากการใชความคิด มีการตรวจสอบความคิด และ
เลือกใชยุทธวิธีที่เหมาะสมเพื่อไปสูจุดมุงหมาย 
 ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2544) ไดใหความหมายของเมตาคอคนิชันวา การควบคุม
การรูคิดของตนเอง ซึ่งหมายถึงการรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทําอะไรอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือการประเมินการคิดของตนเองและใชความรูนั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง 
 พรรณี ช. เจนจิต (2545) ไดใหความหมายของเมตาคอคนิชันหรือการรูคิดวา หมายถึง 
ความรูสวนตัวของแตละบุคคลตอสิ่งที่ไดเรียน หรือผูเรียนคิดอยางไรเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรูไป 
 สุเทียบ ละอองทอง (2545) ไดกลาววาเมตาคอคนิชัน หมายถึง ความรูเกี่ยวกับความคิด 
และความรูที่ใชในการจัดระเบียบความคิดและการเรียนรู 
 ศุภลักษณ สินธนา (2545) ยังไดใหความหมายของเมตาคอคนิชันหรือการคิดอภิมานโดย
ใหความหมายวา ความสามารถในการรูและควบคุมกระบวนการคิดของตนเองในการแกปญหา                     
ซึ่งประกอบดวยความรูเกี่ยวกับการคิดอภิมานและประสบการณในการคิดอภิมาน 
 ณัฏฏฐนัฐ เฉลิมสุข (2550) ไดใหความหมายของเมตาคอคนิชันวา หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดของบุคคลในการรับรูการคิดพิจารณาไตรตรองและประเมินตนเอง เพ่ือใหการคิดเปนระบบ
เกิดความมั่นใจวางานที่จะทําบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 โดยสรุปแลว เมตาคอคนิชัน (Metacognition) หมายถึง การรูคิดของบุคคลในการจัดการ
เกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดของตน โดยใชการวิเคราะหปญหาหรือขอมูล การวางแผนการ
กํากับ และการประเมิน ในการเชื่อมโยงความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันหรือทํางานจนสําเร็จได
อยางมีทิศทาง และประสิทธิภาพ 
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 2.2  องคประกอบของเมตาคอคนิชัน 
 เมตาคอคนิชันในการกระทําสิ่งตางๆ ตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญของเมตาคอคนิชัน                 
ซึ่งการที่จะศึกษาและพัฒนาเมตาคอคนิชันไดอยางเต็มประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการศึกษา               
ถึงองคประกอบของ เมตาคอคนิชัน ตามที่นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดจัดแบงไว ดังนี้ 
 ฟลาเวลล (Flavell. 1979: 907-908) ไดแบงองคประกอบของเมตาคอคนิชันไว 2 องคประกอบ ดังนี้ 
 1. ความรูในเมตาคอคชัน (metacognitive knowledge) คือ สวนหนึ่งของความรูทั้งหมดที่
มีอยูในโลก ซึ่งมีอยูในมนุษยโดยกระบวนการสรางสรรคทางปญญา สามารถเชื่อมโยงไปสูงาน 
เปาหมาย การปฏิบัติ และประสบการณ โดยประกอบดวยความรูในดานตางๆ ดังนี้ 
  1.1 ดานบุคคล (Person variables) หมายถึง ความรูที่บุคคลมี เกี่ยวกับลักษณะ
ความสามารถทางปญญา การเรียนรู หรือในการทํางาน 
  1.2 ดานงาน (Task variables) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับงาน ลักษณะของงานที่เคย
ทํา หรือที่ทําอยู ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจและการทํางานนั้นๆ 
  1.3 ดานกลวิธี (Strategy variables) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับกลวิธีที่เหมาะสม
ในการทําใหงานนั้นบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ประสบการณในเมตาคอคนิชัน (metacognitive experiences) คือ จิตสํานึกที่หลากหลาย
ทางปญญา หรือ ประสบการณที่เกี่ยวกับอารมณหรือความรูสึก ซึ่งมีอยูอยางไมจํากัด และเปนเรื่อง
ของการใชปญญาในการวางแผนการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 การวางแผน (Planning) 
  2.2 การกํากับและควบคุมตนเอง (Monitoring) 
  2.3 การประเมิน (Evaluation) 
ดังภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 4 องคประกอบเมตาคอคนิชันของฟลาเวล 

 
 ที่มา: Flavell. (1979: Online). 

ยุทธวิธทีางการคิด 
(Cognitive Strategies) 

ประสบการณเกี่ยวกับเมตาคอคนิชัน 
(Metacognitive Experiences) 

ความรูเกี่ยวกบัเมตาคอคนชิัน 
(Metacognitive Knowledge) 

เปาหมายของการคิด 
(Cognitive Goals) 

งาน 
(Tasks) 

บุคคล 
(Person) 

ยุทธวิธ ี
(Strategy) 
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 เวลส (Wells. 2000: 6-13) ไดแบงองคประกอบของเมตาคอคนิชัน ดังนี้ 
 1.  ความรูในเมตาคอคนิชัน ซึ่งแบงไดเปน 
  1.1 ความรูในเมตาคอคนิชันที่ชัดเจน (Explicit metacognitive knowledge) คือ สิ่งที่
เกี่ยวของกับจิตสํานึก และสามารถแสดงความคิดออกมาเปนคําพูดได 
  1.2 ความรูในเมตาคอคนิชันที่ไมชัดเจน (Implicit metacognitive knowledge) สิ่งที่
เกี่ยวของกับจิตสํานึก แตไมสามารถแสดงความคิดออกมาเปนคําพูดได 
 2. ประสบการณในเมตาคอคนิชัน เปนสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงความสับสนทางอารมณ ใน
วิธีการที่หลากหลาย 
 3. กลวิธีควบคุมเมตาคอคนิชัน คือ คําตอบของบุคคลขณะที่มีการควบคุมกิจกรรมตางๆ 
ของระบบทางปญญา 
 บราวน (Gama, C.A. 2004: 15; Brown. 1987) ไดแบงองคประกอบของเมตาคอคนิชัน 
เปน 2 ดาน คือ ดานความรูทางความคิด (Knowledge of Cognition) ซึ่งการพัฒนาองคประกอบ
ดานนี้ จะเกี่ยวของกับอายุของเด็ก และดานความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเอง 
(Regulation of Cognition) เปนความสามารถในการควบคุม โดยการพัฒนาองคประกอบดานนี้
ไมไดขึ้นกับวัยเปนสําคัญแตขึ้นอยูกับประสบการณที่เด็กมีโอกาสไดรับและเรียนรูเพื่อใหปฏิบัติ                
สิ่งตางๆ ไดสําเร็จสมบูรณ ดังภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  องคประกอบเมตาคอคนิชันของบราวน (Brown. 1987) 
 

 ที่มา: Gama, C. A. (2004: 15). 
 
 นักการศึกษาหลายทานไดสนใจศึกษาองคประกอบของเมตาคอคนิชันโดยสรุปวา เมตาคอคนชินั 
ประกอบดวย ความรูในเมตาคอคนิชัน และประสบการณในเมตาคอคนิชัน (Brown, Bransford, 
Ferrala and Campione, 1983: 77-166; Beyer, 1987: 192-196) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ความรูในเมตาคอคนิชัน เปนสวนของความรูตนเองรูอะไร และคิดอยางไร คิดถึงเปาหมาย
และการบรรลุเปาหมายอยางไร” โดยแบงตัวแปรของความรูในเมตาคอคนิชันเปน 3 ดาน ดังนี้ 

เมตาคอคนิชนั 
(Metacognitive) 

ความรูทางการคิด 
(Knowledge of Cognitive) 

ความสามารถในการควบคมุการคิด 
(Regulation of Cognitive) 
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  1.1 ตัวแปรดานบุคคล หมายถึง การที่บุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับลักษณะที่บุคคล
โดยทั่วไปมีอยูในดานความสามารถทางปญญา การเรียนรู หรือในการทํางาน 
  1.2 ตัวแปรดานงาน หมายถึง การตระหนักรูลักษณะของงานที่ทํา ซึ่งมีผลตอการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นๆ 
  1.3 ตัวแปรดานกลวิธี คือ ความรูของบุคคลเกี่ยวกับกลวิธีที่เหมาะสม ที่จะใชในการ
ทําใหการทํางานนั้นบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ประสบการณในเมตาคอคนิชัน (Metacognitive experiences) สามารถแบงได ดังนี้ 
  2.1 การวางแผน (Planning) เปนการรูวาตนเองวาจะทํางานนั้นอยางไร เริ่มตั้งแตการ
กําหนดเปาหมาย จนถึงการทํางานจนบรรลุเปาหมาย 
  2.2 การกํากับ (Monitoring) เปนการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไววาเปนไป
ไดเพียงใด ความเหมาะสม ความถูกตอง ลําดับของขั้นตอน และวิธีการที่เลือกใช 
  2.3 การประเมิน (Evaluating) เปนความคิดเกี่ยวกับการประเมินการวางแผน      
การตรวจสอบขั้นตอน และประเมินผลลัพธ 
 โดยสรุปแลว เมตาคอคนิชันประกอบดวย 2 องคประกอบ ดังนี้ 
 1. ความรูในเมตาคอคนิชัน เปนความรูที่ถูกเก็บบันทึกไวในความจําระยะยาว เพ่ือที่จะใช
ในสถานการณตางๆ โดยมีการรูตนเอง รูการคิดของตนเอง การรูและควบคุมความคิดของตนเองให
สามารถบรรลุเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยความรูเกี่ยวกับดานบุคคล ดานงาน และดานกลวิธีตางๆ 
 2. ประสบการณในเมตาคอคนิชัน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ การวางแผนการ
กํากับและควบคุมตนเอง และการประเมิน 
 
 2.3  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับเมตาคอกนิชัน 
 ทฤษฎีประมวลผลขอมูล (Information processing theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายการเกิด             
เมตาคอกนิชัน ซึ่งเปนแนวคิดทางการเรียนรูของจิตวิทยาพุทธิปญญาที่เปรียบเทียบความคิดของ
มนุษยกับกระบวนการประมวลขอมูลของคอมพิวเตอร (Eggen; & Kauchak. 1999) ดังภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบของทฤษฎีประมวลผลขอมูล 

 
 ที่มา: Eggen; & Kauchak. (1999: 244). 
 
 รูปแบบของทฤษฎีประมวลผลขอมูล ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ        
การจัดเก็บขอมูล (Information stores) กระบวนทางสติปญญา (Cognitive processes) และ                     
เมตาคอคนิชัน (Metacognition) 
 การจัดเก็บขอมูล เปนกระบวนการที่ใชในการเก็บขอมูล เปรียบไดเสมือนกับแฟมเก็บ
ขอมูลตูเก็บแฟมขอมูลของคอมพิวเตอร หรือสมุดบันทึกที่อยูซึ่งคนเราใชในการเก็บขอมูล ขอมูล               
ที่จัดเก็บในรูปแบบการจัดกระทําขอมูล ไดแก ความจําที่เกิดจากประสาทสัมผัส ความจําที่เกิดจาก
การปฏิบัติ และความจําระยะยาว 
 กระบวนการทางสติปญญา เปนการกระทําทางสติปญญาในการแปลงขอมูลและการ
เคลื่อนยายขอมูลจากที่จัดเก็บหน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง กระบวนการนี้ประกอบดวยการเอาใจใส                  
การรับรู การฝกฝน การแปลงขอมูล และการเรียกใชขอมูล กระบวนการทางสติปญญาเปรียบได
เสมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งทําหนาที่กํากับและแปลงขอมูลในคอมพิวเตอร 
 เมตาคอคนิชัน หมายถึง กระบวนการบริหารและควบคุมกระบวนการทางสมองเกี่ยวกับ
การใสใจ การรับรู การฝกฝน การแปลงขอมูล การเรียกใชขอมูล ซึ่งขั้นตอนการเกิดเมตาคอคนิชัน มีดังน้ี 
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ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนการเกิดเมตาคอคนิชัน 

 

 ที่มา: Eggen; & Kauchak. (1999). 
 
 กลาวโดยสรุป ทฤษฎีการประมวลผลขอมูลเชื่อวา เด็กจัดเก็บขอมูลในหนวยความจําที่เกิด
จากประสาทสมัผัส ความจําที่เกิดจากการปฏิบัต ิและความจําระยะยาว โดยจะมีการเปลี่ยนความจํา
จากระดับหน่ึงไปสูอีกระดับหน่ึงโดยใชเมตาคอคนิชันในการควบคุมกระบวนการทางสติปญญา 
 
 2.4 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมตาคอคนิชัน 
 การพัฒนาเมตาคอคนิชันใหกับผูเรียน เปนแนวทางใหมในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรสําหรับครูวทิยาศาสตร ซึ่งจะชวยใหผูเรยีนไดเรียนรูลกัษณะที่มีตอกระบวนการและการ
ทําความเขาใจของนักเรียน ซึ่งประกอบดวยการศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาเมตา
คอคนิชัน รวมทั้งสวนประกอบอื่นๆ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.4.1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
  2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมตาคอคนิชนั 
  2.4.3 บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา                     
เมตาคอคนิชนั 
 รายละเอียดตามขั้นตอนขางตน มีดังนี้ 
  2.4.1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
  คลอสไมเออร (ศรินธร วิทยะสิรินันท; และคนอื่นๆ. 2544: 26-30; อางอิงจาก
Klausmeier. 1985) กลาวโดยสรุปวา การทํางานของสองมนุษยมีความคลายคลึงกับการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร โดยอธิบายการเรียนรูของมนุษยโดยเปรียบเทียบกับการทํางานของคอมพิวเตอรกับ
การทํางานของสมอง ซึ่งมีการทํางานเปนขั้นตอน ดังน้ี 1) การรับรูขอมูล 2) การเขารหัส โดยอาศัย
ชุดคําสั่งหรือซอฟแวร 3) การสงขอมูลออก โดยผานทางอุปกรณ ซึ่งตรงกับการประมวลขอมูลของ
สมอง โดยเริ่มตนจากการที่มนุษยรับสิ่งเราเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเราที่เขามาจะไดรับการ
บันทึกไวในความจําระยะสั้น เมื่อบุคคลตองการจะเก็บขอมูลที่เขามาใชในภายหลัง ขอมูลนี้
จําเปนตองไดรับการประมวลและเปลี่ยนรูป โดยการเขารหัส (encoding) เพื่อนําไปเก็บไวใน

การกระตุน 
ความจําที่เกิด 
จากประสาท

สัมผัส 

การใสใจ การรับรู การฝกฝน 
การแปลง
ขอมูล 

การเรียกใช
ขอมูล 

เมตา      
คอคนิชัน 
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ความจําระยะยาว ซึ่งอาจตองใชเทคนิคตางๆ เขาชวย เม่ือขอมูลขาวสารไดรับการบันทึกไวใน
ความจําระยะยาวแลว บุคคลนั้นก็จะสามารถเรียกขอมูลตางๆ ออกมาใชได ซึ่งในการเรียกขอมูล
ออกมาใช จําเปนตองถอดรหัสขอมูล(decoding) จากความจําระยะยาวนั้น และสงตอไปสูตัวกอกําเนิด
พฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งจะเปนแรงขับหรือกระตุนใหบุคคลมีการเคลื่อนไหว หรือการพูดสนองตอบ
ตอสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมตางๆ ของมนุษย โดยคลอสไมเออรไดสรางเปนภาพประกอบ 8 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8  กระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
 

 ที่มา: Klausmeier (1985: 105). 
 
 กระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูลดังกลาวขางตน จะไดรับการบริหารควบคุมอีก
ชั้นหน่ึง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอรแลว ก็คือโปรแกรมสั่งงานหรือ“ซอฟทแวร” นั่นเอง การ
บริหารควบคุมการประมวลขอมูลของสมองก็คือ การที่บุคคลรูถึงการคิดของตน และสามารถควบคุม
การคิดของตนใหเปนไปในทางที่ตนตองการ การรูในลักษณะนี้ ศัพททางวิชาการ เรียกวา เมตาคอคนิชัน 
หรือการควบคุมการรูคิด ซึ่งหมายถึง การตระหนักรู (awareness) เกี่ยวกับความรูและความสามารถของ
ตนเอง และใชความเขาใจในการรูดังกลาวในการจัดการควบคุมกระบวนการคิด การทํางานของตน
ดวยกลวิธี (strategies) ตางๆ อันจะชวยใหการเรียนรูและงานที่ทําประสบผลสําเร็จตามตองการ   
ในกระบวนการประมวลขอมูลของสมองนั้นองคประกอบสําคัญของการรูคิดที่ใชในการบริหาร
ควบคุมกระบวนการก็คือ แรงจูงใจ ความตั้งใจ และความมุงหวังตางๆ รวมทั้งเทคนิคและกลวิธีตางๆ 
ที่บุคคลใชในการบริหารควบคุมตนเอง 

เครื่องรับหรือ 
อุปกรณรับขอมูล 
(ประสาทสัมผัส 

ทั้ง 5) 

กระบวนการรับรู 
การเห็น การฟง 
การสัมผัส ฯลฯ 

ความจําระยะสั้น 
(Short-term 
memory) ความจํา 
ชวงระยะทํางาน 
(Working memory) 

ความจําระยะยาว 
ภาษา (semantic) 
เหตุการณสําคัญ 
(episodic) 
การเคลื่อนไหว 
(motoric) 
อารมณความรูสึก 
(affective) 

เครื่องกอใหเกิดพฤติกรรมการ
เคล่ือนไหวหรือการพูด 

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวหรือการพูด สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม 

สิ่งเรา 
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 ดังนั้น กระบวนการรูคิดเริ่มตั้งแต ความใสใจ (attention) การรับรู (perception) และกลวิธี
ตางๆ (strategies) ดังน้ันความรูในเชิงเมตาคอคนิชันจึงมักประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับบุคคล 
(person) ความรูเกี่ยวกับงาน (task) และความรูเกี่ยวกับกลวิธี (strategies) ดังน้ัน การที่จะพัฒนา 
เมตาคอคนิชันใหกับผูเรียนได ควรจะตองมีการฝกใหนักเรียนเกิดการเรียนรูความรูในเชิงเมตาคอคนิชัน 
เพ่ือใหเขาไปสูความจําระยะยาวของสมอง 
  2.4.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเมตาคอคนิชัน 
  ออสมัน และฮันนาฟน (สมจิตร ทรัพยอัประไมย. 2540: 36-39; อางอิงจาก Osman; & 
Hannafin. 1992) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาเมตาคอคนิชันไววา การพัฒนาเมตาคอคนิชัน
ขึ้นอยูกับ ตัวแปรสําคัญ 2 ประการ คือ วิธีการฝก และบทบาทของเนื้อหาบทเรียนในระหวางการฝก
สําหรับกลวิธีการฝก ยังแบงออกเปน 2 ประเภทคือ กลวิธีวิธีการฝกแบบผสมผสาน (Embedded 
strategy) และ กลวิธีแบบไมผูกพัน (Detached strategy) 
  สวนกลวิธีวิธีที่เกี่ยวของกับเน้ือหาบทเรียนในระหวางการฝก ก็แบงเปน 2 ประเภท
เชนกัน คือ กลวิธีที่อิงอยูกับเนื้อหา (Content-Dependent Strategy) และกลวิธีที่เปนอิสระจากเนื้อหา 
(Content-Independent Strategy) 
  โดยสรุปแลว กลวิธีการฝกมีความสัมพันธกับกลวิธีที่เกี่ยวของกับเน้ือหาบทเรียนใน
ระหวางการฝก ซึ่งแบงไดเปน 4 กลวิธี ดังนี้ 
  1. กลวิธีการฝกแบบผสมผสานที่อิงอยูกับเน้ือหา (Embedded ontentdependent  
Strategies) ใชในการทําความเขาใจในบทเรียนที่ผูเรียนไมคุนเคย กลวิธีประเภทนี้จะชวยใหมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและโครงสรางใหมีความชัดเจน ผูที่ออกแบบการสอนดวยวิธีนี้มักชี้ใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงมโนทัศนสําคัญที่อยูในบทเรียน ตลอดจนความสัมพันธระหวางมโนทัศนเหลานั้น กลวิธีนี้มี
จุดประสงคเพ่ือสนับสนุนการเรียนเนื้อหาเฉพาะเรื่อง มิไดมุงหมายใหผูเรียนนําเอากลวิธีนี้ไปใชกับ
บทเรียนอ่ืนตอไป 
  2. กลวิธีการฝกแบบผสมผสานที่เปนอิสระจากเนื้อหา (Embedded Contentindependent  
Strategies) ใชกับเน้ือหาที่มีลักษณะทั่วๆ ไป โดยจะมีการใชเน้ือหาน้ีในการเรียนรูกลวิธีตางๆ แลว
จึงมีการพัฒนากลวิธีเหลานั้น และนําไปฝกฝนใหกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชกลวิธีนี้กับเนื้อหา
ของบทเรียนอ่ืนๆ ตอไป 
  3. กลวิธีการฝกแบบไมผูกพันชนิดที่อิงอยูกับเนื้อหา (Detached Contentdependent  
Strategies) กลวิธีนี้ไดรับการสอนแยกออกจากบทเรียน เน่ืองจากกลวิธีนี้เปนกลวิธีที่ซับซอนเกิน
กวาจะผสมผสานเขาไปในบทเรียนได แตก็ตองนําเอากลวิธีที่ฝกมาประยุกตใชกับเน้ือหาบางเนื้อหา 
โดยมีจุดมุงหมายก็เพ่ือที่จะปรับปรุงใหเน้ือเร่ืองนั้นงายขึ้น แลวจึงนํากลวิธีเหลานี้เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่อง
ในบทเรียนอ่ืนๆ ตอไป 
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  4. กลวิธีการฝกแบบไมผูกพันชนิดเปนอิสระจากเนื้อหา (Detached Contentindependent 
Strategies) เปนการสรางกลวิธีที่ถูกแบงแยกออกจากเนื้อหา และไดมาจากธรรมชาติ โดยทั่วไปแลว
เปนกลวิธีที่เนนการปฏิบัติมากกวาสภาพความรู แตเปาหมายของกลวิธี โดยรวมแลวเปนอิสระตอ
การเรียน ดังนั้นจึงตองมีการแปรสภาพของกลวิธีไปเรื่อยๆ ตามลักษณะของเนื้อหา การฝกดวยวิธีนี้
มีความมุงหมายที่จะใหมีการถายโยงไดสูง ซึ่งประกอบไปดวยกลวิธีขั้นตน(primary strategies) และ
กลวิธีสนับสนุน (support strategies) สําหรับกลวิธีขั้นตนทําหนาที่ชวยใหผูเรียนจัดการกับบทเรียน
โดยตรง ไดแก การถอดความ การจินตนาการ การสรางเครือขายความรู การวิเคราะหประเด็นสําคัญ 
การสรุปและจัดโครงสรางใหม การบูรณาการ เปนตน สวนกลวิธีสนับสนุนไดรับการออกแบบขึ้น 
เพ่ือชวยพัฒนาและรักษาบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมทั้งดานพุทธิปญญา และดานอารมณ เปน
กลวิธีที่ชวยใหมีการจัดระบบความตั้งใจ การวินิจฉัยความตองการหรือความจําเปนของการเรียนรู 
  2.4.3 บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา                         
เมตาคอคนิชัน 
  จากงานวิจัยที่ไดทําการศึกษา พอสรุปบทบาทของผูสอนและผูเรียน               
(สมจิตร ทรัพยอัประไมย. 2540; อางอิงจาก Simon. 1994) ได ดังนี้ 
  บทบาทของผูสอน 
   1. ควรเนนกิจกรรมและกระบวนการมากกวาผลการเรียน 
   2. ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดความตระหนักรูในกลวิธีการเรียนรู ทักษะการกํากับ
ตนเอง และความสัมพันธของกลวิธี 
   3. ควรเนนการเชื่อมโยงการเรียนรูและการบูรณาการ 
   4. ควรสอนใหผูเรียนรูจักวิธีการวางแผน กํากับและควบคุมตนเอง และการ
ทบทวนหรือประเมินการเรียนรูของตนเอง 
   5. ควรออกแบบการสอนในแบบที่มีความสมดุลระหวางคุณภาพและปริมาณ
ของกิจกรรมการเรียนรู 
   6. ควรรวมมือและอภิปรายรวมกับผูเรียนในระหวางเรียน 
   7. ควรเนนเปาหมายการเรียนรูทางปญญาในระดับที่สูงขึ้น 
   8. การสอนตองเหมาะกับภาวะ และความเขาใจในมโนทัศนปจจุบันของผูเรยีน 
  บทบาทของผูเรียน 
   1.  ควรมีเปาหมายในการเรียนรูและสามารถเชื่อมโยงความรูกับชีวิตประจําวัน 
   2. ควรมีความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น 
   3. ควรมีปฏิสัมพันธกับผูปกครองและผูใหญคนอ่ืน เพ่ือกระตุนใหเกิดการกํากับ
และควบคุมตนเองตั้งแตเปนเด็กเล็ก ตามบทบาทของผูสอนและผูเรียน ควรมีการออกแบบแผน  
การเรียนการสอนใหครอบคลุมมากที่สุด จึงจะทําใหการพัฒนาเมตาคอคนิชันเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.5 กลวิธีเมตาคอคนิชันในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
 จากการศึกษาประสบการณในเมตาคอคนิชัน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญอยู 4 ประการ
และพบวามีความสอดคลองกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร ไดแก การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน การพิสูจนและทดลอง การสรุปผลและ
นําไปใช การนําประสบการณในเมตาคอคนิชันมาใชในการเรียนวิชาตางๆ และสามารถสรุปไดถึง
กลวิธีที่มีนักการศึกษาไดปรับปรุง และพัฒนาขึ้นมา ดังนี้ 
  2.5.1 กลวิธีเมตาคอคนิชันในการอาน 
  จากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเมตาคอคนิชันที่มีนักการศึกษาหลายได
ทําการศึกษาและใหแนวทางไว จึงมีผูที่สนใจศึกษาและพัฒนา เปนกลวิธีที่มีผูนํามาใชในการพัฒนา
เมตาคอคนิชันของผูเรียน คือ กลวิธีเมตาคอคนิชันในการอาน ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการเรียนการสอน
ที่มีการสอนใหนักเรียนมีความ สามารถในการอานและทําความใจบทอานมากขึ้น ดังน้ัน ควรมี
การศึกษาถึง ความหมายของการอาน องคประกอบ เพ่ือนําไปสูกลวิธีเมตาคอคนิชันในการอาน 
     2.5.1.1 ความหมายของการอาน 
     การอานเปนกระบวนการตอบสนองตอสัญลักษณของภาษาที่เปนตัวแทน
ของภาษาพูด และเปนกระบวนการของการถอดความของภาษาเขียน ที่จะทําใหผูอานสามารถ
เขาใจถึงสิ่งที่ผูเขียนตองการ โดยไดมีนักการศึกษาหลายทานที่อธิบายความหมายของการอานไว 
ดังนี้ 
     ทิงเกอร, สแตรงก, โลว และซิลเบอรสไตน (Tinker. 1952: 22-38; Strang. 
1969: 1-2; Lowe. 1984: 301-303; Silberstein. 1994: 6) กลาววา “...การอานเกี่ยวของกับ
กระบวนการทางสมองในการอานผูอานจําตัวอักษรได และตัวอักษรทําหนาที่เปนตัวกระตุนใหผูอาน
ระลึกถึงความหมายซึ่งผูอานทราบมา แลวจากประสบการณในอดีต การทําความเขาใจเพื่อใหได
ความหมายจึงเกิดจากการระลึกและใชมโนทัศนที่ผูอานมีอยูแลว แตถาสิ่งที่อานมีความหมายใหม 
ผูอานตองใชมโนทัศนหลายอยางจึงจะเขาใจในสิ่งที่อาน และไดความหมายใหมนั้น ความหมายใหม
ที่เกิดขึ้นน้ีจะถูกเรียบเรียงเปนกระบวนการทางความคิด…” 
     โดยสรุปแลว การอานเปนกระบวนการทางสมอง ซึ่งตองอาศัยความรู
เกี่ยวกับระบบของภาษาการตอบสนองตอภาษาเขียนที่เปนตัวแทนของภาษาพูด การใชสติปญญา
ในการตีความเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่อาน การใชความรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ กลวิธีในการแกปญหา 
เพ่ือใหเกิดทักษะในการอาน และใชทักษะน้ันในการอานครั้งตอไป เพ่ือใหไดมโนทัศน และทักษะ
ใหมๆ ที่เกิดขึ้นกับผูอานเอง 
     2.5.1.2 องคประกอบของการอาน 
     ความเขาใจในการอานเปนสวนสําคัญของกระบวนการอาน กระบวนการ
เขาใจ จึงเปนสิ่งสําคัญย่ิงที่จะนําไปสูการอานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดมีผูที่ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบ
ที่สําคัญในการอาน ดังนี้ 
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     แฮรริส (Harris. 1969: 10-12) ไดกลาวถึง องคประกอบที่จําเปนในการอาน 
ดังนี้ 
     1. ความรูเกี่ยวกับภาษาและสัญลักษณทางภาษา ซึ่งรวมถึงความเขาใจ
ความหมายของคําทั้งงายและยากที่มีอยูในขอความ การเขาใจระบบคําโครงสรางประโยคจากลักษณะ
ของภาษาเขียน และเขาใจขอความยาวๆ ที่รวมเอาประโยคยอยๆ หลายประโยคเขาไว ความเขาใจ
เกี่ยวกับสัญลักษณทางภาษา เชน เครื่องหมายตางๆ การใชตัวพิมพใหญ การยอหนา เปนตน 
   2. ความรูในการคิด ไดแก ความสามารถในการระบุจุดประสงคของผูเขียน
และใจความสําคัญของขอความที่อานได ความสามารถที่จะเขาใจความคิดยอยๆ ซึ่งจะสนับสนุน
ใจความสําคัญ และสามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได 
   3. ความรูเกี่ยวกับอารมณของเรื่องที่อานได ซึ่งรวมถึงความสามารถ              
ในการทราบเจตคติของผูเขียนตอเรื่องที่เขียนและตอผูอาน การเขาใจอารมณของเร่ืองและบรรยากาศ
ของเรื่อง และความสามารถในการระบุวิธีและแนวการเขียนที่ผูเขียนใชในการแสดงความคิดเห็น 
   วัฒนาพร ระงับทุกข (2536: 24) ไดสรุปองคประกอบสําคัญที่ผูอานจะตอง
มีเพ่ือชวยใหการอานมีประสิทธิภาพไว ดังนี้ 
   1. ความรูในดานภาษา ผูอานที่ประสบความสําเร็จในการอานควรจะมีความรู
ในดานการผสมอักษร การสะกดคํา รูปแบบและความหมายของคํา รวมถึงโครงสรางและไวยากรณ
ของภาษา 
   2. ความสามารถในการตีความหมายของประโยค ผูอานควรจะมีความสามารถ
ในการทําความเขาใจจุดมุงหมายของขอความ รูวิธีการเรียบเรียงประโยคเปนขอความที่ตอเน่ืองกัน
และเขาใจความสัมพันธระหวางประโยค 
   3. ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูและประสบการณ       
ที่ตนมีอยู ผูอานจะตองนําความรูและประสบการณดานตางๆ ของตนมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาน                 
เพ่ือทําความเขาใจกับเรื่องที่อาน 
   4. จุดมุงหมายในการอานและวิธีการอาน ผูอานจะตองมีจุดมุงหมาย                
ในการอานวาอานไปเพื่ออะไร เพ่ือความรู ความเพลิดเพลิน หรือความคลองแคลวในการอาน เพราะ
สิ่งนี้จะมีผลตอการเลือกวิธีการอานที่เหมาะสมอันจะสงผลใหการอานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2.5.1.3 ข้ันตอนของกลวิธีเมตาคอคนิชันในการอาน 
   จากความหมายของการอานและองคประกอบของการอาน ไดมีผูสนใจศึกษา
และนํามาปรับปรุงเปนกลวิธีเพ่ือพัฒนาเมตาคอคนิชันของผูอาน โดยไดเสนอเปนขั้นตอนของกลวิธี
เมตาคอคนิชันในการอาน ดังนี้ 
   บราวน และคนอ่ืนๆ (Brown; et al. 1984: 21-44) ไดเสนอขั้นตอนที่สําคัญ
ของกลวิธีเมตาคอคนิชันในการอานไว ดังนี้ 
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   1.  การทํานายเกี่ยวกับสิ่งที่จะอาน (Predicting) หมายถึง การที่ผูอาน
จะตองคาดคะเนเกี่ยวกับสิ่งที่จะอาน นั่นคือ จะตองกําหนดไดวา ตนเองจะอานสิ่งนั้นไดเขาใจหรือไม 
สิ่งที่อานจะมีความยากงายเพียงใด 
   2.  การวางแผนการอาน (Planning) หมายถึง การที่ผูอานจะตองวางแผน
กอนการอาน และเลือกกลวิธีที่จะใชในการอาน 
   3.  การกํากับการอาน (Monitoring) หมายถึง การที่ผูอานจะตองทําการอาน
ตามการวางแผนที่ตนเองไดวางไวจนบรรลุความตองการ 
   4.  การประเมินการอาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบผลจากการอาน
วาเปนอยางไรบรรลุผลตามความตองการหรือไม ควรแกไขการอานอยางไร 
   บราวน และพาลินซาร (Brown; & Palincsar. 1982: 1-7) ไดรวบรวมและ
จําแนกขั้นตอนของกลวิธีเมตาคอคนิชันในการอานใหม ดังนี้ 
   1. การวางแผนการอาน (Planning) ประกอบดวย 
    1.1 การใชตัวชี้นํา (Advance organizers) เปนการอานเพื่อคนหา
ใจความสําคัญ และมโนทัศนของเน้ือหาที่จะเรียนลวงหนา มักจะทําดวยการอานบทอานคราวๆ เพ่ือ
หาหลักการจัดระบบเนื้อหา 
    1.2 การมุงความสนใจกับสิ่งที่อาน (Directed attention) เปนการกําหนด
ลวงหนาวาจะใสใจกับสิ่งที่ตองการไดจากการอาน โดยไมสนใจเรื่องอ่ืนที่สอดแทรก 
    1.3 การวางแผนใชสิ่งที่จะเปนประโยชนกับการอาน (Functional  planning) 
เปนการวางแผน และกําหนดองคประกอบทางภาษาศาสตรที่จําเปนตองใชในการทําความเขาใจสิ่ง 
ที่อาน 
    1.4 การเลือกใสใจเฉพาะสิ่งที่สําคัญของบทอาน (Selective attention) 
เปนการกําหนดลวงหนาที่จะใสใจเฉพาะประเด็นที่สําคัญของบทอาน มักจะกระทําดวยการเลือกจับ
ประเด็นของคํา มโนทัศน และตัวบงชี้ทางภาษาศาสตรที่สําคัญ 
    1.5 การเตรียมตัวอาน (Self-management) เปนการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ชวยใหตนเองอานไดดีที่สุด 
   2.  การกํากับการอาน (Monitoring) ประกอบดวย การควบคุมการอานของ
ตนระหวางที่อานใหเปนไปตามการวางแผนอยางเหมาะสม 
   3.  การประเมินการอาน (Evaluation) ประกอบดวย การประเมินการอาน
ของตน โดยการตรวจสอบผลของการอานของตนเปรียบเทียบกับผลการอานที่ถูกตอง 
   แอนเดอรสัน (Anderson. 1985: 372-397) ไดเสนอแนวคิดไวในทฤษฎี 
ความรูความคิดวา กลวิธีเมตาคอคนิชันในการอาน เปนกระบวนการใชความรูความคิดอยางหนึ่ง  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 



54 
 

   1. การวางแผนการอาน เปนกระบวนการในการแกไขความขัดแยง  ซึ่งแสดง
เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional (if) clause) ในระบบการรับภาษา การวางแผนการอานเปนกลวิธี
ของการควบคุมและตรวจสอบการเรียนรู โดยเกี่ยวของกับการรับและการใชภาษา 
   2. การเลือกใหความสนใจกับสิ่งที่อาน (Selected attention) เปนสวนสําคัญ
ของกระบวนการรับรูที่เกิดขึ้นระหวางการอาน การฝกเลือกกลวิธีที่ใชกับการอาน ไมวาจะเปน วลี 
หรือ บริบทที่สําคัญ หรือจะเปนสิ่งที่เอ้ืออํานวยตอการอานของผูอาน 
   3. การกํากับและควบคุมการอาน (Monitoring) เปนการสนองตอบตอการ
วางแผนเพื่อที่จะอานใหไดตามกระบวนการที่ตนเองไดวางแผนไว 
  จากขั้นตอนของกลวิธีเมตาคอคนิชันในการอาน ที่มีนักการศึกษาไดเสนอไวขางตน 
สามารถสรุปได ดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 กลวิธีเมตาคอคนิชันในการอาน ของขอมูลที่ศึกษาไดจากนักการศึกษา 
 

นักการศึกษา ข้ันตอนของกลวิธีเมตาคอคนิชันในการอาน 

บราวน และคณะ 1) การทํานายเกี่ยวสิ่งที่จะอาน (Predicting) 
2) การวางแผนการอาน (Planning 
3) การกํากับการอาน (Monitoring) 
4) การประเมินการอาน (Evaluation) 

บราวน และ พาลินซาร 1) การวางแผนการอาน (Planning) 
2) การกํากับการอาน (Monitoring) 
3) การประเมินการอาน (Evaluation) 

แอนเดอรสัน 1) การวางแผนการอาน (Planning) 
2) การเลือกใหความสนใจกับสิ่งที่อาน (Selected attention) 
3) การกํากับและควบคุมการอาน (Monitoring) 

 
 โดยสรุปแลวขั้นตอนของกลวิธีเมตาคอคนิชันในการอานที่มีผูเชี่ยวชาญและนักการศึกษา
ไดเสนอไว ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
  1. การวิเคราะหขอมูลจากการอาน เปนการกําหนดวัตถุประสงคของการอาน 
เพ่ือใหผูอานไดทราบถึงสิ่งที่ผูอานจะตองศึกษา และทําการอานไดอยางมีวัตถุประสงค และสามารถ
เนนถึงขอความสําคัญที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูอานจะตองศึกษาได 
  2. การวางแผนการอาน เปนการย้ําเตือนเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการอาน และ
รูจักเลือกวิธีการในการอานวาควรอานอยางไร ไดแก การอานซ้ํา การยอ การอานขามคํา การทํา
สัญลักษณ การสรางตาราง การขีดเสนใต การจัดจําแนกประเภท การตัดออก การแบงเปนสวน  
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การทํานาย การแปลความ การหาใจความสําคัญ การทดสอบความเขาใจ การชี้บงแบบการเขียน
ของสิ่งที่อาน การลําดับเหตุการณ การหาความสัมพันธ การเชื่อมความรูเดิมกับความรูใหม เปนตน 
พรอมทั้งรูจักเลือกนําเอาความรูเดิมที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่อานมาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน
ใหมีความเขาใจเรื่องที่อานไดดีขึ้น 
  3. การกํากับการอาน เปนการกําหนดใหผูอานอานตามวิธีการที่ตนเองไดวางไว
ตามลําดับขั้นตอน โดยกําหนดวัตถุประสงคของการอานไวในใจเสมอ 
  4. การประเมินการอาน เปนการตรวจสอบผลจากการอาน การวางแผนการอาน 
และการกํากับการอาน วาเปนไปอยางถูกตอง ครบถวนหรือไม พรอมทั้งรูจักแกไขและเลือกวิธีการ
ใหมที่ถูกตองตอไป 
  2.5.2 กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
  การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเมตาคอคนิชันที่มีนักการศึกษาหลายทานได
ทําการศึกษาและใหแนวทางไว จึงมีผูที่สนใจศึกษาและพัฒนา เปนกลวิธีที่มีผูนํามาใชในการพัฒนา
เมตาคอคนิชันของผูเรียน คือ กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการเรียน
การสอนการแกโจทยปญหาในลักษณะตางๆ ดังน้ัน การศึกษาการใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก
โจทยปญหาวิทยาศาสตรควรมีการศึกษาถึง ความหมายและขั้นตอนในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
เพ่ือนําไปสูกลวิธีเมตาคอคนิชันในแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
    2.5.2.1  ความหมายและกระบวนการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
    การแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่ผูเรียนสวนใหญตองพบอยูเสมอ 
โดยการที่ผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการแกโจทยปญหา ผูเรียนจึงจําเปนตองศึกษาถึงความหมาย
และกระบวนการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ตามที่นักการศึกษาไดอธิบายไว ดังนี้ 
    เบลิคอฟ (นิพนธ นิลคง. 2541; อางอิงจาก Belikov. 1989: 20) ไดกลาววา 
“โจทยปญหาฟสิกส เปนโจทยปญหาที่ประกอบดวยปรากฏการณทางฟสิกสที่มีปริมาณทางฟสิกส
บางปริมาณที่ทราบคาและปริมาณที่ไมทราบคา” 
    ลัมสเดน (Lumsdaine. 1995: 1-8) ไดใหความหมายของการแกโจทยปญหาวา 
“การแกโจทยปญหา หมายถึง การคนพบการจัดการกับวิกฤตการและทําการแยกสวนวิเคราะหคํา
หรือขอความสําคัญในโจทยปญหา” 
    นอกจากนี้ เบลิคอฟ ไดเสนอกระบวนการแกโจทยปญหาฟสิกสเปนขั้นตอน
ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1  การวิ เคราะหปรากฏการณทางฟสิกสที่อ ยู ในโจทยปญหา                   
การตีความและทําความเขาใจโจทย วิเคราะห และแปลความ หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงสิ่งที่โจทย
ตองการ 
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    ขั้นที่ 2 เปนการเลือกใชทฤษฎีและหลักการตามขอมูลในโจทย ดวยการเขียน
สมการแสดงความสัมพันธตามที่โจทยกําหนดหรือเลือกใชความสัมพันธตามนิยาม หลักการและ
ทฤษฎีที่เคยเรียนมา  
    ขั้นที่ 3 เปนการใชขอมูลในโจทยปญหาแทนปริมาณในนิยาม หลักการ 
และทฤษฎีทางฟสิกสดวยการแทนคาปริมาณตางๆ ในรูปของตัวแปรตามความสัมพันธที่ไดในขั้นที่ 2 
    ขั้นที่ 4 เปนการคิดคํานวณและวิเคราะหคําตอบของโจทย ดวยการคิด
คํานวณ แกสมการหาคําตอบและประมาณคาคําตอบที่ได 
    ขั้นที ่5 เปนการตอบโดยสรุปคําตอบที่ไดตามความหมายที่โจทยตองการ 
    โดยสรุปแลวกระบวนการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
    1. การวิเคราะหขอมูลในโจทยปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอก
ปญหาที่สําคัญภายในขอบเขตจากสถานการณที่กําหนดให และสามารถเลือกปญหาที่สําคัญได 
    2.  การวางแผนการแกโจทยปญหา หมายถึง การเลือกนําทฤษฎี และหลักการ
ที่มีความสัมพันธกับขอมูลในโจทยที่กําหนดมาให 
    3.  การแกโจทยปญหา หมายถึง การใชขอมูลในโจทยปญหาแทนคาลงใน
ปริมาณของนิยาม หลักการ หรือทฤษฎี ที่เปนตัวแปรใหถูกตอง แลวทําการแกสมการเพื่อใหได
คําตอบ 
    4. การสรุปคําตอบ หมายถึง การจัดการกับผลลัพธที่ไดจากการแกโจทย
ปญหาใหตรงกับความหมายของสิ่งที่โจทยตองการ 
    2.5.2.2 ข้ันตอนของกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร 
    การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาโดยใชเมตาคอคนิชันในการ
แกโจทยปญหา พบวา มีผูเชี่ยวชาญและนักการศึกษาหลายทานที่ไดมีการสรางเปนกลวิธีเมตาคอคนิชัน  
ในการแกโจทยปญหาไว ดังนี้ 
    เบเยอร (Beyer. 1987: 192-196) ไดสรุปกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก
โจทยปญหาไว ดังนี้ 
    1.  การวางแผนแกปญหา เปนการทําความเขาใจขอมูลหรือเง่ือนไขในโจทย
ปญหา เพ่ือพิจารณาหาความสัมพันธของขอมูลที่โจทยกําหนดใหกับสิ่งที่โจทยตองการ โดยการใช
ประสบการณเดิมของผูแกโจทยปญหา พรอมทั้งวางแผนการแกโจทยปญหา ประกอบดวย 
     1.1 กําหนดเปาหมายในการแกโจทยปญหา เปนการพิจารณาสิ่งที่โจทย
ตองการขอมูลที่โจทยกําหนดมาให และเลือกขอมูลที่จําเปนในการแกโจทยปญหา 
     1.2 เลือกวิธีการหรือขั้นตอนที่ใชในการแกโจทยปญหา 
     1.3  เรียงลําดับขั้นตอนในการแกโจทยปญหา 
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     1.4 คาดคะเนอุปสรรค หรือขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได 
     1.5 คาดคะเนวิธีการแกไขอุปสรรค หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นได 
     1.6 ประมาณคําตอบของโจทยปญหา 
    2. การกํากับการแกปญหา เปนการควบคุมและตรวจสอบวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการแกโจทยปญหา 
     2.1 กํากับเปาหมายในการแกโจทยปญหา เปนการตระหนักถึงสิ่งที่
โจทยตองการภายในใจอยูตลอดเวลา 
     2.2 กํากับขั้นตอนในการแกปญหาใหเปนไปตามการวางแผนอยางถูกตอง 
ไดแก 
      2.2.1 รูแกปญหาในเปาหมายยอยไดสําเร็จ 
      2.2.2 ตัดสินใจไปสูวิธีการหรือขั้นตอนตอไป 
      2.2.3 เลือกวิธีการหรือขั้นตอนตอไปไดอยางเหมาะสม 
      2.2.4 รูขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
      2.2.5 มีวิธีการแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
    3. การประเมินการแกปญหา เปนการมองยอนกลับไปที่ขั้นตอนตางๆ                
ในการแกปญหา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
     3.1 ประเมินความสําเร็จตามเปาหมาย เปนการตรวจสอบวาหลังจากที่
ไดแกโจทยปญหาแลว ผูแกโจทยปญหาสามารถบรรลุเปาหมายของการแกปญหานั้นๆ ตามที่ได
วางแผนไวหรือไม 
     3.2 พิจารณาความถูกตองของคําตอบ เปนการตรวจสอบคําตอบที่ได
จากการแกโจทยปญหา 
     3.3 ประเมินความถูกตองของวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช โดยยอนกลับไป
ตรวจสอบวิธีการหรือขั้นตอนวาเปนไปตามที่ตนเองวางแผนอยางถูกตองสมบูรณเพียงใด และ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
    สมบัติ โพธิ์ทอง (2539: 44-45), จรุง ขําพงศ (2542: 20) และ พิมพันธ เดชะคปุต 
(2544: 164-166) ไดสรุปขั้นตอนในกลวิธีเมตาคอคนิชัน ตามแนวคิดของ เบเยอร (Beyer. 1987) 
ไว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
    1.  ขั้นการวางแผน ประกอบดวย 
     1.1 วิเคราะหเปาหมายของการแกโจทยปญหา 
       1.1.1 บอกสิ่งที่โจทยกําหนดมาให 
       1.1.2 บอกขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการแกโจทยปญหา 
       1.1.3 บอกคําและขอความสําคัญในโจทยปญหา 
       1.1.4 บอกเปาหมายของการแกโจทยปญหา 
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     1.2 เลือกกลวิธีที่ใชในการแกโจทยปญหาตางๆ ดังนี้ 
       1.2.1 กลวิธีเดาและตรวจสอบ (guess and test) 
       1.2.2 กลวิธีการวาดภาพ (draw a picture) 
       1.2.3 กลวิธีสรางตาราง (make a table) 
       1.2.4 กลวิธีการสรางรายการ (make a list) 
       1.2.5 กลวิธีเขียนแผนภาพ (draw a diagram) 
       1.2.6 กลวิธีใชการใชเหตุผล (use reasoning) 
       1.2.7 กลวิธีคนหาแบบแผน (look for a pattern) 
       1.2.8 กลวิธีแกปญหาที่งายขึ้นกวาเดิม(solve a simple problem) 
       1.2.9 กลวิธีทํายอนกลับ (work backward) 
     1.3 เรียงลําดับขั้นตอนตามกลวิธีที่ไดเลือกไว 
    2.  ขั้นการกํากับ 
     2.1 กําหนดเปาหมายไวในใจ 
     2.2 กํากับวิธีการแกโจทยปญหาใหเปนไปตามขั้นตอนของกลวิธีที่ไดเลือกไว 
    3. ขั้นการประเมิน 
     3.1 ประเมินความสําเร็จตามเปาหมาย  
     3.2 ตรวจสอบคําตอบที่ได 
     3.3 ตรวจสอบขั้นตอนในการแกโจทยปญหา 
     3.4 บอกปญหาและอุปสรรคที่พบในขณะแกโจทยปญหา 
    จากกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรดังกลาว 
เม่ือนํามาพิจารณาประกอบการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร จึงควรจะมีการปรับปรุงขั้นตอนตางๆ ให
เหมาะสม ดังนี้ 
    1. ขั้นการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
     1.1 ระบุสิ่งที่โจทยกําหนดมาให 
     1.2 บอกเปาหมายของการแกโจทยปญหา 
     1.3 สรางตัวแทนของปญหา 
     1.4 ระบุคําและขอความสําคัญ 
     1.5 บอกขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
    2. ขั้นการวางแผน ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
     2.1 เลือกนําหลักการจากความรูที่ ไดรับไปใช ในการแกโจทยปญหา      
วิทยาศาสตร 
     2.2 เรียงลําดับขั้นตอนตามหลักการหรือกลวิธีที่ไดเลือกไว 
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    3.  ขั้นการกํากับและควบคุม ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
     3.1 การกําหนดเปาหมายไวในใจ 
     3.2 กํากับวิธีการตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนของกลวิธีที่ไดเลือกไว 
    4. ขั้นการฝกใหผูเรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได 
     4.1 ตรวจสอบคําตอบ 
     4.2 ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล 
     4.3 ตรวจสอบการวางแผน 
     4.4 ตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติ 
 
 2.6 การวัดเมตาคอคนิชัน 
 เมตาคอคนิชัน เปนกลวิธีการคิดที่เปนระบบอยูในความคิดของมนุษย ซึ่งเปนการยากที่จะ
วัดโดยการใหผูถูกวัดเขียนออกมาในลักษณะการบรรยาย หรือแสดงวิธีทํา การเนอร (Garner. 1989: 
63-74) กลาวถึงการศึกษากระบวนการคิด (เมตาคอคนิชัน) และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคิดไววา    
ในการตรวจสอบกลวิธีการคิด ตองใชการกระตุนจากภายนอก ไดแก การสัมภาษณ และการคิดออกเสียง 
ซึ่งเปนวิธีการรายงานโดยใชถอยคํา 
  2.6.1 การสัมภาษณ เปนการใชคําถามเพื่อใหผูตอบพูดทบทวนความคิด (retrospective 
verbalization) หลังจากที่ไดทํางานไปแลว โดยผูถูกสัมภาษณอาจไมไดเตรียมลําดับความคิดมา
ลวงหนา 
  2.6.2 กระบวนการคิดออกเสียง เปนการรายงานความคิดของผูรายงาน ซึ่งไดลําดับ
ขั้นตอนในการคิดของตนเองตามความเขาใจในเรื่องนั้นๆ แลวถายทอดเปนคําพูดออกมาทําใหผูฟง
สามารถตรวจสอบระบบการคิดไดอยางดี 
  กระบวนการคิดออกเสียง เปนวิธีหนึ่งของการรายงานความคิดดวยถอยคํา ซึ่งจะ
นําไปสูการวิเคราะห การประมวลผลขอมูลโดยลักษณะสําคัญของกระบวนการนี้ คือ ผูแกปญหา
สามารถรายงานสิ่งที่อยูในความจําระยะสั้นเทานั้น แบงไดเปน 3 ลักษณะ 
    1. รายงานเปนคําพูดโดยตรง เปนการรายงานขอความที่มีรหัสถอยคําอยูใน
ความจําระยะสั้นแลว ผูแกปญหาจะรายงานออกมาตามที่คิดไดเลย และการรายงานความคิด อาจทาํได 
2 แบบ คือ 
     1.1 การใหกลุมตัวอยางรายงานความคิดในขณะกําลังทํางาน หรือกําลัง
แกปญหา โดยมีการบันทึกเสียงการรายงานไว แลวถอดเทปออกมาใสรหัสขอความคําพูดที่ได 
จากนั้นจึงนําไปวิเคราะห 
     1.2 กา ร ให ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ร า ย ง านคว ามคิ ดหลั ง จ า กแก ป ญห า               
เสร็จแลว เปนการลดการรบกวนสมาธิในการทํางาน ที่อาจเกิดขึ้นในแบบที่ 1 และเปนการให                 
ผูแกปญหาไดรวบรวมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับงานที่ทํา หรือปญหาที่แก แตสิ่งที่ตองระวังใน            
แบบที่ 2 นี้ คือ การรายงานความคิดที่อาจไมมีในขณะแกปญหา 



60 
 

   2. การใสรหัสถอยคําลงในความจําระยะสั้น ขอความที่จะรายงานนั้น ยังไมมีการ
ใสรหัสไวในความจําระยะสั้น ดังน้ัน กอนการรายงาน ผูแกปญหาจึงตองใชเวลาในการบันทึกขอมูล
เปนรหัสถอยคําลงในความจําระยะสั้นกอน แลวจึงรายงานออกมา ดังน้ันจึงตองใชเวลาในการรายงาน
ความคิดโดยไมพูดออกมาไดอยางรวดเร็ว เหมือนในลักษณะที่ 1 แตจะใชไดกับกระบวนการคิดที่ 
สูงกวาการคิดโดยทั่วไป 
   3. การอธิบาย เปนการรายงานดวยถอยคํา ที่ใชกระบวนการขั้น สูงขึ้นไปกวา
ลักษณะที่ 2 ซึ่งเกิดจากการถามใหผูแกปญหาไดอธิบายความคิดของเขา ทําใหตองใชทั้งความคิด
และการสังเคราะหเพ่ืออธิบาย และใชเวลาในการอธิบายความคิดเพิ่มมากขึ้นดวย 
 เมตาคอคนิชัน เปนเรื่องของการคิดเกี่ยวกับการคิด ดังน้ันในการวัดการคิดแบบเมตาของ
บุคคลนั้น จําเปนตองอาศัยสิ่งเราหรืองานเขาไปกระตุนใหสมองไดปฏิบัติการคิดเสียกอน แลวจึงจะ
ทําการวัดการคิดแบบเมตาได ถางานที่ใชกระตุนน้ันเปนเรื่องของความจํา การคิดแบบเมตาที่วัดได 
ก็จะเปนการคิดแบบเมตาในงานดานความจํา ถางานที่ใชกระตุนนั้นเปนเรื่องของการติดตอสื่อสาร
การคิดแบบเมตาที่วัดไดก็จะเปนการคิดแบบเมตาในงานดานการติดตอ สื่อสาร เปนตน (Flavell. 1985: 
240, 270) ดังน้ัน การเลือกหรือกําหนดงานเขาไปกระตุนสมองใหปฏิบัติการคิดนั้น จึงมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกับเมตาคอคนิชัน และเปนขอที่ควรคํานึงถึงในการวัดเมตาคอคนิชันดวย จากเว็บเพจ 
“LEARNING TO LEARN” ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการวัดเมตาคอคนิชัน ในปจจุบันวาสวนใหญ จะใช
วิธีการรายงานตนเอง ซึ่งประกอบดวย (Learning to learn. 2010: 8) 
  1. การรายงานตนเองดวยคําพูดในขณะปฏิบัติงาน เปนการใหบุคคลรายงาน
ความคิดของตนเองออกมาโดยการพูดในขณะที่กําลังเกิดความคิดนั้น ซึ่งเปนชวงขณะที่กําลัง
ปฏิบัติงานอยู วิธีการรายงานตนเองดวยคําพูดนี้ ไดรับการวิพากษในดานของการขัดจังหวะ
กระบวนการคิด บุคคลอาจจะเสียเวลากับการรายงานความคิดของตนเอง และสงผลใหความคิดที่จะ
มุงปฏิบัติงานนั้นเกิดสะดุดลงได (Gardner; & Alexander. 1989: 147; สมจิตร ทรัพยอัประไมย. 
2540: 45-46; อางอิงจาก Olshavsky. 1976-1977) 
  2. การรายงานตนเองดวยคําพูดภายหลังการปฏิบัติงาน เปนการใหบุคคลระลึกถึง
ความคิดของตนเองในขณะปฏิบัติงาน แลวรายงานออกมาโดยการพูด เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงานแลว 
ซึ่งบุคคลจะไมรูสึกถูกขัดจังหวะในการทํางาน แตการที่ตองระลึกยอนกลับไปวา ขณะปฏิบัติงานอยู
นั้นๆ อยู เขาคิดอะไรบาง คิดอะไรกอน หลัง ตางๆ เหลานี้ อาจทําใหไดขอมูลที่เบี่ยงเบนไปจาก
ความจริงบาง เน่ืองจากบุคคลนั้นอาจเกิดการลืม ทําใหรายงานออกมานอยกวาที่คิดจริง หรือในทาง
ตรงกันขาม อาจจะรายงานออกมามากเกินกวาที่คิดจริงในตอนนั้น ทั้งน้ี เพราะพยายามอธิบายเหตุผล
ประกอบดวย (Garner; & Alexander. 1989: 147) 
  3. การรายงานตนเองดวยการเขียน เปนการใหบุคคลรายงานความคิดของตนเอง
โดยการเขียน ดวยการตอบคําถามภายหลังการปฏิบัติงาน ซึ่งวิธีการนี้มีจุดออนเชนเดียวกับวิธีที่ 2 
และถามีคําตอบเตรียมไวใหดวยแลว บุคคลอาจจะตอบโดยมุงที่จะเอาใจผูถามหรือทําตามความคาดหวัง
ของสังคมได นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดเนื่องจากคําถามที่ตั้งไวอีกดวย 
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  4. การรายงานตนเองโดยการประมาณคา เปนการใหบุคคลทําการประมาณคาผล
การปฏิบัติงานของตนเองวาอยูในระดับใด ทั้งกอนและหลังการทํางาน วิธีการนี้เปนการวัดเพียงบาง
องคประกอบของการคิดอภิมานเทานั้น 
 ออสบอรน (Osborne. 2010: 10-16) รวบรวมงานวิจัยที่มีการใชแบบวัดเมตาคอคนิชัน                     
ในลักษณะทั่วๆ ไป จากฐานขอมูลที่มีชื่อ 2 แหง (ERIC and PSYCHINFO database) โดยมี
วัตถุประสงคที่จะหาคุณภาพของเครื่องมือวัดเหลานั้น ตลอดจนความเหมาะสมที่จะนําเครื่องมือวัด
ดังกลาวไปใช ในการศึกษาครั้งน้ี เขาไดสรุปคํานิยามของการคิดแบบเมตาคอคนิชัน ทั่วๆ ไปวา 
หมายถึง องคประกอบของการคิดขั้นสูง เชน การกํากับติดตาม การตรวจสอบความจริง การประสานกัน
ระหวางการคิดตางๆ การตระหนักรูในความรูของตน ความสามารถที่จะเขาใจ ควบคุม และยักยาย
กระบวนการคิด ซึ่งผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ 
  1. แบบวัด เอ็ม.คิว. (Metacognitive Questionnaire : M.Q.) มีลักษณะแบบบังคับ
ใหเลือกตอบ จํานวน 18 ขอ แบบวัดนี้มีความเชื่อม่ันต่ํา มีหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงเพียงเล็กนอย 
คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยายังเปนที่นาเคลือบแคลงและไมไดวัดการคิดแบบเมตาทั่วๆ ไป ตามที่ 
ออสบอรน นิยามไว 
  2. แบบวัด เอ็ม เอ็ม ซี ไอ (Metacognitive in Multiple Contexts Inventory : MMCI) 
ที่วัดองคประกอบการคิดขั้นสูงตามแนวของสเติรนเบอรก แบบวัดนี้มี 24 ขอ วัดในหกองคประกอบ
ยอยๆ ซึ่งสอดคลองกับคํานิยามของออสบอรนเพียงองคประกอบเดียวเทานั้น แบบวัดนี้ยังขาดความ
เที่ยงตรง อีกทั้งโครงสรางขององคประกอบที่ทําการวัด ยังคงเปนที่นาสงสัย ทั้งน้ีเพราะเมื่อทําการ
วิเคราะหองคประกอบแลว ไดผลการวิเคราะหเปนเกาองคประกอบ แบบวัดนี้มีคาความเชื่อม่ันต่ํามาก 
  3. การทํานายผลการปฏิบัติ (Grade Performance Prediction) เปนการวัดความสามารถ
ดานกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน แสดงออกโดยการทํานายเกรดที่คาดวาจะไดรับในการเรียน
หลักสูตรน้ันๆ ถึงแมจะเปนวิธีที่ทําไดงาย แตเปนเร่ืองยากที่จะระบุลงไปวาวิธีการนี้เปนการวัดการคิด
แบบเมตาแบบทั่วๆ ไป 
  4. การประเมินแบบพลวัต (Dynamic Assessment of Metacognition) เปนการวัด
องคประกอบคิดขั้นสูงตามแนวของเสติรนเบอรก ซึ่งมีความสอดคลองกับแบบจําลองเพียงองคประกอบ
เดียวเทานั้น เครื่องมือนี้มีคาความเชื่อม่ันอยูในระดับดี คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาอยูในเกณฑต่ํา 
การอางอิงสรุปมีความเปนไปไดมาก การแปลความหมายตองทําเปนรายบุคคล และจัดวาเปนเรื่อง
ยากที่จะระบุลงไปวาวิธีการนี้เปนการวัดเมตาคอคนิชันแบบทั่วๆ ไป 
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3. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3.1  ความมุงหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 วิทยาศาสตรจากภาษาอังกฤษที่วา “ Science ” นั้น มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา 
“Scientia” ซึ่งหมายความถึง “ความรู” ฉะนั้น ในสมัยกอนๆ คําวา วิทยาศาสตรจึงมีความหมายถึง
ความรูเพียงอยางเดียว กระบวนการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในชวงกอนๆ จึงมุงเนนใหนักเรียนได
เรียนรูเฉพาะเนื้อหาวิชาใหไดมากที่สุด เทาที่จะมากได วิธีการถายทอดเนื้อหาของครูที่งายและ
รวดเร็ว ก็คือ การบรรยาย นักเรียน มีหนาที่ฟง จด จํา 
 ความหมายของวิทยาศาสตรในปจจุบันน้ีไดมีการกลาวถึงสวนที่เปนตัวความรูทางวิทยาศาสตร 
และสวนที่เปนกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กลาวคือ 
 จากพจนานุกรมโคลัมเบีย (The Columbia Encyclopedia. 1963: 1910) ไดใหความหมาย
ของวิทยาศาสตรไววาเปนการรวบรวมความรูอยางมีระบบ ความรูที่ไดรวบรวมไวนี้ เปนความรู
เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นนั้นมิไดหมายถึง
เฉพาะการรวบรวมขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว แตยังหมายถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทาง
วิทยาศาสตรดวย 
 วูดเบิรน (Woodburm. 1965: 13) ไดใหนิยามวิทยาศาสตรวาเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ 
ความรูที่รวบรวมไวในวิชาวิทยาศาสตรจะเปนการรวบรวมอยางมีระบบจุดประสงคของการเรียนรู
วิทยาศาสตรจะรวมถึงการแสวงหาความรู ขอเท็จจริงตางๆ วิธีการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร 
 ทบวงมหาวิทยาลัยไดจัดทําชุดการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร                
ไดกลาวสรุปวา วิทยาศาสตรเปนวิชาที่คนหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติโดยใชกระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีความหมายวา ที่เรียกวาวิทยาศาสตรนั้นไมใชความรูวิทยาศาสตร
เพียงอยางเดียว แตยังประกอบดวยกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งทําใหไดความรู
นั้นๆ อีกดวย 
 ดังนั้น วิทยาศาสตรในความหมายปจจุบันจึงหมายถึงสวนที่เปนตัวความรู (body of 
knowledge) ทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการตรวจสอบอยางมีระบบจนเปนที่เชื่อถือได และสวนที่เปน
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (process of scientific inquiry) 
 
 3.2 ประเภทของความรูทางวิทยาศาสตร 
 ความรูทางวิทยาศาสตร ก็คือสวนที่เปนผลิตผลทางวิทยาศาสตร โดยทั่วไป ความรูทาง
วิทยาศาสตรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการใชกระบวนการแสวงหาความรูดําเนินการคนควา สืบเสาะ
ตรวจสอบจนเปนที่เชื่อถือได ความรูนั้นก็จะถูกรวบรวมไวเปนหมวดหมูซึ่งอาจจะจําแนกออกไดเปน  
6 ประเภท 
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  1. ขอเท็จจริง (fact) 
  2. มโนมติ (concept) 
  3. หลักการ (principle) 
  4. กฎ (law) 
  5. ทฤษฎี (theory) 
  6. สมมุติฐาน (hypothesis) 
  ขอเท็จจริง ความรูทางวิทยาศาสตรที่จะถูกจัดใหเปนประเภทขอเท็จจริงน้ัน ไดแก
ความรูที่ไดจากการสังเกตวัตถุ เหตุการณ หรือปรากฏการณตามธรรมชาติ มีทั้งที่สังเกตไดโดยตรง
และโดยทางออม กรณีที่สังเกตโดยทางออมอาจจําเปนตองมีอุปกรณในการสังเกตและหลักสําคัญ
ของความรูประเภทนี้อยางหนึ่งก็คือความรูที่จะจัดวาเปนขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรจะตองเปน
ความจริงเสมอไมวาจะถูกทดสอบกี่ครั้งก็ตามยอมไดผลเหมือนเดิม 
  มโนมติ หมายถึง ความคิดหลัก ของคนเราที่มีตอวัตถุ เหตุการณหรือปรากฏการณ
นั้นๆ กลาวคือ เม่ือเราดําเนินการแสวงหาความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือปรากฏการณตางๆ  จะกอใหเกิด
การรับรู สามารถแยกแยะความเหมือน ความแตกตางสรุปรวมลักษณะที่สําคัญๆ มองเห็นความสัมพันธ
ของสิ่งนั้นๆ สรางความเปนความคิดหลักในรูปที่แสดงถึง ความเขาใจ ทําใหสามารถนําไปใชใน  
การบรรยาย อธิบาย หรือพยากรณวัตถุ เหตุการณปรากฏการณที่เกี่ยวของไดสรุปแลวมโนมติทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง ความคิดหลักของคนที่มีตอวัตถุเหตุการณหรือปรากฏการณทางธรรมชาติ 
มโนมติของแตละบุคคลอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประสบการณและวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆ 
  หลักการ เปนกลุมของมโนมติที่มีความสัมพันธกัน สามารถสรุปเปนความรูที่นําไปใช
เปนหลักในการอางอิงและพยากรณเหตุการณหรือปรากฏการณที่เกี่ยวของได 
  กฎ กฎก็คือหลักการนั่นเอง แตเปนหลักการที่มีความสัมพันธระหวาง เหตุกับผล
และอาจเขียนสมการแทนได กฎสวนใหญมาจากการอุปมานขอเท็จจริง โดยการนําขอเท็จจริง
ทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการรวมเปนมโนมติ เปนหลักการจนถึงการยอมรับเปนกฎ ดังภาพประกอบ 9 
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ขอเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเกตขอเท็จจริง การรับรู         
    อุปมาน   หรือ   

 
ภาพประกอบ  9  การอุปมานขอเท็จจริงไปเปนหลักการหรือกฎ 

 

 ที่มา: สมจิต สวธนไพบูลย. (2535). 
 
  แตมีบางกฎเชนกันที่ไดมาโดยการอนุมาน deduction จากทฤษฎ ีเชนกฎของบอยล 
อนุมานมาจากทฤษฎีโมเลกุล 
  ทฤษฎี จากความหมายของกฎ เราทราบแลววา กฎก็คือหลักการที่มักจะเนนใน
เร่ืองความสัมพันธระหวางเหตุกับผล ขอความที่อยูในกฎและหลักการนั้น มีจริงอยูแลวในธรรมชาติ
นักวิทยาศาสตรไมไดสรางขึ้นเอง แตเปนเพียงผูไปคนพบเทานั้น สิ่งที่นักวิทยาศาสตรสรางขึ้นเอง
คือทฤษฎี 
  ทฤษฎี เปนขอความที่นักวิทยาศาสตรสรางขึ้นโดยการยอมรับกันทั่วไปในการที่จะ
ใชอธิบายกฎ หรือ หลักการ และนําไปใชพยากรณปรากฏการณตางๆ ที่อยูในขอบเขตของทฤษฎี
นั้นๆ เพราะลําพังตัวของกฎ หรือหลักการไมสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของตัวเองได 
  สมมุติฐาน เปนขอความซึ่งนักวิทยาศาสตรสรางขึ้นเพื่อคาดคะเนตําตอบของ
ปญหาลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลอง สมมุติฐานใดเปนที่ยอมรับหรือไมขึ้นอยูกับหลักฐาน
เหตุผล ที่จะสนับสนุนหรือคัดคานทางตรงและทางออม 
 
 
 
 

มโนมติ 

มโนมติ 

มโนมติ 

หลักการ กฏ 

มโนมติ หลักการ กฏ 
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 3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ ภพ เลาหไพบูลย 
(2534: 14-29) และวรรณทิพา รอดแรงคา (2540), จิต นวลแกว (2542: 3-5) สรุปไดวาสมาคมอเมริกัน
เพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the Advancement of Science-
AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมทางวิทยาศาสตร และตั้งชื่อโครงการนี้วา วิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการ 
(Science : A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวาโครงการซาปา (SAPA) โครงการนี้แลวเสร็จ
ในป ค.ศ. 1970 ไดกําหนดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะพื้นฐาน 
(Basic Science Process Skill) 8 ทักษะและทักษะพื้นฐานผสมผสาน (Integrated Science Process) 
5 ทักษะ ดังนี้ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
  1. ทักษะการสังเกต 
  2. ทักษะการวัด 
  3. ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข 
  4. ทักษะการจําแนกประเภท 
  5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
  6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
  7. ทักษะการลงความคิดเห็นขอมูล 
  8. ทักษะการพยากรณ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
  9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
  10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการณ 
  11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
  12. ทักษะการทดลอง 
  13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงสรุปขอมูล 
 ทักษะดังกลาวเปนทักษะที่ใชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ในการศึกษาวิทยาศาสตร
จะตองใหนักเรียนไดทั้งความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู ซึ่ง สมจิต สวธนไพบูลย 
(อุดมลักษณ นกพึ่งพุม. 2545: 59; อางอิงจาก สมจิต สวธนไพบูลย. 2535: 103) ไดสรุปความสัมพันธ
ระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไวดังนี้ 
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ภาพประกอบ  10  แสดงความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการ 
 ทางวิทยาศาสตร 
 

 ที่มา: สมจิต สวธนไพบูลย. (2535: 103). 
 
 ดังน้ันการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดรับเนื้อหาความรู
ทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสองลักษณะและ
เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร
ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับเปนเกณฑวัดผลวา
นักเรียนไดเรียนรูไปมากนอยหรือลึกซึ้งเพียงใด 4 พฤติกรรม คือ ความรูความจํา ความเขาใจ    
การนําไปใชและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ประวิตร ชูศิลป. 2534: 21-31) 
 
 3.4 ความสัมพันธของความรูทางวิทยาศาสตร 
 ความรูทางวิทยาศาสตรที่เปนขอเท็จจริง มโนมติ สมมุติฐาน หลักการ กฎ ทฤษฎี ทั้ง        
6 ประเภทนี้ จะเห็นวามีความสัมพันธเกี่ยวของกันเปนอยางยิ่งดังที่ไดอธิบายไวแลว ในที่นี้ไดสรุปไว ใน
รูปของแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหาเกี่ยวกบั 
- วัตถุ 
- เหตุการณ 
- ปรากฎการทาง 
ธรรมชาติ 

กระบวนการแสวงหา 
ความรูทางวทิยาศาสตร 

- วิธีการทางวิทยาศาสตร 
- เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความรูทางวิทยาศาสตร 
- ขอเท็จจริง 
- มโนมติ 
- สมมติฐาน 
- หลักการ 
- กฎ 
- ทฤษฎี 
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         อนุมาน  
 
 
     อุปมาน 
 
         อุปมาน 

            อนุมาน + จินตนาการ 
          หรือความคิดสรางสรรค 

 

ภาพประกอบ  11  ความสมัพันธของขอมูลทางวิทยาศาสตร 
 

 ที่มา: สมจิต สวธนไพบูลย. (2535). 
 
 3.5 กระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร 
 กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการคิดและการกระทําอยาง                
มีระบบในการคนหาขอเท็จจริง หาความรูตางๆ จากปรากฏการณทางธรรมชาติ และสถานการณ        
ที่อยูรอบตัวเรา โดยทั่วไปเมื่อเรามีความสนใจหรือตองการหรือตองการจะแกปญหาในเรื่องใด     
เรื่องหนึ่ง ก็จะตองหาทางคนควา เพื่อหาคําตอบมาอธิบายหรือแกปญหานั้นๆ วิธีการที่ใชในการ
คนควาหาคําตอบมีหลายวิธี แตที่นิยมกันไดแก วิธีการทางวิทยาศาสตร มีลําดับขั้นตอนของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร มีดังนี้ (สมจิต สวธนไพบูลย. 2535: 101-103) 
  1. ระบุปญหา 
  2. ตั้งสมมุติฐาน 
  3. พิสูจนหรือทดลอง 
  4. สรุปผลและการนําไปใช 
 การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว ผลการศึกษา
คนควาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยของคนนั้นๆ เปนองค ประกอบอีกดวย
คุณลักษณะที่กอใหเกิดประโยชนในการแสวงหาความรูเรียกวา เจตคติหรือจิตวิทยาศาสตรที่คาดหวัง
วาจะไดรับการพัฒนาขึ้นในตัวนักเรียนโดยผานกระบวนการเรียนรูตางๆ มีดังน้ี (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546: 216) 
  1. ความสนใจใฝรู 
  2. ความซื่อสัตย 
  3. ความอดทน มุงม่ัน 
  4. การมีน้ําใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น 
  5. ความคิดสรางสรรค 

ความรูทางวทิยาศาสตร กฎ หลักการ 

ขอเท็จจริง 

ทฤษฎ ี

สมมุติฐาน มโนมต ิ
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  6. มีความสงสัย และกระตือรือรนที่จะหาคําตอบ 
  7. ยอมรับเม่ือมีประจักษพยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดเปาหมายของการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษาไว ดังนี้ 
  1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 
  2. เพ่ือใหเขาใจ ขอบเขต ธรรมชาต ิและขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
  3. เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
  4. เพ่ือใหมีทักษะกระบวนการคิดและจินตนาการความสามารถในการแกปญหาและ
การจัดการ ทกัษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
  5. เพ่ือใหตระหนกัถึงความสัมพันธระหวางวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีมวลมนุษยและ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
  6. เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการดํารงชีวิต 
  7. เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 
 3.6  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือวัดความรูเน้ือหา ผูประเมินตองมีการวางแผน 
การดําเนินการสรางที่เปนระบบ มีความรูในเน้ือหา เขียนขอคําถามที่ตรงประเด็น ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแตละขอได ดังที่ อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวถึงการสราง
ขอสอบที่เปนระบบไวดังนี้ 
  1. การระบุจุดมุงหมายในการทดสอบ 
  2. การระบุเน้ือหาใหชัดเจน 
  3. การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
  4. การทําน้ําหนัก 
  5. การกําหนดเวลาสอบ 
  6. การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
  7. การเขียนขอสอบ 
  8. การตรวจสอบขอสอบที่เขียนขึ้น 
  9. การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
 ในการกําหนดจุดประสงคเพ่ือเขียนขอคําถามวัดพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ตองการให                
เกิดขึ้นกับนักเรียนน้ัน ไดมีนักวิชาการกลาวไว ดังนี้ 
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 บลูม (Bloom. 1956: 201) ไดกลาวถึงลําดับขั้นของความรูใชในการเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมดานความรูความคิดไว 6 ขั้น ดังนี้คือ 
   1. ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว
โดยตรงในขั้นนี้รวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎี จากตํารา 
ดังนั้นขั้นความรูความจําจึงจัดไดวาเปนขั้นต่ําสุด 
   2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถจะจับใจความสําคัญของเน้ือหาที่ไดเรียน 
หรืออาจแปลความจากตัวเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในขั้นน้ีถือวาเปนขั้นที่สูงกวา
การทองจําตามปกติอีกขั้นหน่ึง 
   3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่นักเรียนไดเรียนมาแลวไป
ใชในสถานการณใหม ดังนั้นในขั้นนี้จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน หลักสําคัญ 
วิธีการนําไปใช การเรียนรูในขั้นน้ีถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาใจเนื้อหาอยางละเอียดดีเสียกอน
จึงจะนําความรูไปใชไดดังนั้นจึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ 
   4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเปนองคประกอบ
ยอยๆ เหลานั้น เพ่ือที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆ ในขั้นน้ีจึงรวมถึงการแยกแยะหา
สวนประกอบยอยๆ หาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้นตลอดจนหลักสําคัญตางๆ ที่เขามา
เกี่ยวของ การเรียนรูในขั้นน้ีถือวาสูงกวาการนําเอาไปใชและตองเขาใจ ทั้งเน้ือหาและโครงสรางของ
บทเรียน 
   5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆ มาประกอบกันเปน
สิ่งใหม การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การแกปญหา
ที่ยากๆ การเรียนรูในระดับน้ี เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรคในอันที่จะสรางแนวคิดหรือแบบแผน
ใหมๆ ขึ้นมา ดังนั้นการสังเคราะหเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหน่ึง 
   6. การประเมินคา หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาตางๆ ไมวา
จะเปนคําพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูบนเกณฑ
ที่แนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นมาเอง หรือนํามาจากที่อ่ืนก็ได การเรียนรูใน
ขั้นนี้ ถือวาเปนการเรียนรูขั้นสูงสุดของความรูความจํา 
 ประวิตร ชูศิลป (2534: 21-31) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เพ่ือใหนักเรียนไดรับเน้ือหาความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
จะตองวัดทั้งสองลักษณะและเพื่อความสะดวกในการประเมินผล จึงไดทําการจําแนกพฤติกรรมใน
การวัดผลวิชาวิทยาศาสตรในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
สําหรับเปนเกณฑวัดความสามารถดานตางๆ 4 ดาน คือ 
   1. ดานความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาแลว
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ 
และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
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   3. ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป หรือสถานการณที่คลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชทักษะกระบวนการณทางวิทยาศาสตร ดานการคํานวณ การจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
 จากเอกสารขางตนผูวิจัยไดจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ทั้ง 4 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใน
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยพิจารณาใหครอบคลุมจุดประสงค
การเรียนรู ของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตรของหนวยการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 

 
4. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 การดําเนินชีวิตน้ันมักจะเผชิญกับปญหา ซึ่งมีความยุงยากซับซอนตางๆ กัน ยิ่งในสังคม
ปจจุบันความซับซอนของปญหายิ่งมากขึ้นกวาเดิม การฝกใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหา 
จึงจําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากปญหามักเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูสิ่งตางๆ ซึ่งในกระบวนการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรนั้น เร่ิมตนดวยการสังเกต และระบุปญหาแลว จึงนําไปสูการตัง้สมมตฐิาน การทดลอง 
และการสรุปผล ดังน้ัน บุคคลที่มีทักษะในการคิดแกปญหาก็จะทําใหสามารถหาคําตอบหรือหาหนทาง
ในการแกปญหาไดสําเร็จ สําหรับความหมายของการแกปญหาและการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
 กาเย (Gagne. 1970: 63) ไดอธิบายความหมายของการแกปญหาวา ความสามารถ                
ในดานการคิดแกคิดปญหาเปนรูปแบบของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดรวบยอด              
เปนพื้นฐานการเรียน เปนการกระทําที่มีจุดมุงหมายเปนการเลือกเปนการเลือกเอาวิธีการ หรือ
กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูจุดหมายที่ตองน้ันโดยอาศัยความรูแจง หรือความหยั่งเห็น (Insight) 
ในปญหาอยางถองแทเสียกอนจึงจะเปนปญหา 
 กูด (Good. 1973: 518) ไดแสดงความคิดเห็นวา วิธีการทางวิทยาศาสตรกับการแกปญหา
เปนเรื่องเดียวกัน และไดอธิบายวา การแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีดําเนินการ ซึ่งอยูในสภาวะที่
มีความยุงยากลําบาก หรืออยูในสภาพที่พยายามตรวจสอบขอมูลที่หามาไดซึ่งมีความเกี่ยวของปญหา 
มีการตั้งสมมติฐาน และการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุมมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
ทดลอง เพ่ือหาความสัมพันธนั้นวาจริงหรือไม 
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 บอรน เอคสเตรน และโดมิโนสกี (Bourne, Ekstrand; & Dominoski. 1971: 44) ไดกลาว
ไววา การแกปญหาเปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู ความคิด จากประสบการณกอนๆ และ
สวนประกอบของสถานการณที่เปนปจจุบัน โดยนํามาจัดเรียงลําดับใหมเพ่ือผลสําเร็จในจุดมุงหมาย
เฉพาะอยาง 
 กิลฟอรด (Guilford. 1971: 104) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทฤษฎีโครงสรางทาง
สติปญญา (The Structure of Intellect) กับขั้นตอนการคิดแกปญหา ของ ดิวอ้ี ไดสรุปวา ขั้นตอนใน
การวิเคราะหปญหามีความสามารถทางดานความรู (Cognition) ขั้นในการเสนอวิธีการแกปญหามี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดแบบเอกนัยและแบบอเนกนัย (Convergent and Divergent) สวน
ขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธ มีความสัมพันธกับความสามารถทางดานประเมินคา (Evaluation) 
 อายรเซง อูซเบอรก และเบิรน (Eysenck, Wurzburg; & Berne. 1972: 44) ไดกลาวถึง
การแกปญหาวา เปนกระบวนการที่จําเปนตองอาศัยความรูในการพิจารณาสังเกตปรากฏการณและ
โครงสรางของปญหา รวมทั้งตองใชกระบวนการคิดเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ 
 นอกจากนี้ สมจิต สวธนไพบูลย (2527: 8) ไดสรุปวา ในการดําเนินการแกปญหาจะสําเร็จ
ลุลวง อยางมีประสิทธิภาพเพียงไร ขึ้นอยูกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 วินัย คําสุวรรณ (2528: 41) ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหาแลว
สรุปวา 
   1. ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธกับประสบการณ การเรียนรู                 
การฝกฝน วิธีการแกปญหา ระดับสติปญญาและสภาพแวดลอมทางสังคม 
   2. ผูที่มีความสามารถในการแกปญหาสูง มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง และหลักการ
ในการแกปญหาดี 
   3. แรงจูงใจที่เกี่ยวกับความชอบในการแกปญหาพฤติกรรมการแกปญหา และ
สภาพแวดลอมรอบตัวนักเรียน สงผลถึงความสามารถในการแกปญหา 
   4. นักเรียนชายและหญิง ระดับอายุเทากันมีความสามารถในการแกปญหา                    
ไมแตกตางกัน 
   5. ความสามารถในการแกปญหาพัฒนาขึ้นตามระดับอายุ 
   6. ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธ กับทักษะวิทยาศาสตรมูลฐานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร 
 รุงชีวา สุขดี (2531: 35) ไดกลาววา ความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะอยางหนึ่ง                   
ที่จะตองฝกฝนอยูเสมอ และความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลยังขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายๆ อยางดวยกัน คือ 
   1. ประสบการณของแตละบุคคล 
   2. วุฒิภาวะทางสมองของแตละบุคคล 
   3. สภาพการณที่แตกตางกัน 
   4. กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
   5. ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 
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 กาญจนา ฉัตรศรีสกุล (2544: 57) สรุปวา ความสามารถในการคิดแกปญหาผูเรียน
สามารถพัฒนาไดจากหลายแนวทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณในการคิดแกปญหา อยางมีหลักการและใหเหตุผลการเรียน    
การสอน ที่นักเรียนสามารถคนพบองคความรูดวยตนเอง เชน การทําแบบฝกหัดก็เปนกิจกรรม                   
อีกลักษณะหนึ่ง ที่ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดดวยเหตุผล 
 อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 62) ไดใหความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหาที่พบเพ่ือให
บรรลุจุดหมายตามที่ตองการ 
 สุวิทย มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของการคิดแกปญหาวา “การคิดแกปญหา” 
หมายถึง ความสามารถทางสมองในการจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเอง
และสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุล หรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
 ชุติมา ทองสุข (2547: 27) ไดสรุปไววา ความสามารถในการคิดแกปญหาวา หมายถึง 
ความสามารถทางสติปญญา ที่ตองอาศัยการเรียนรูจากประสบการณเดิมมาแกปญหาที่เปนประสบการณ
ใหม ยิ่งปญหาสลับซับซอนยิ่งตองอาศัยการคิดมาก โดยมีการคิดแกปญหาที่เปนระบบ หรือแบบแผน
วิธีการที่จะทําใหเกิดการคิดแกปญหาบรรลุผล 
 สรุปไดวา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนความสามารถในการใชความรูประสบการณเดิม 
ความคิดของผูเรียนแกปญหาที่พบในสถานการณตางๆ ได การคิดแกปญหาเปนกระบวนการ หรือ
ทักษะที่มีความสําคัญตอมนุษยที่ตองใชในการแกปญหาในการดําเนินชีวิตและยังเปนพ้ืนฐานของ
การคิดทั้งมวล ดังนั้น การสอนการคิดแกปญหาจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํา เพ่ือเตรียมเด็ก
และเยาวชนใหมีทักษะการคิดที่จําเปนในการใชชีวิตอยูภายในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 4.2 การเรียนการสอนกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้น จะแตกตางกันออกไปเพราะคนเราจะมี
ความสามารถในการแกปญหาไดดีหรือไมนั้น ก็ขึ้นอยูกับวา บุคคลนั้น จะมีระดับสติปญญา ความรู 
อารมณ ประสบการณ ตลอดจนไดรับการจูงใจดีหรือไมเพียงใด ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสามารถในการแกปญหา และเราจะเห็นวา วิธีการแกปญหานั้นก็ไมมีขั้นตอนที่แนนอนตายตัว
เสมอไป ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัยตางๆ อันที่จะสงผลให
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนดีขึ้นได ดังเชน 
 แกรเออร (Gaier. 1953: 138-141) กลาววา ในการแกปญหานั้น จําเปนตองอาศัยขอเท็จจริง 
แตขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว ไมเปนการเพียงพอในการแกปญหา จําเปนตองรูจักสังเกต พิจารณา
คัดเลือกแนวทางที่เปนประโยชนตอการแกปญหา การสอนที่บอกแนวทางและขอเท็จจริงในการ
แกปญหานั้น ไมสามารถชวยใหผูเรียนแกปญหาได ครูควรฝกใหนักเรียนสังเกต และหาแนวทางใน
การแกปญหาดวยตนเอง 
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 เดรสเซล (Dressel. 1955: 418-420) และ แครอล (Caroll. 1964: 76) ไดอธิบายวา การคิด
แกปญหาเปนเปาหมายสําคัญของการศึกษาทุกสาขา การแกปญหาเปนสวนหนึ่งที่มีอิทธิพล ในระหวาง
หลักสูตรตางๆ การแกปญหาเปนสวนที่สําคัญ และจําเปนสําหรับการศึกษาในโรงเรียนทั่วๆ ไป การ
คิดแกปญหาตองมีการฝกฝนอยูเสมอ มิใชคิดแกปญหาเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรเทานั้น นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาการเรียนไดยอมคิดแกปญหาอ่ืนๆ ไดเชนกัน ครูควรมีวิธีการฝก
นักเรียนใหมีความสามารถในการคิดแกปญหา 
 เบเกอร (Baker. 1960: 130-155) เห็นดวยกับโกสตีนทที่วา ครูควรสอนใหนักเรียนแกปญหา
โดยการปรับปรุงเทคนิคในการสังเกต การอภิปรายการวางแผนงาน และพยายามสงเสริมใหเด็กมี
ประสบการณเพื่อนําไปใชแกปญหา 
 มังกร ทองสุขดี (2522: 5-10) กลาวถึง กิจกรรมที่ครูควรทํา ดังนี้ 
   1. ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบนี้เปนวิธีการ
ที่ใชกันมานาน เปนวิธีการที่มีประโยชนอยูเสมอ การทํางานชวยใหเรามีประสบการณเพ่ิมขึ้นยอม 
จะชวยใหเรามีหนทางในการแกปญหามากขึ้น ในการสอนวิทยาศาสตรนั้น ครูและนักเรียนจะตอง
เผชิญปญหาอยูตลอดเวลา 
   2. ฝกใหเด็กมีการทดสอบอยูเสมอ (The Testimonial Process) บางครั้งครูอาจ
กําหนดปญหาใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ โดยแนะใหนักเรียนกระทํากิจกรรมบางอยาง หรือการ
แสดงการสาธิตเพื่อใหนักเรียนหาคําตอบใหได นักเรียนที่มีโอกาสฝกการแกปญหาอยูเสมอนั้น 
อาจจะหาแนวทางตางๆ ชวยไดเปนอยางดีการสอนเนื้อหาวิชาบางครั้ง ครูไมอาจทําการทดลองได 
เชน การวัดระยะทางจากโลกกับดวงดาวในทองฟา ก็ใหนักเรียนแกปญหาโดยการทดสอบคนควา
จากแหลงวิชาการตางๆ 
   3. ฝกใหเปนผูมีเหตุผลแกตนเอง (The Innate Process) การฝกแบบนี้เปนการฝก
ใหผูเรียนเปนผูมีความเชื่อม่ันในตนเอง บางครั้งอาจจะเปนการเชื่อแบบมีลางสังหรณ (Intuition) ซึ่ง
เปนสัญชาติญาณของคน มีผลงานของนักวิทยาศาสตรหลายอยางที่เกิดจากลางสังหรณ เชน Schwab 
ไดคนพบจุดดับในดวงอาทิตย 
   4. ใหรูจักการวิจารณ (Critical thinking) จอรน ดิวอี้ นักการศึกษาผูมีชื่อเสียงได
กําหนดวิธีการแกปญหาโดยการวิเคราะห วิจารณปญหานั้นออกเปนขอๆ ดังนี้ 
     4.1 การกําหนดปญหา 
     4.2 รวบรวมขอเท็จจริง 
     4.3 ตั้งสมมติฐาน 
     4.4 ทดสอบสมมติฐาน 
     4.5 ประเมินผล 
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   การแกปญหาโดยวิธีนี้ไดรับความนิยมมาก เพราะชวยใหเราแกปญหาตางๆ ได
อยางกวางขวาง สามารถนําไปใชไดกับทุกสาขาวิชา บางทีเรียกวิธีการนี้วา การแกปญหาโดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (The Scientific Method) หรือวิธีการใชปญญา (The Method of Intelligence) 
วิธีการแกปญหาโดยวิธีนี้ ครูควรจะฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถจะนําไปใชในอนาคตอีก
ดวย นอกจากนี้ ครูควรจะไดแนะนําหรือหาหนทางชวยใหนักเรียนรูจักคิดหรือกระทําในเรื่องนี้ดวย 
   1. ฝกใหรูจักวิเคราะห – สังเคราะห 
   2. ฝกใหรูจักออกความคิดเห็น (Suggestion) 
 การฝก หรือกระตุนยั่วยุใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น จะเปนการชวยให
นักเรียนไดฝกการใชความคิดของตนเอง เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้นดีกวา
การจะฝกใหนักเรียนใชแตความจําอยางเดียว ครูจะตองคอยชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอเพราะ
นักเรียนอาจจะออกความเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 
 นอกจากนี้ ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 232-234) ยังไดกลาววา ขั้นตอนในการแกปญหานั้น 
อาจแจกแจงไดมากกวาหรือนอยกวา 4 ขั้น ก็ได แลวแตความละเอียดในการแบงและทบวงมหาวิทยาลัย 
ก็ไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
   1. การระบุปญหา สิ่งสําคัญในขั้นนี้ก็คือ ความสนใจที่มีตอสิ่งที่พบเห็น ซึ่งเกิด
เน่ืองจากความอยากรูอยากเห็น และทักษะและทักษะในการสังเกต 
   2. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซึ่งในทางวิทยาศาสตร
เรียกวา สมมติฐาน 
   3. การทดลอง เปนการกําหนดวิธีการแกปญหา โดยอาศัยทักษะในการควบคุมตัวแปร 
การสังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปรความ อธิบายความหมายของขอมูล เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 นักจิตวิทยากลุม Cognitive – Field มีความเห็นในการสอนใหแกปญหาวา การใชวิธีการ
สืบเสาะ หาความรู จะชวยใหเด็กมีประสบการณในการเก็บขอมูล สํารวจ ทดลอง เปนแรงกระตุนให
เกิดการแสวง หาความรูตอไป และการสอนเพื่อใหเด็กเกิดการแกปญหานั้น (พรรณี ชูทัย. 2528: 219) 
ไดเสนอไว ดังนี้ 
   1. ขั้นแรกสอน (Verbal Association Concepts) และ (Principles) ซึ่งถือวา เปนพื้นฐาน
ที่สําคัญสําหรับแสวงหาความรูตอไป การที่ครูจะสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรูนั้น ควรใชกับเด็ก
ระดับ ป.5 ใหเด็กอยูในขั้นที่สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เปนนามธรรมได (Formal Operations) หรือ 
(Symbolic Representation) ถาใชกับชั้นเด็กๆไมสูจะเหมาะนัก เพราะการใชภาษาของเด็กยังไม
กวางขวาง ถาหากจะใชวิธีการสืบเสาะหาความรูกับชั้นเด็กๆ ก็ตองใชความพยายาม 
   2. สรางบรรยากาศที่จะชวยกระตุนใหเด็กเกิดความรูสึกเปนอิสระที่จะซักถาม
บรรยากาศจะตองไมเขมงวดตึงเครียด ถาเด็กเกิดความรูสึกกลัว ถาทําผิดหรือถูกหัวเราะเยาะ                 
เด็กจะไมกลาซักถาม ซึ่งจะไมกอใหเกิดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
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   3. กระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น และใหอิสระในการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งตางๆ                 
ตอชั้นเรียนที่พรอมจะเขาใจและรับฟง 
   4. กระตุนใหเด็กมีการเดา วิเคราะหคําตอบ ซึ่งมีผลดีกวาการที่ครูจะเปนผูวิเคราะห
คําตอบเองทุกครั้ง 
   5. สอนเทคนิคในการแกปญหาหรือการใชการสืบเสาะหาความรู ดังนี้ 
    5.1 ขั้นเตรียม ครูเปนผูเสนอปญหาหรือกระตุนใหนักเรียนตั้งปญหาดวยตนเอง 
หรืออาจใหตั้งสมมติฐานและใหทดสอบ 
    5.2 ขั้นสํารวจ กระตุนและชวยใหนักเรียนหาขอมูล ซึ่งเกี่ยวของกับปญหาครูอาจ
ชวยไดดวยการสอนใหใชหนังสืออางอิง การใชหองสมุด หรือการใชคําถามกระตุน ดังเชน ของ 
Bruner ขั้นนี้ เปนขึ้นที่ครูเปดโอกาสใหเด็กคิดหาคําตอบอยางอิสระ หาทางแกปญหาดวยตนเอง 
    5.3 ขั้นของการแกปญหา เม่ือเด็กคิดหาคําตอบได กระตุนใหเด็กเรียนวิธีที่ตนเอง
แกปญหาได บางครั้งคําตอบนั้นๆ เปนเรื่องจริงที่ไมตองมีการทดสอบ ครูก็ใหเด็กหยุดอยูเพียงขั้น  
ที่ 3 นี้ แตบางครั้งบางเรื่องอาจจะตองมีการทดสอบเพื่อยืนยันผลที่ไดใหครูใชวิธีตอไปนี้ คือ การทดสอบ 
    5.4 ขั้นทดสอบ โดยการกระตุนใหนักเรียนติดตามผลนอกหองเรียนวา จะสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาไดหรือไม ถานําไปแสดงวา เกิดถายโยงความรู ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญ
ของการสอนใหแกปญหานั้น ก็คือ สามารถนําความรูที่เรียนมาไปใชไดจริง 
   6. ในการสอนใหเด็กรูจักการแกปญหาน้ันใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
ดังนั้น ในการฝกใหใชการสืบเสาะหาความรู จะตองคํานึงถึงเรื่องนี้ใหมาก มิใชวาจะใชไดกับเด็กทุกคน 
 สุวิทย มูลคํา (2547: 20) กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนนั้น                
จะแตกตางกัน นักเรียนแตละคนจะมีความสามารถในการคิดแกปญหาไดดี หรือไมขึ้นอยูกับความรู 
ประสบการณ สติปญญา ตลอดจนการไดรับแรงจูงใจดี หรือไมเพียงใด ซึ่งปญหาดังกลาวจะสงผลตอ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทั้งสิ้น สําหรับวิธีการแกปญหานั้นอาจจะไมมีขั้นตอนที่แนนอน
ตายตัวเสมอ ดังน้ันในการจัดการเรียนรู จึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัยตางๆ อันจะสงผลให
ความสามารถในการแกปญหา หรือคิดแกปญหาของนักเรียนดีขึ้น ดังที่ สายหยุด สมประสงค (2523) 
และ สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 91-92) กลาวไววา การที่เด็กสามารถแกปญหาไดนั้นผูสอนตองจัด
สภาพการณภายนอก เพ่ือย่ัวยุใหนักเรียนไดใชกระบวนการเหลานั้นแกปญหา เชน 
   1. จัดสถานการณใหมๆ ที่มีวิธีการแกปญหา ไดหลากหลายวิธี เพ่ือใหนักเรียน
ฝกฝนในการคิดหาวิธีการการแกปญหา 
   2. ปญหาที่ผูสอนนํามาใชฝกฝนนั้นนอกจากจะเปนปญหาแปลกใหมที่นักเรียนไม
เคยประสบมากอนแลว ก็ควรเปนปญหาที่ไมพนวิสัยของนักเรียนที่จะแสดงความสามารถการคิด
แกปญหาได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ปญหานั้นตองอยูในกรอบของทักษะทางเชาวปญญาของนักเรียน 
   3. การฝกแกปญหา ผูสอนควรจะแนะนําใหนักเรียนไดรูและเขาใจปญหาไดถองแท
เสียกอนวา เปนปญหาที่เกี่ยวกับอะไร และถาเปนปญหาใหญ ก็ควรแตกออกเปนปญหายอยๆ แลว
คิดแกปญหายอยแตละปญหา 
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   4. จัดบรรยากาศการเรียนการสอน หรือสิ่งแวดลอมที่เปนสภาวะภายนอกของ
นักเรียนที่เปนไปในทางที่เปลี่ยนแปลงไดไมตายตัว นักเรียนจะเกิดความรูสึกวาเขาสามารถคิดคน
เปลี่ยนแปลงอะไรไดบางในบทบาทตางๆ 
   5. ใหโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยูเสมอ โดยผูสอนไมควรบอกวิธีการแกปญหาตรงๆ 
แกนักเรียน ดังน้ัน ผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนการคิดแกปญหาจากสถานการณตางๆ 
ที่หลากหลายดวยกิจกรรมหรือกลยุทธที่เหมาะสม และควรสอดแทรกอยูในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
การฝกหรือกระตุนใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น จะชวยใหนักเรียนไดใชความคิด
ของตนเอง เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนดีขึ้นกวาการใหนักเรียนใชความจําเพียง
อยางเดียว 
 ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 106) กลาววา การสอนทักษะการคิดแกปญหาจะตองกําหนด
สถานการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะที่สําคัญๆ ที่สอดคลองกับสถานการณใน
ชีวิตจริง และควรเปนสถานการณที่จําเปนตอการรูจักคิดแกปญหาไดดีสรุปไดวา การจัดการเรียนรู
เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหานั้น ควรจัดบรรยากาศ หรือสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ
คิดคนเปลี่ยนแปลงไดงาย การจัดกิจกรรมที่หลากหลายสถานการณแปลกใหม และสงเสริมให
นักเรียนไดฝกแกปญหาผานกระบวนการคิดและปฏิบัติอยางเปนระบบดวยตนเอง 
 
 4.3  ข้ันตอนการคิดแกปญหา 
 จากความสําคัญของการแกปญหา จึงมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดใหความสนใจและ
เสนอขั้นตอนในการแกปญหาไวหลายๆ แนวคิดดวยกัน เชน 
 กิลฟอรด (Guilford. 1967: 313) กลาววา ความสามารถดานการคิดแกปญหาเปนผลที่
เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางมิติทั้งสามในโครงสรางทางสติปญญา สําหรับ กิลฟอรด (Guilford. 
1971: 130) ไดกําหนดลําดับขั้นตอนการแกปญหาไว 5 ขั้น คือ 
   1. ขั้นการเตรียมการ (Preparation) หมายถึง การตั้งปญหาหรือคนพบปญหาวา 
ปญหาที่แทจริงของเหตุการณนั้นๆ คืออะไร 
   2. ขั้นการวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง การพิจารณาดูวาสิ่งใดที่เปนสาเหตุ
สําคัญของปญหา หรือสิ่งใดที่ไมใชสาเหตุสําคัญของปญหา 
   3. ขั้นเสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการแกปญหา  
ซึ่งตรงกับสาเหตุของปญหาแลวแสดงออกมาในรูปของวิธีการแกปญหา 
   4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง การเสนอเกณฑเพ่ือตรวจสอบผลลัพธ
ที่ไดยังไมใชผลที่ถูกตอง ก็ตองมีวิธีการเสนอวิธีแกปญหาใหมจนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 
   5. ขั้นในการนําไปประยุกตใหม ( Reapplication) หมายถึง การนําวิธีการแกปญหา
ที่ถูกตองไปใชในโอกาสตอไปเม่ือพบเหตุการณที่เปนปญหาที่คลายคลึงกับปญหาที่เคยพบมาแลว 
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   การมองความสามารถดานการคิดแกแกปญหาในลักษณะเปนขั้นตอนของการคิด
นับวา มีประโยชนตอการคิดแกปญหา ซึ่ง กิลฟอรด (Guilford. 1971: 104) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา (The Structure of Intellect) กับขั้นตอนการคิดแกปญหา
ของ ดิวอ้ี ไดสรุปวา ขั้นตอนในการวิเคราะหปญหา มีความสัมพันธกับความสามารถทางดานความรู 
(Cognition) ขั้นตอนในการเสนอวิธีการแกปญหา มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดแบบเอกนัย
และอเนกนัย (Convergent and Divergent Thinking) สวนขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธมี
ความสัมพันธกับความสามารถทางดานการประเมินคา (Evaluation) 
 สมจิต สวธนไพบูลย (2527: 8) ไดเสนอวา การแกปญหามีวิธีการที่ใชในการคนหาคําตอบ
มากมายหลายวิธี เชน การลองผิด-ลองถูก วิธีคิดกลับไปกลับมา แตที่นิยมนํามาใช ในการฝกฝน
นักเรียนใหเปนคนชางเสาะแสวงหาความรูเยี่ยงนักวิทยาศาสตร ไดแก วิธีการทางวิทยาศาสตรมี
ลําดับขั้นตอนใหญๆ ดวยกัน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา 
   ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมมติฐาน 
   ขั้นที่ 3 ขั้นพิสูจนหรือการทดลอง 
   ขั้นที่ 4 ขั้นฝกฝนและนําไปใช 
 ดิวอ้ี (กิ่งฟา สินธุวงษ; และคนอื่นๆ. 2529: 5-6; อางอิงจาก Dewey. 1971: 139) ไดเสนอ
วิธีการแกปญหาที่เรียกวา Dewey’s Problem Solution มีขั้นตอนตอไปน้ี 
   1. การรับรูและการเขาใจปญหา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น คนสวนใหญจะตองพบกับ
ความตึงเครียด ความสงสัย และความยากลําบากที่จะตองพยายามแกไขปญหานั้นใหหมดไปใน
ขั้นตนผูพบเห็นปญหาจะตองรับรูและเขาใจในปญหานั้นกอน 
   2. การระบุปญหาและแจกแจงลักษณะของปญหา ปญหาที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะ
แตกตางกันมีระดับความยากงายที่จะแกไขไดตางกันจึงตองพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 
    2.1 มีตัวแปรตนเหตุหรือองคประกอบอะไรบาง 
    2.2 มีอะไรบางที่จะตองทําการแกปญหา 
    2.3 ตองขจัดการมองปญหาในวงกวางออกไป โดยใหมองเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น
เพ่ือที่จะแกปญหาไปทีละตอน 
    2.4 ตองรูจักถามคําถามที่จะเปนกุญแจนําไปสูการแกปญหา 
    2.5 พยายามดูเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหาจริงๆ บางครั้งอาจมีสิ่งที่เรามอง 
ไมเห็นชัดที่เปนตัวกอปญหา ถาขจัดสิ่งนั้นไดก็จะแกปญหาได 
   3. การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน 
    3.1 จะมีวิธีการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหานั้นวาอยางไร ใครจะเปนผูใหขอมูล
เหลานั้น 
    3.2 สรางสมมติฐานหรือคําถามที่อาจเปนไปไดเพ่ือชวยแกปญหา 
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   4. การเลือกวิธีแกปญหา หลังจากที่ไดนําความคิดวาจะแกปญหาไดอยางไร แลวก็
ลองพิจารณาดูวา จะใชวิธีใดบาง 
   5. การทดลองนําเอาวิธีการแกปญหามาใช 
 กรมวิชาการ (2545: 221 – 223) ไดเสนอกระบวนการแกปญหาไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ทําความเขาใจปญหา 
   2. วางแผนแกปญหา 
   3. ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล 
   4. ตรวจสอบการแกปญหา 
 การแกปญหา เปนกระบวนการที่มีหลักการและขั้นตอนอยางมีระบบระเบียบและตองใช
ความคิดอยางซับซอน เพื่อมองปญหาไดหลายแงมุม หลายวิธีการ แลวเลือกวิธีที่ดีที่สุด ที่ทุกคน
ยอมรับไปใชในการแกปญหา ทําใหผลที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซึ่งหลักการและขั้นตอน
ในการแกปญหานั้น มีมากมาย และมีลักษณะขั้นตอนแตกตางกันออกไป ไดแก ขั้นตอนในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร คือ 
   1. ขั้นรูจักปญหา เปนขั้นที่บุคคลรับรูสิ่งเราที่ตนกําลังเผชิญอยูวาเปนปญหา 
   2. ขั้นแสวงหาเคาเง่ือน เปนขั้นที่บุคคลใชความพยายามอยางมากในการระลึกถึง
ประสบการณเดิม 
   3. ขั้นตรวจสอบความถูกตอง กอนที่จะตอบสนองในลักษณะของการจัดประเภท
หรือแยกโครงสรางของเนื้อหา 
   4. การตัดสินใจตอบสนองที่สอดคลองกับปญหา 
 จากแนวคิดในการแกปญหาและขั้นตอนในการแกปญหาดังกลาวพบวา การแกปญหาที่ดีนั้น 
จะตองเปนขั้นตอน มีระบบแบบแผน ซึ่งเปนระบบแบบแผนที่สอดคลองกับวิธีการทางวิทยาศาสตร 
อาจมีการแจกแจงขั้นตอนที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความละเอียดในการแบงขั้นตอนนั้นๆ ซึ่ง กูด 
(Good. 1973: 486) ไดใหความเห็นวา วิธีการทางวิทยาศาสตร ก็คือ การแกปญหานั่นเอง และการ
แกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ถือวา เปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหา ที่สมบูรณที่สุด 
เพราะเปนวิธีที่มีกระบวนการหาคําตอบหรือหาความรูที่มีขั้นตอนตอเน่ือง มีระบบแบบแผน มีการใช
เหตุผลขั้นสูง (พจนา ทรัพยสมาน) โดยสรุปขั้นตอนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร มีอยู 4 ขั้นตอน ดังที่ เวียร (Weir. 1974: 17) ไดสรุปไว ดังนี้ 
   1. ขั้นระบุปญหา (Statement of the Problem) 
   2. ขั้นวิเคราะหปญหา (Defining the Problem or Distinguishing Essential Features) 
   3. ขั้นสอนวิธีการแกปญหา (Searching for and Formulating a Hypothesis) 
   4. ขั้นตรวจสอบผลลัพธ (Verifying the Solution) 
 สแตนิช (Eberle; & Stanish. 1996: 9) ไดเสนอวา ในการคิดแกปญหาจะมีทักษะและ              
มีการฝกเปนขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   1. ขั้นตระหนักรูปญหา (Sensing Problems and Challenges) หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดเพื่อกําหนดสิ่งที่เปนสาเหตุหรือปมของปญหาภายในสถานการณที่กําหนดให 
   2. ขั้นรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (Data Finding หรือ Fact Finding) 
หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสาเหตุที่ทําใหเกิด
ปญหา 
   3. ขั้นการกําหนดหรือการระบุปญหา (Problem Finding) หมายถึง ความสามารถ           
ในการคิด วิเคราะห คาดคะเน ระบุปญหาที่เกี่ยวของและปญหาที่แทจริง หรือสําคัญที่สุดได 
   4. ขั้นหาแนวทางในการแกปญหา (Idea Finding) หมายถึง ความสามารถในการ
คิดคนหาวิธีการแกปญหาหรือเสนอขอมูลเพิ่มเติม เพ่ือนําไปสูการแกปญหา 
   5. ขั้นคนหาขอสรุปและเลือกวิธีการแกปญหา (Solution Finding) หมายถึงความสามารถ
ในการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปในการตัดสินใจเลือกวาวิธีการใดเปนวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 
   6. ขั้นดําเนินการแกปญหา (Acceptance Finding) หมายถึง ความสามารถในการ
นําวิธีการแกปญหาที่เลือกไวไปใชในการแกปญหาโดยมีการวางแผนการดําเนินการแกปญหา                  
เปนลําดับขั้นพรอมนําเสนอแผนการดําเนินงานแกปญหา 
 บลูม (มนัสนันท สระทองเทียน. 2548: 29; อางอิงจาก Bloom. 1956: 122) ไดเสนอขั้นตอน
การคิดแกปญหาไว ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  เม่ือผูเรียนพบปญหา ผูเรียนจะคิดคนหาสิ่งที่เคยพบเห็นและเกี่ยวของกับ          
ปญหา 
   ขั้นที่ 2 ผูเรียนจะใชผลจากขั้นที่มาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นมาใหม 
   ขั้นที่ 3 จําแนกแยกแยะปญหา 
   ขั้นที่ 4 เลือกการใชทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 
   ขั้นที่ 5 การใชขอสรุปของวิธีการแกปญหา 
   ขั้นที่ 6 ผลที่ไดจากการแกปญหา 
 นอกจากนี้ บลูม (Bloom. 1956: 122) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ความสามารถทางสมอง                  
ที่นํามาใชในการคิดแกปญหาในขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เปนสวนหนึ่งของการนําไปใช (Application)                
ขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6 เปนสวนของความเขาใจ (Comprehension) สวนความรู – ความจํา (Knowledge) 
นับวา เปนพื้นฐานที่จําเปนตอการคิดแกปญหา สําหรับความสามารถในการวิเคราะห (Analysis) 
เปนความสามารถของสมองอีกอยางหนึ่งที่นํามาใชในขบวนการคิดแกปญหาในขั้นที่ 3 
 เวียร (Weir. 1974: 17) ไดสรุปขั้นตอนในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรมีอยู    
4 ขั้นตอน คือ 
   1. ขั้นระบุปญหา (Statement of the Problem) 
   2. ขั้นวิเคราะหปญหา (Defining the Problem or Distinguishing Essential Features) 
   3. ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา (Searching for and Formulating a Hypothesis) 
   4. ขั้นตรวจสอบวิธีการ (Verifying the Solution) 
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 จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ดังกลาว จะพบวา การแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีระบบแบบแผน มีเหตุผล มีขั้นตอนที่เหมาะสม 
ตองใชความคิดอยางซับซอน รวมทั้งสติปญญา สมรรถภาพทางสมองประสบการณและความถนัด 
เพ่ือที่จะหาวิธีการแกปญหาตามสาเหตุและสามารถวิเคราะหผลที่จะเกิดจากการใชวิธีการแกปญหา
นั้นได 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใชแนวขั้นตอนการคิดแกปญหาดวยวิธีการของ เวียร (Weir. 
1974: 17) ซึ่งไดนําขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เพราะมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน 
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
 งานวิจัยในประเทศ 
   ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการสื่อสารดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน โดยทําการศึกษากับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 (ปวช. 2) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 
30 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เละนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน มีทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
   สายใจ จําปาหวาย (2549: 107) ไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง บทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ 
81.63/79.44 มีดัชนีประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู
กลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง บทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน มีคาเทากับ 0.7104 หรือมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 71.04 
   พิทักษ สวนดี (2550: 105-106) ไดพัฒนาแผนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู    
การงานอาชีพและและเทคโนโลยี เร่ือง อินเทอรเนตและการสรางเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.62/82.06 สูงกวา
เกณฑที่คาดหวังไว คือ 80/80 และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
83.08/82.01 สูงกวาเกณฑที่คาดหวังไว คือ เกณฑ 80/80 มีคาดัชนีประสิทธิผล ของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปามีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู เทากับ 0.6489 หรือคิดเปนรอยละ 64.89 
แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.89 และคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
เรียนรู ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู 
เทากับ 0.7141 หรือคิดเปนรอยละ 71.41 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 
71.41 
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   รัชนีวรรณ สุขเสนา (2550: 127) ไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน เร่ือง บทประยุกต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และการเรียนรูตาม
คูมือครู มีประสิทธิภาพ 80.60/82.10 และ 80.06/77.82 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดดัชนีประสิทธิผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชใชปญหาเปนฐาน เร่ืองบทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครู มีคาเทากับ 0.6211 และ 0.5384 แสดงวา นักเรียนมี
ความกาวหนาในการเรียนรอยละ 62.11 และ รอยละ 53.84 
   เฉลิมพล ตามเมืองปก (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กลุมสาระวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู 7 ขั้น (7E) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) พบวา นักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ  
การเคลื่อนที่ และนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจตคติ เชิงวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ไมแตกตางจากนักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน (p>.01) 
   เมธาวี พิมวัน (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
เรื่องพ้ืนที่ผิว ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ปการศกึษา 2548 
โรงเรียนศรีสุขวิยา จํานวน 16 คน ที่ไดจากการอาสาสมัคร ใชเวลาในการสอน 21 ชั่วโมงผลการวิจัย
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพ้ืนที่ผิว ดวยชุดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรูผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ขึ้นไปของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 
ดังน้ัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการเรียนรูเร่ืองพ้ืนที่ผิว โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น       
มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับความพึงพอใจมาก 
   พิจิตร อุตตะโปน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ชุดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน เร่ืองการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
สรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ศึกษาผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนสิรินธร ปการศึกษา 2548 ที ไดจากการอาสาสมัคร จํานวน 16 คน 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน ดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรูผาน
เกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็มเปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ในระดับมาก 
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   บุญนํา อินทนนท (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโยธินบํารุง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีความสามรถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
แตกตางกันที่ระดับ .01 
 งานวิจัยตางประเทศ 
   เอลเชฟเฟ (เมธาวี พิมวัน. 2549: 34-35; อางอิงจาก Elshafei. 1998: Online)           
ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 โดยไดทําการวิจัยกึ่งทดลองกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในรัฐแอตแลนตา จํานวน 15 หอง นักเรียน 342 คน แบงเปนหองเรียนแบบปกติ 8 หอง 
และเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 7 หอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการที่นักเรียนเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถสรางองคความรูได
ดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหา และสามารถคิดคนวิธีการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่เรียน
แบบปกติ 
   แม็คคาธีน (เมธาวี พิมวัน. 2549: 34-35; อางอิงจาก McCarthy. 2001: Online) ได
ทําการทดลองสอน ดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยม โดยทําการทดลองกับนักเรียนเกรด 2 กลุมเล็กๆ ในเวลา 
8 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจความรูที่มีอยูกอนแลวในตัวของ
นักเรียน และมีการวิเคราะหวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตรไดอยางไร จากหลักฐานการบันทึกวิดีโอ ไดชี้ใหเห็นวา นักเรียนมีการพัฒนาความ
เขาใจในคณิตศาสตรตลอดเวลาที่ไดพยายามหาวิธีแกปญหา โดยนักเรียนใชภาษาพูดเปนตัวบงชี้ถึง
ความรูเกี่ยวกับทศนิยมที่ตัวนักเรียนมีอยูกอนแลว และความเขาใจความคิดรวบยอดใหมที่เกิดขึ้น 
เกี่ยวกับทศนิยมอยางถูกตอง 
   แมนไซ (Mansi. 2004: 1111) ไดศึกษาการใหเหตุผลและขอพิสูจนเกี่ยวกับเรขาคณิต
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร พบวา เม่ือเปรียบเทียบทฤษฎีของ Piaget และ van Hiele การมีเหตุผล
เกี่ยวของกับความพรอมในการพิสูจนอยางเปนทางการ นักเรียนไมไดเปนเครื่องหมายที่เพียงพอกับ
ระดับทฤษฎีของ van Hiele เพ่ือที่จะสําเร็จในการเรียนเรขาคณิต การคนควาเพิ่มเติมแสดงใหเห็น
วา การทดสอบเรขาคณิตทั่วๆ ไป และความเขาใจของนักเรียน เกี่ยวของกับการพิสูจนทางเรขาคณิต
เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลได การสอนของครูมีผลตอการเรียนเรขาคณิตของนักเรียน ครูผูสอนจะสามารถ
ชวยเหลือนักเรียนในการปรับปรุงทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและเรขาคณิตของนักเรียน 
เพ่ือสําเร็จและความเขาใจในการเรียนการสอนใหมากขึ้น 
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   กริฟฟทซ (Griffith. 2005: 2170-B) ไดศึกษา การแขงขัน FIRST Robotics รูปแบบ
ของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก : การเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนและความสนใจในวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา
การเปลี่ยนแปลงทางดานเจตคติของนักเรียนกอนทดสองและหลังทดลองของทั้งสองกลุมคลายคลึงกัน 
และเจตคติของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกัน โดยกลุมทดลองมีเจตคติ
คอนขางสูง 
 
 5.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยกลวิธีเมตาคอคนิชันในการ                      
แกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
   ศรีสุมา ทัศมี (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชา
ฟสิกสเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาฟสิกส โดยใชเมตาคอคนิชัน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกสเพื่อการ แกโจทย
ปญหาโดยใชเมตาคอคนิชัน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาฟสิกสเพ่ือ
การแกโจทยปญหาโดยใชเมตาคอคนิชัน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผนแกโจทย
ปญหา (Plan) 2) ขั้นระบุขอมูลสําคัญ (Identify) 3) ขั้นดําเนินการแกโจทยปญหา (Execution)      
4) ขั้นกํากับตรวจสอบ(Monitor) 5) ขั้นประเมินผลการแกโจทยปญหา (Evaluation) สวนผลการวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหาฟสิกส พบวา นักเรียน รอยละ 80.95 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
มีคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาฟสิกสผานเกณฑ รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   พัทธ ทองตน (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ผลของการเรียนวิทยาศาสตร               
โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน ตอความสามารถในการแกโจทย ปญหาวิทยาศาสตร และตอการพัฒนา                 
เมตาคอคนิชันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร
โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน มีความสามารถในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวา
เกณฑที่กําหนด คือ สูงกวารอยละ 60 นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรแบบปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน   
มีการพัฒนาเมตาคอคนิชัน โดยมีเมตาคอคนิชันหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
   แสงจันทร พิชญานุรัตน (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ผลการใชปญหา
ปลายเปดพัฒนาเมตาคอคนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา นักเรียน     
รอยละ 80.95 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลการทดสอบวัดเมตาคอคนิชัน ผานเกณฑรอยละ 50 
ของคะแนนเต็ม และผลการวัดเมตาคอคนิชันของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 แสดงวานักเรียนมี
การปฏิบัติเกี่ยวกับเมตาคอคนิชันในระดับดี 
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   จุฑารัตน  ชนานุสาสน (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรโดยใช กลวิธีเมตาคอคนิชันที่มีตอการพัฒนาเมตาคอกนิชันในการอาน และการแกปญหา
และตอมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 11 ผลการวิจัย พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองที่เรียนวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธี
เมตาคอคนิชัน มีคะแนนเฉลี่ยเมตาคอกนิชันในการอานและการแกปญหา สูงกวากอนการทดลอง 
และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบที่เรียนวิทยาศาสตรดวยวิธีการตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับมโนทัศนทางวิทยาศาสตรนั้น พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยรอยละของ
คะแนน มโนทัศนทางวิทยาศาสตรคิดเปนรอยละ 65.55 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 
อยางไรก็ตาม คาคะแนนเฉลี่ยก็ยังสูงกวากลุมเปรียบเทียบ ซึ่งคะแนนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร คิด
เปนรอยละ 53.33 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ณัฎฐี เจริญเกียรติบวร (2538: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรูของนักเรียนและความตระหนักในเมตาคอคนิชัน กับความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวาตัวอยางประชากรมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ําที่
กําหนด พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรูของนักเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และความตระหนักในเมตาคอคนิชัน มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พฤติกรรม
การสอนของครูตามการรับรูของนักเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับความตระหนักในเมตาคอคนิชัน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พฤติกรรมการสอนของครู
ตามการรับรูของนักเรียน และความตระหนักในเมตาคอคนิชันมีความสัมพันธกับความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   มยุรา ตรงประเสริฐ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือ
พัฒนาการรูคิด (metacognition) ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนและเปรียบเทียบการรูคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชชุดการสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 90 คน ที่ไดจากการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบฝกหัดกอนและหลังเรียน แบบประเมินความคิดเห็น และชุดการสอน ผลการวิจัยพบวา ชุดการ
สอนมีประสิทธิภาพ E /E อยูระหวาง 70.50-91.47, กอนและหลังการใชชุดการสอนนักเรียนมีการรูคิด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนเห็นดวยกับการใชชุดการสอนในระดับ
มาก 
   สุเทียบ ละอองทอง (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนอาน              
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใช
ยุทธศาสตร เมตาคอคนิชันที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ คือ หลักการ 
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จุดหมาย สาระและกระบวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล ซึ่งมี
ขั้นตอนของรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันที่
เรียกวา PRIME MODEL ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผนการอาน (P) ขั้นการอานเพ่ือการ
สรางสรรค (R) ขั้นระบุขอมูลสําคัญ (I) ขั้นกํากับตรวจสอบความเขาใจ (M) และขั้นการประเมินผล
การอาน (E) สวนการประเมินผลการใชรูปแบบการสอนนี้พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ดานการใชยุทธศาสตรเมตาคอคนิชันและความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
   วัฒนาพร ระงับทุกข (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
รูปแบบการฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโดยตรงกับแบบสอดแทรกในเนื้อหาการสอน ผลการวิจัย
ไดรูปแบบการฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันในการอานภาษาอังกฤษ เพ่ือความเขาใจสอง
รูปแบบ คือ รูปแบบการฝกยุทธศาสตรฯ แบบโดยตรง และรูปแบบการฝกยุทธศาสตรฯ แบบสอดแทรก
ในเนื้อหาการสอน โดยทั้งสองรูปแบบก็มุงฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอคนิชันในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่สําคัญ 3 ยุทธศาสตรคือ การวางแผน การอาน การควบคุมและ
ตรวจสอบการอาน และการประเมินผลการอาน สวนผลการฝกพบวา กลุมที่ฝกดวยรูปแบบการฝก
ยุทธศาสตรฯ แบบโดยตรงมีคะแนนสูงกวากลุมที่ฝกดวยรูปแบบการฝกยุทธศาสตรฯ แบบสอดแทรก
ในเน้ือหาการสอนศุภลักษณ สินธนา (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคิดอภิมานโดยใชแบบจําลอง
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน : การวิเคราะหกลุมพหุ โดยมุงหมายเพื่อศึกษาและทดสอบความ  
ไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองการวัดการคิดอภิมานระหวางนักเรียนกลุมที่ใชภาษาที่หนึ่งตางกันและ
ระหวางกลุมนักเรียนจากโรงเรียนตางสังกัด สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของจังหวัดยะลา จํานวน 534 คนจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดยะลา จํานวน 191 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 197 คน และ
สังกัดสํานักงานเทศบาลนครยะลา จํานวน 146 คน เปนนักเรียนที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง
จํานวน 339 คน และนักเรียนที่ใชภาษาอื่นๆ เปนภาษาที่หนึ่งจํานวน 195 คน เครื่องมือที่ใช
ประกอบดวยแบบวัดการคิดอภิมาน แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา แบบวัดความเชื่อ 
ในสมรรถภาพตนดานการแกปญหา แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน และแบบวัดปจจัยทีเ่กีย่วของ
กับการคิดอภิมานในดานความเชื่อในสมรรถภาพตน เปาหมายในการเรียน และความวิตกกังวลใน
การสอบ การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานใชโปรแกรม SPSS for Windows และการวิเคราะหยืนยัน
องคประกอบใชโปรแกรมลิสเรลรุน 8.10 ผลการวิจัยพบวา การคิดอภิมานมีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา ความถนัดทางการเรียน ความเชื่อใน
สมรรถภาพตน เปาหมายในการเรียนแบบมุงเรียนรู และเปาหมายในการเรียนแบบมุงตน แตไมมี
ความสัมพันธกับเปาหมายในการเรียนแบบเลี่ยงงานและความวิตกกังวลในการสอบ 
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   ลําพูน ทองอินทร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของรูปแบบการทดลองที่ม่ีตอการ
คิดอภิมาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อเปรียบเทียบการคิดอภิมานดานยุทธวิธีทางความคิด การคิดอภิมานดานการตรวจสอบตนเอง 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความวิตกกังวล และคะแนนจากการทดสอบของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับ
การทดสอบดวยขอสอบปลายเปดที่แตกตางกัน 3 รูปแบบ สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 ของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพฯ ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น จํานวน 300 คน ผลการวิจัยพบวาการคิดอภิมานดานยุทธวิธี
ทางความคิด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความวิตกกังวล และคะแนนผลการสอบของนักเรียนกลุมต่ําที่ไดรับ
การทดสอบวิชาคณิตศาสตรดวยขอสอบปลายเปดตางกัน 3 รูปแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 การคิดอภิมานดานการตรวจสอบตนเองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ, การคิดอภิมานดานยุทธศาสตรวิธีทางความคิด การคิดอภิมานดานการตรวจสอบตนเอง 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความวิตกกังวล และคะแนนผลการสอบของนักเรียนกลุมปานกลาง ที่ไดรับการ
ทอสอบวิชาคณิตศาสตรดวยขอสอบปลายเปดตางกัน 3 รูปแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001, และการคิดอภิมานดานยุทธวิธีทางความคิด การคิดอภิมานดานการตรวจสอบ
ตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความวิตกกังวลของนักเรียนกลุมระดับสูงที่ไดรับการทดสอบวิชา
คณิตศาสตรดวยขอสอบปลายเปดตางกัน 3 รูปแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
คะแนนผลการสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   อวยพร เรืองศรี (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดอภิมาน
กับการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อศึกษาสหสัมพันธพหุคูณ
ระหวางองคประกอบยอยของการคิดอภิมานกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ และเพ่ือคนหาน้ําหนัก
ความสําคัญสัมพัทธของการคิดอภิมานที่สงผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวมทุกดานและ
จําแนกตามดานตางๆ กลุมตัวอยางเปนเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตตลิ่งชัน จํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 375 คน    
ผลการทดลองพบวา การคิดอภิมานแตละดานกับการคิดวิจารณญาณคือดานการตระหนักรู ดานยุทธวิธี
ทางความคิด ดานการวางแผนและการตรวจสอบตนเอง มีสหสัมพันธพหุคูณอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01, การคิดอภิมานแตละดานมีคาน้ําหนักความสําคัญสัมพัทธที่สงผลตอการคิดวิจารณญาณ
โดยรวมทุกดานเปนบวกและที่สงผลมากที่สุดคือดานการตรวจสอบตนเอง แตเม่ือวิเคราะหน้ําหนัก
ความสําคัญสัมพัทธของการคิดอภิมาน แตละดานที่สงผลตอการคิดอยาง มีวิจารณญาณตามดานตางๆ 
พบวา มีบางดานที่สงผลทางลบ โดยเฉพาะเมื่อวิเคราะหตามกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง 
   เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2530: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการฝกสมรรถภาพ
สมองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการฝกสมรรถภาพสมอง 
ผลการทดลองพบวา การฝกสมรรถภาพทางสมองชวยใหการเรียนรูหรือคุณภาพการคิดของนักเรียน
ที่มีสภาพแวดลอมที่ดอยกวาสามารถพัฒนาคุณภาพการคิดใหอยูในระดับเดียวกันกับผูที่อยูใน
สภาพ แวดลอมที่ดีกวาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   วนิดา คันธจันทร (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ 
ของผูเรียนกับความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางกลุมตัวแปรอิสระ ไดแก 
ความใฝรู จิตวิทยาศาสตร แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร และการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับกลุม
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการคิดแกปญหา 
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีเพียง 1 คา ซึ่งมีคาเทากับ .456 โดยกลุมตัวแปรอิสระสามารถ
อธิบายกลุมตัวแปรตามไดรอยละ 20.7 โดยที่มีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอกลุมตัวแปรตาม
ไดแก แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร รองลงมาคือการเรียนรูแบบมีสวนรวม จิตวิทยาศาสตร และ
ความใฝรู 
   สมเจตน ไวยาการณ (2530: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถดานการใชเหตุผล ซึ่งผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนที่สรางขึ้นสามารถสอน
ใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการคิดตามทัศนะของบลูมและคณะไดทุกระดับพฤติกรรม แตพฤติกรรม 
การคิดดังกลาวตองการเวลาสอนแตกตางกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการคิดดานการสังเคราะหและ
การประมาณคาตองการเวลาในการสอนมากกวาพฤติกรรมการคิดดานการวิเคราะห เม่ือเปรียบเทียบ
การสอนตามปกติแลวพบวา รูปแบบการสอนที่สรางขึ้นชวยใหผูเรียน ทุกระดับการเรียนทั้งที่มีผล
การเรียนดี ปานกลาง และผลการเรียนต่ํามีความสามารดานการใชเหตุผลในทุกๆ ดาน สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ สวนการสอนตามปกติชวยสงเสริมความสามารถดานการใชเหตุผลของผูเรียนเฉพาะผูที่มี
ผลการเรียนระดับปานกลางเทานั้น ขอคนพบดังกลาวสรุปไดวา รูปแบบการสอนที่สรางขึ้นเหมาะสม
ที่จะนําไปใชประกอบการสอนในโรงเรียน เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการใชเหตุผลของผูเรียนได
เปนอยางดี 
   มัตติกา กันทะเตียน (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชกระบวนการ              
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยกลวิธีอภิปญญา โดยกลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 6/4 โรงเรียนบานเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2547 
จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการเรียนรูการใชกระบวนการแกโจทย
ปญหาดวยกลวิธีอภิปญญา แบบประเมินการใชกลวิธีอภิปญญา และแบบทดสอบความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนใชกลวิธีอภิปญญาในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยในครั้ง
ที่ 1 นักเรียนสวนใหญใชกลวิธีอภิปญญาขั้นการทําความเขาใจโจทยปญหาระดับปานกลาง ใชกลวิธี
อภิปญญาขั้นการวางแผนการแกปญหา และขั้นการลงมือทําตามแผนในระดับนอย และไมไดใช
กลวิธีอภิปญญาขั้นการตรวจสอบวิธีการและคําตอบ และในครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5 นักเรียนใชกลวิธี 
อภิปญญาเพิ่มขึ้น และนักเรียนสวนใหญ มีพัฒนาการของคะแนนความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรในทางที่ดีขึ้นทุกครั้งที่มีการทดสอบ โดยมีนักเรียนบางคนมีคะแนนความสามารถ
ในการแกปญหาไดถึงรอยละ 100 ในการทดสอบครั้ง 4 หรือครั้งที่ 5 
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   ณัฏฏฐนัฐ เฉลิมสุข (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการสรางแบบวัดการคิดแบบ
เมตา (metacognition) ของนักเรียนชวงชั้นที่4 กรณีศึกษา : จังหวัดสระบุรี. จํานวน 594 คน ผลการวิจัย
สรุปไดคือ แบบวัดการคิดแบบเมตาดานการตระหนักรูมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .402-.731 ดาน
การวางแผน มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .279-.561 ดานการประเมินตนเอง มีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง .290-.745 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยการวิเคราะหองคประกอบดานการตระหนักรู 
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .480-.799 ดานการวางแผน มีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง .394-.712 มีคาความเชื่อมั่นดานการตระหนักรู .861 ดานการวางแผน .816 ดานการ
ประเมินตนเอง .842 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ .940 และพบวา นักเรียนหญิงมีการคิดแบบเมตาสูงกวา
นักเรียนชาย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีการคิดแบบเมตาสูงกวานักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ระดับนัยสําคัญ .01 และไมพบปฏิสัมพันธ
ระหวางเพศและระดับชั้น 
    ธนาภรณ ตันเจริญ (2535: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ  
การสอนตามแนวเมตาคอกนิชันเพื่อเพ่ิมความสามารถทางดนตรีในการทําอิมโพรไวเซชัน ผลการวิจัย
พบวา กลุมทดลองซึ่งไดรับการฝกเมตาคอกนิชันรวมกับการทําแบบฝกหัดไดคาเฉลี่ยของคะแนน
การทําอิมโพรไวเซชันทั้งเมื่อสิ้นสุดการฝก (ทดสอบครั้งที่ 1) และหลังสิ้นสุดการฝก 4 สัปดาห 
(ทดสอบครั้งที่ 2) สูงกวาคะแนนที่ไดกอนการฝก สวนกลุมควบคุมซ่ึงไดรับการทําแบบฝกหัดอยาง
เดียว ดังเชนวิธีการสอนที่ใชปกติ ก็พบวาคะแนนที่ไดหลังการทดสอบสูงกวากอนการทดสอบแตไม
พบความแตกตางระหวางคะแนนที่ไดหลังการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมโดยทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยการทดสอบคาที (p <05) 
พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนการทําอิมโพไวเซชันใน 2 กลุมน้ีสําหรับการทดสอบ
ในครั้งที่ 1 แตสําหรับการทดสอบในครั้งที่ 2 กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนการทําอิมโพไวเซชัน
สูงกวากลุมควบคุม 
 งานวิจัยตางประเทศ 
   สแวนสัน (Swanson. 1990) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเกี่ยวของของความรูใน               
เมตาคอคนิชันกับความถนัดในการแกโจทยปญหา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพิสูจนวา ความถนัดทั่วไป
กับความรูในเมตาคอคนิชันเปนอิสระจากกัน สมมติฐาน 2 ประการ คือ 1) คนที่มีความถนัดทั่วไปต่ํา 
แตมีเมตา คอคนิชันสูง จะสามารถแกโจทยปญหาไดดีพอๆ กับคนที่มีความถนัดทั่วไปสูง 2) ขอดี
ของระบบกระบวนการที่มีอยูในเมตาคอคนิชันจะสัมพันธกับการเลือกใชกระบวนทางจิตเฉพาะอยาง
เครื่องมือที่ใชในการแบงกลุมตัวอยางตามความถนัดคือ Cognitive Abilities Test (CAT) สวนเครื่องมือ
ที่ใชในการแบงกลุมตัวอยางตามระดับเมตาคอคนิชันคือ เครื่องมือวัดเมตาคอคนิชันในการแกปญหา
ทั่วไป ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Kreutzer และคณะ การทําแบบสอบวัดเมตาคอคนิชัน กระทําโดยการสัมภาษณ
เปนรายบุคคล และไดนําคําตอบที่ไดจากกลุมตัวอยางมาจัดเปน 5 ระดับ ตามการตระหนักรูใน
เมตาคอคนิชัน แบบวัดการแกปญหามี 2 ชนิด คือ Pendulum task และ Combination task ตัวแปรตาม  
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ที่วัด คือ จํานวนครั้งที่พยายามแกปญหาและเวลาทั้งหมดที่ใชไปในการแกปญหาระหวางแกปญหา 
ใหกลุมตัวอยางคิดออกเสียง โดยมีการบันทึกเสียงสิ่งที่คิดออกเสียงเพ่ือใชตัดสิน สิ่งที่คิดออกเสียงนั้น 
จัดอยูในองคประกอบใดของการแกปญหา จาก 24 องคประกอบ จากนั้นจัดกลุมองคประกอบ
ตางๆ ออกเปน 6 กลุมตามขึ้นตอนของการแกปญหา ผลการวิจัยพบวา กลุมที่มีความถนัดต่ําแตมี
ความรูในเมตาคอคนิชันสูง สามารถแกปญหาไดไมแตกตางจากกลุมที่มีความถนัดสูงและมีความรูใน
เมตาคอคนิชันสูง โดยที่ทั้ง 2 กลุมน้ีสามารถแกปญหาไดดีกวากลุมที่มีความถนัดสูงแตมีความรูใน
เมตาคอคนิชันต่ํา และกลุมที่มีความถนัดต่ําและมีความรูในเมตาคอคนิชันต่ําดวย แสดงวา ความรู
ในเมตาคอคนิชันมีความสําคัญมากสําหรับการแกปญหา 
   แอนเดอรสัน (Anderson, N. J. 2002) ไดทําการการศึกษาเรื่องกฎของเมตาคอคนิชัน 
ในการเรียนและการสอนภาษาที่สอง (The Role of Metacognition in Second Language Teaching 
and Learning.) พบวา การสอนทักษะเมตาคอคนิชันเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับครูในการใชสอน
ภาษาที่สอง เม่ือผูเรียนมีการสะทอนยุทธวิธีการเรียนของตนเอง ผูเรียนจะมีการเตรียมพรอมมากขึ้น
ในการตัดสินใจเกี่ยววิธีการที่ผูเรียนจะใชพัฒนาการเรียนรูของตนเอง ดังน้ันผูที่มีทักษะเมตาคอกนิชัน
สูงก็จะสงผลใหมีความสามารถในการเรียนภาษาที่สองดีขึ้นดวย 
   ลิท และลนิ (Leat, D.; & Lin, M. 2003) ไดศึกษาการพัฒนาวธิีการสอนเมตาคอคนิชนั
และการถายทอดโดยศึกษาจากครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศองักฤษที่มีถูกประเมินวาต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานจากทางรฐับาล โดยสวนหนึ่งของการเพิ่มเกณฑมาตรฐานใชวิธีการสอนเมตาคอคนิชัน
และการถายทอดใหแกเด็กตามแนวทาง 10 ประการ คือ 
   1. ใชวิธีการกระตุนใหเด็กคิด (Using stimulating strategies for teaching) 
   2. สงเสริมใหเด็กเกิด self esteem (Promote self-esteem) 
   3. ใหเด็กตั้งคําถาม (Pupils asking the questions) 
   4. ตรวจสอบความคิด (Collating ideas) 
   5. เตรียมแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย (Providing heuristics and alter native    
representation) 
   6. สงเสริมและซักถาม (Promoting and managing discussion) 
   7. ใหเด็กไดอธิบายดวยตนเอง (Making pupils explain themselves) 
   8. มีการสะทอนความคิด (Providing feedback) 
   9. มีการเชื่อมโยง (Making connections) 
   10. เชื่อมโยงสูวัตถุประสงคของบทเรียน (Communicating the purpose of lessons) 
   แมคโลด, บัทเทอร และไซเยอร ( Macleod, W.B.; Butler, D.L.; & Syer, K.D. n.d.) 
ไดศึกษาเรื่องการประเมินการเปลี่ยนแปลงของเมตาคอคนิชันนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับการวัด                     
เมตาคอคนิชันและกระบวนการเรียนรู คือ 
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    1. ประเมินจากความเขาใจของเด็กจากสิ่งที่เด็กพูดและลงมือกระทํา 
    2. ประเมินจากการกําหนดตัวบงชี้ถึงวิธีการรับรูดวยการประเมินกิจกรรมของ 
ตัวเด็กเองจากงานหรือสิ่งที่เด็กไดรับมอบหมาย 
    3. การประเมินไมไดวัดเฉพาะสติปญญาที่เกิดจากการเรียนเทานั้น แตยังดูจาก
แรงจูงใจและการเลือกยุทธวิธีในการทําสิ่งที่เด็กไดรับมอบหมายดวย 
    4. ประเมินจากการปรับวิธีและดูความยืดหยุนในการเลือกวิธีการในการทําสิ่งที่
ไดรับมอบหมายและวิธีการแกปญหาในขณะที่ทํากิจกรรม 
    5. การประเมินจะรวมถึงลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล 
   แกมมา (Gama, C.A. 2004) ไดศึกษาเรื่องการบูรณาการสอนเมตาคอคนิชันโดย
การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม พบวาเมตาคอคนิชันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคิดขั้นสูง 
(higher order thinking) ที่ใชในการควบคุมกระบวนการทางปญญา ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในการเรียนรู
ที่เกิดจากประสบการณตรง โดยทฤษฎีที่เกี่ยวกับเมตาคอกนิชันจะใหความสําคัญกับการสะทอน
ความคิดของตนเอง และวิธีหน่ึงที่จะชวยพัฒนาเมตาคอคนิชันคือ การเรียนรูโดยมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม(Interactive Learning Environments : ILEs) งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการสอนเมตาคอคนิชันที่
เรียกวา RA (Reflection Assistant) โดยเนนที่ทักษะเมตาคอคนิชัน 3 ดาน คือ 1) ความเขาใจในปญหา
และการตรวจสอบความรู 2) การเลือกใชยุทธวิธีเมตาคอคนิชัน 3) การประเมินประสบการณในการ
เรียนรู ซึ่งวัดไดจากความเที่ยงตรงของความรูในการตรวจสอบตนเอง และความลําเอียงของความรู
ในการตรวจสอบตนเอง ผูวิจัยทดลองรูปแบบการสอนนี้กับนักศึกษาจํานวน 27 คน ซึ่งพบวานักศึกษา
ที่เปนกลุมทดลองนี้ใชเวลาในการทํางานมากกวาและแกปญหาไดถูกตองมากกวากลุมควบคุม 
 การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในประเทศไทย จะพบใน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ซึ่งยังไมพบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน มีเพียงงานวิจัยเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่สอดคลองและมีความสัมพันธกันกับวิชาวิทยาศาสตร                     
โดยมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับการแกปญหาของนักเรียน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา   
มีการใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในวิชาตางๆ เชน วิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยการศึกษาผล
การใชกลวิธีเมตาคอคนิชันที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนที่
ไดรับการฝกแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันมีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนในการศึกษาผลการใชกลวิธีเม
ตาคอคนิชันในการอานเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ พบวา กลุมนักเรียนที่ไดรับ
การฝกการอานโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันแบบไมอิงกับเนื้อหา มีความเขาใจในการอาน และ
สามารถนํากลวิธีการอานไปใชในการอานครั้งตอไปไดดีขึ้นและสําหรับการศึกษาการใชเมตาคอคนิชัน    
ในการแกปญหา พบวานักเรียนที่จะสามารถแกปญหาไดดี ขึ้นอยูกับการมีความรูใน เมตาคอคนิชัน 
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 5.3  งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
 งานวิจัยในประเทศ 
   วนิดา อยูยืน (2539: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในการประดิษฐแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
   หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหระดับสูง และผลสัมฤทธิ์ระดับสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนว    
คอนสตรัคติวิซึมกับการสอนคูมือครูผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับ
การสอนคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่
สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุด   
การเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุด
การเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีเชาวอารมณแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติสวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับเชาวอารมณของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมี
ความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมิติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดฝก
กระบวนการคิดกับการสอนโดยใชแผนผังมโนมิติ มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
แตกตางกัน 
   ศุภพงศ คลายคลึง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาวิทยาศาสตร
และทักษะการทดลองโดยใชชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   ศิริเพ็ญ ยังขาว (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวน 
การแกปญหาอนาคตพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการสอน โดยใชกระบวนการแกปญหาอนาคตหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สาวิตรี เครือใหญ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร
และความคิดวิจารณญาณในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจรการเรียนรูกับการสอนที่เนนการเรียนแบบรวมมือ 
พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจรการเรียนรูกับการสอนที่เนนการเรียน
แบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรและมีความคิดวิจารณญาณแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนที่ไดรับการสอนที่เนนการเรียนแบบ
รวมมือสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจรการเรียนรู 
 งานวิจัยตางประเทศ 
   สมิท (Smith. 1994: 2528-A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตอเจตคติและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 โดย
แบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย กลุมที่สองไดรับการสอนแบบ
ใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมที่สามกลุมที่สามไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง เครื่องมือที่ใช เปนวิธีทดสอบภาคสนามซึ่งเรียกวา การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร 
โดยใชวิธีการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและให
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย 
   เลแมน คารเตอร และคาเล (มนมนัส สุดสิน. 2543: 37; อางอิงจาก Lehman Carter; 
& Kahle. 1985: 39) ทําการวิจัยผลของการใชแผนผังมโนมติ รูปตัววี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนผิวดําระดับมัธยมศึกษา โดยเปรียบเทียบกับ
การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  
ไมแตกตางกัน และพบวาปจจัยที่ทําใหผลการทดลองไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 
     1. ความไมเทาเทียมกันของกลุมที่ใช ซึ่งเปนรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 
     2. ครูและนักเรียนไมคุนเคยกับการสอนแบบใชแผนผังมโนมติรูปตัววี 
     3. ระยะเวลาของการทดลองอาจสั้นเกินไป 
     4. แบบทดสอบยากเกินไป 
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   โอลาลินอย (Olalinoye. 1979: 4348-A) ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลการสอน 
3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนวทาง (Guided inquiry) การสอนปกติ 
(Traditional) และแบบสืบเสาะหาความรูที่นักเรียนเปนผูดําเนินการเอง (Inquiry Role Appriach) ใน
วิชาฟสิกสโดยใหกลุมควบคุมไดรับการสอนปกติ กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูที่มีการชี้แนะแนวทางและกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่นักเรียน
เปนผูดําเนินการเองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน 
 จากงานวิจัยที่กลาวขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดวยรูปแบบ
การสอนที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดคิด ปฏิบัติดวยตนเองจะทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาอยางถองแทและสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น
ดวย 
 
 5.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
 งานวิจัยในประเทศ 
   อัญชลีพร เตชะศิรินุกูล (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชชุดการสอนวิทยาศาสตร ดวยยุทธวิธีการตัดสินใจกับการสอน
ตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียน 
โดยชุดการสอนวิทยาศาสตรดวยยุทธวิธีการตัดสินใจกับนักเรียน ที่รับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุภาวรรณ ดานสกุล (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แกปญหา และการพึ่งตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่เรียนโดยการสอนกิจกรรมวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู การจัดกิจกรรม กลุมตัวอยาง 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 
30 คน ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร และกลุมควบคุม 30 คนไดรับการ
สอนตามคูมือการจัดกิจกรรม ใชเวลาทดลองกลุมละ 16 คาบๆ ละ 50 นาที พบวาความสามารถในการ
คิดแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรกับนักเรียนที่
ไดรับการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   รัตนะ บัวรา (2540: 104) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชชุดการเรียนดวยตนเอง ซึ่งเปนกลุมทดลอง และการสอนตาม
คูมือครู ซึ่งเปนกลุมควบคุม ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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   มนวิภา ออนศรี (2540: 79-80) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน มัธยมศึกษา  
ปที่ 3 พบวาทักษะกระบวนการมีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .01 โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการจําแนก
ประเภทสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนดานการสังเกต การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล และดานการตีความหมายขอมูลและลง
ขอสรุป สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนทักษะอ่ืนๆ สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ชุติมา ทองสุข (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดใชแบบฝกทักษะการ
ทดลอง กลุมทดลองจํานวน 30 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest–Posttest Design 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   หทัยรัช รังสุวรรณ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชแผนที่มโนมติ
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพดานมโนมติ และความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง 60 คน แบงเปน  
2 กลุมๆ ละ 30 คน กลุมทดลองสอนโดยใชแผนที่มโนมติ กลุมควบคุมสอนตามคูมือครู ใชเวลา
ทดลอง 24 คาบ คาบละ 50 นาที พบวาผลสัมฤทธิ์ดานมโนมติทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการจําแนก 
ความสัมพันธ และทฤษฎี และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้ง 2 กลุม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชชุดสงเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตรในการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและบุคลิกภาพ
นักวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
สงเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตรกับการสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมวิทยาศาสตร มีความสามารถ             
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
   ดรุณี พรายแสงเพ็ชร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
แบบการแกปญหาโดยใชสารสนเทศ กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest – Posttest Design พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   มนัสนันท สระทองเทียน (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน
แบบคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางจํานวน 35 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest – Posttest Design พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 งานวิจัยตางประเทศ 
   นาบอร (Nabor. 1975: 3241-A) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 5 และเกรด 6 โดยใชแบบทดสอบ lowa test of Education 
Progress : Science วัดความสามารถในการแกปญหา และใชแบบทดสอบ lowa test of Basic Skills 
From 5 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความสามารถ
ในการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
   ฮอลโลเวล (Hoolowell. 1977: 57) ไดทําการศึกษากระบวนการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 7 ขั้นตอน คือ ความเขาใจในปญหา การระลึกถึงขอเท็จจริง การรวบรวมขอเท็จจริง       
การตรวจสอบผล การตรวจสอบวิธีการแกปญหา การคัดคาน หรือการยอมรับวิธีการคิดแกปญหา
พบวา นักเรียนแกปญหาไดสําเร็จ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่แกปญหาไมสําเร็จ และ 
กระบวนการคิดแกปญหาสอดคลองกับขั้นตอนการคิดขั้นที่หนึ่งถึงรอยละ 85 
  ชอร (Shaw. 1977: 5337-A) ไดศึกษาวิธีการฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การคิดแกปญหาที่สามารถสงผลถึงทักษะการคิดแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตร และสังคมศึกษาโดย
ฝกกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหกลุมทดลอง เปนเวลา 24 สัปดาห พบวา กลุม
ทดลองมีคะแนนสูงดานทักษะการคิดแกปญหาทั้งวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งแสดงวา ทักษะการคิดแกปญหาสามารถสอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
กระบวนการนั้นสามารถถายทอดไปยังเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาได 
  ฮูเวอร (Hoover. 1999: CD-Rom) ศึกษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบ ที่มีตอ
ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการระลึกได โดยทําการทดลองกับนักเรียน               
3 กลุม กลุมแรกเรียนดวยวิธีการอธิบายที่ใชตัวอักษรอยางเดียว กลุมที่ 2 เรียนดวยการอธิบายที่ใช
ตัวอักษร และตาราง กลุมที่ 3 เรียนดวยการอธิบายที่ใชตัวอักษร และแผนผังที่เปนระบบใชเน้ือหา
เรื่องกลูโคส พบวา ความสามารถในการแกปญหาไมตางกัน 
  จอลลี่ (Jolly. 1999: CD-ROM) ทําการศึกษาผลการใชแผนผังมโนมติที่มีตอ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 แบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองไดใชวิธีสอนโดยแผนผังมโนมติ กลุมควบคุมไดรับการสอน
ตามปกติ ทําการทดสอบกอนเรียน และใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห จากนั้นทดสอบหลังการเรียน
พบวาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และไมพบความแตกตาง
เพศหญิงและเพศชายในเรื่องความสามารถในการแกปญหา 
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวา การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรขึ้นอยูกับวิธีการจัดการเรียนรู รูปแบบการจัดกิจกรรม ที่มุงเนนใหนักเรียนไดรับ
แสวงหาความรู และคนพบความรูดวยตนเอง โดยใชทักษะการคิดแกปญหาจากประสบการณ และ
เหตุการณที่เคยไดรับอยางมีหลักการ เหตุผล และมีระบบขั้นตอน โดยนักเรียนคิดและปฏิบัติดวย
ตนเองมากที่สุด ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษา เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา
แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน  
มีนักเรียน 581 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา              
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งไดมาจากการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดย
วิธีจับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดังนี้ 
  กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 30 คน 
  กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร  จํานวน 30 คน 
  
เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่ 1 สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนระยะเวลา 20 ชั่วโมง โดยผูวิจัย
ดําเนินการสอนเอง 
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แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการ
ทดลอง Nonrandomized control group pretest-posttest design (ชูศรี วงศรัตนะ; และองอาจ  
นัยพัฒน. 2551: 55) ซึ่งมีรูปแบบวิจัย ดังนี้ 
 
ตาราง  12  แบบแผนการทดลอง 
 
 

กลุม สอบกอน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 

E1 

E2 

11ET  

21ET  

X1 

X2 

12ET  

22ET  

 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 

  E1 แทน กลุมทดลองที่ 1 ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

  E2 แทน กลุมทดลองที่ 2 ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี 

    เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

  11ET  แทน การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลองที่ 1 

  21ET  แทน การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลองที่ 2 

  12ET  แทน การสอบหลังการทดลองของกลุมทดลองที่ 1 

  22ET  แทน การสอบหลังการทดลองของกลุมทดลองที่ 2 

  X1 แทน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

  X2 แทน การจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา 

    วิทยาศาสตร 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  

 2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่ 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที ่
  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเพ่ือใชในการวิจัย เปนแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
วิชาวิทยาศาสตร 2 รหัสวิชา ว21102 สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 
จํานวน 5 แผน รวมระยะเวลา 20 ชั่วโมง ซึ่งใชรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยได
ดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
  1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สาระการเรียนรู  
แกนกลางและตัวชี้วัด สําหรับสาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการ
เคลื่อนที่ 
  1.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบ  การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.4 วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 4: แรงและการ
เคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา 
พุทธศักราช 2552 เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู 
  1.5 จัดทําแผนการเรียนรู และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ตามหัวขอดังนี้ 
   1.  การบอกตําแหนงของวัตถุ 
   2.  ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร 
   3.  การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
   4.  การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ 
   5.  อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ 
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  โดยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานประกอบดวย รายละเอียดดังนี้ 
   1.5.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
   1.5.2 สาระสําคัญ 
   1.5.3 ตัวชี้วัด 
   1.5.4 จุดประสงคการเรียนรู 
   1.5.5 เน้ือหา 
   1.5.6 กระบวนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ตามขั้นตอนของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 8)      
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1.5.6.1 กําหนดปญหา 
    1.5.6.2 ทําความเขาใจกับปญหา 
    1.5.6.3 การดําเนินการศึกษาคนควา 
    1.5.6.4 สังเคราะหความรู 
    1.5.6.5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
    1.5.6.6 นําเสนอและประเมินผลงาน 
   1.5.7 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
   1.5.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   1.5.9 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   1. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเอกสารประกอบการเรียน 
ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาและกิจกรรมตางๆ 
ในเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของ
แผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา และขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยพิจารณาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.67-1.00  
   2. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมทดลอง เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามเกณฑที่คาดหวัง E1/E2 = 80/80 ซึ่งไดประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู ปรากฏผลดังตาราง 13 
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ตาราง  13  ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ใบงาน แบบทดสอบ 
คะแนน
เต็ม 

x  S.D. E1 คะแนน
เต็ม 

x  S.D. E2 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

50 41.80 4.02 83.60 30 25.27 2.50 84.23 83.60/84.23  

  
  3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมทดลองจริง 
 2.  ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการ              
แกโจทยปญหาวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 
  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชในการวิจัย เปนแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร 2 รหัสวิชา ว21102 สาระที่ 4: แรง
และการเคลื่อนที่ เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 5 แผน รวมระยะเวลา 20 ชั่วโมง ซึ่งใชรูปแบบ
จัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
  2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สาระการเรียนรู
แกนกลางและตัวชี้วัด สําหรับสาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
  2.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการ
เรียนรู และเอกสารประกอบการเรียนรูโดยใชใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
  2.4 วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 4: แรงและการ
เคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา 
พุทธศักราช 2552 เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู 
  2.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี 
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตามหัวขอ
ดังนี้ 
    1. การบอกตําแหนงของวัตถ ุ
    2. ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร 
    3. การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
    4. การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ 
    5. อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ 
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  โดยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร ประกอบดวย รายละเอียดดังน้ี 
     2.5.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
     2.5.2 สาระสําคัญ 
     2.5.3 ตัวชี้วัด 
     2.5.4 จุดประสงคการเรียนรู 
     2.5.5 เน้ือหา 
     2.5.6 กระบวนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ตามแนวคิดของเบเยอร (Beyer. 1987)                                  

ซึ่งไดพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนตางๆ ใหเหมาะสม ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
       2.5.6.1 ขั้นการวิเคราะหขอมูล 
       2.5.6.2 ขั้นการวางแผน 
       2.5.6.3 ขั้นการกํากับและควบคุม 
       2.5.6.4 ขั้นการฝกใหผูเรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได 
     1.5.7 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
     1.5.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
     1.5.9 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร 
  1. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร และเอกสารประกอบการเรียน ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาและกิจกรรมตางๆ ในเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี               
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร เพ่ือวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการ
จัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา และขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยพิจาณาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) มีคาตั้งแต  0.67 – 1.00 
  2. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปที่ 1 ที่ไมใชกลุมทดลอง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามเกณฑที่คาดหวัง 
E1/E2 = 80/80 ซึ่งไดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ปรากฏผลดังตาราง 14 
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ตาราง 14 ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวธิีเมตาคอคนชินั ในการแกโจทยปญหา
 วิทยาศาสตร 
 

ใบงาน แบบทดสอบ 
คะแนน
เต็ม 

x  S.D. E1 คะแนน
เต็ม 

x  S.D. E2 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

50 41.03 4.10 82.06 30 24.10 2.88 80.33 82.06/80.33 

 
 3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมทดลองจริง 
 
ตาราง 15 เปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรู 
 โดยใชกลวธิีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอค-     
นิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

1. ข้ันกําหนดปญหา 
ผูสอนจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจ และมอง เห็นปญหา สามารถ
กําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยาก
เรียนได และเกิดความสนใจที่ะคนหาคําตอบ 
2. ข้ันทําความเขาใจกับปญหา 
ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการ 
เรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับปญหาได 
3. ข้ันดําเนินการศึกษาคนควา 
ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษา 
คนควาดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย 
4. ข้ันสังเคราะหความรู 
ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอภิปรายผล และสังเคราะหความรู
ที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

1. ข้ันการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
ขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
    1.1  ระบุสิ่งที่โจทยกําหนดมาให 
    1.2  บอกเปาหมายของการแกโจทยปญหา 
    1.3  สรางตัวแทนของปญหา 
    1.4  ระบุคาํและขอความสําคัญ 
    1.5  บอกขอมูลอ่ืนที่เกีย่วของกับการแก
โจทยปญหาวทิยาศาสตร 
2. ข้ันการวางแผน ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ 
ดังนี้ 
    2.1  เลือกนําหลักการจากความรูที่ไดรับไปใช
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
    2.2  เรียงลําดับขั้นตอนตามหลักการหรือ
กลวธิีที่ไดเลือกไว 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอค-     
นิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

5. ข้ันสรุปและประเมินคาของคําตอบ 
ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง
และประเมินผลวาขอมูลที่ศกึษาคนความีความ
เหมาะสมหรือไมเพียงใดโดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุก
กลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของ
ปญหาอีกครั้ง 
6. ข้ันนําเสนอและประเมนิผลงาน 
ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระดับองคความรู และ 
นําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 
ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหา
รวมกันประเมินผลงาน 

3.  ข้ันการกํากับและควบคุม ประกอบดวย
ขั้นตอนยอยๆ ดังนี้     
    3.1  การกาํหนดเปาหมายไวในใจ 
    3.2  กํากับวธิีการตางๆ ใหเปนไปตาม
ขั้นตอนของกลวธิีที่ไดเลือกไว 
4.  ข้ันการฝกใหผูเรียนสามารถประเมินการ
คิดของตนเองได ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ 
ดังนี้ 
    4.1  ตรวจสอบคําตอบ 
    4.2  ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล 
    4.3  ตรวจสอบการวางแผน 
    4.4  ตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัต ิ

 
 3.  ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียน
ขอสอบวิทยาศาสตร 
  2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน
การเรียนรู สาระการเรียนรูแกนกลาง ตัวชี้วัด จุดประสงคและเน้ือหาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 1 สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ เพ่ือสรางตาราง
วิเคราะหหลักสูตรวิทยาศาสตร โดยแบงพฤติกรรมตางๆ ออกเปน 4 ดาน คือ ดานความรู-ความจํา  
ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก แตละขอจะมีตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยมี
เกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือ ถาคําตอบถูกให 1 คะแนน ถาคําตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน 
โดยสรางแบบทดสอบใหตรงตามตัวชี้วัดและครอบคลุมสาระการเรียนรู โดยใหมีสัดสวนจํานวนขอใน
แตละจุดประสงคและพฤติกรรมที่ตองการวัดตรงตามตารางวิเคราะหหลักสูตรวิทยาศาสตร จํานวน 
40 ขอ 
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  วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมชัดเจนของคําถาม แลวหา
คาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) โดยพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลอง ตั้งแต .67 ขึ้นไป พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร มีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง -0.33 – 1.00 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต .67 ขึ้น
ไปไวจํานวน 30 ขอ 
  2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดปรับปรุงแลวเสนอตอ
ประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะใหเรียบรอย 
  3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งเปนนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน 30 คน                  
เพ่ือหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ 
  4. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน แลววิเคราะหหาความ
ยากงายและคาอํานาจจําแนก โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ ใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน โดย
พิจารณาความยากงาย (p) ที่มีคาระหวาง .20 -.80 และคาอํานาจจําแนก (r ที่มีคา .20 ขึ้นไป 
จํานวน 30 ขอ พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร มีความยากงาย (p) 
ตั้งแต 0.31 – 0.74 คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.25 – 0.86 
  5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่คัดเลือกไวไปทดสอบ
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับโดย
คํานวณจากสูตร KR-21 ของคูเดอรริชารดสัน พบวา ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร เทากับ 0.92 
  6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไปใชกับกลุมทดลองสําหรับ
การวิจัยตอไป 
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 ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 ดานความรูความจํา 
 (0) ขอใดเปน ปริมาณสเกลาร ทั้งหมด 
    ก. แรง  ระยะทาง  ปริมาตร  มวล 
    ข. ระยะทาง  พลังงาน  ความเรง  ความยาว 
    ค. ความเร็ว  พลังงาน ความยาว  อุณหภูมิ  
    ง. การกระจัด  ความเรง  แรง  โมเมนตัม 
    จ. อัตราเร็ว  ปริมาตร เวลา ความหนาแนน 
 ดานความเขาใจ 
 (00) การกระทําใด ไมใช การเคลื่อนที่ในแนวตรง 
    ก. การแขงขันพุงแหลน 
    ข. การแขงขันวายน้ํา 
    ค. การขับรถยนตไปตามทางราบ 
    ง. การปลอยลูกบอลลงจากบอลลูน 
    จ. การปลอยใหกอนหินตกลงจากหนาผา 
 ดานการนําไปใช 
 (000) การบอกตําแหนงตางๆ บนโลก ควรใชวิธีการบอกตามขอใด 
    ก. บอกดวยมุมเงย  
    ข. บอกดวยระยะทาง 
    ค. บอกดวยมุมอาซิมุธ 
    ง. บอกดวยหลักกิโลเมตร 
    จ. บอกดวยพิกัดเสนรุง เสนแวง 
 ดานทักษะกระบวนการ 
 (0000)  เด็กชายสืบสกุล ทําการทดลอง โดยใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่มีความถี่ 
50 ครั้งตอวินาที เม่ือลากแถบกระดาษผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ปรากฎ จุดบนแถบกระดาษ  
ดังภาพ จงหาความเร็วเฉลีย่ชวงระยะ AB  
 
 
        
 
       20 เซนติเมตร 

ก. 50   เซนติเมตร/วินาที  
ข. 100  เซนติเมตร/วินาที 
ค. 150  เซนติเมตร/วินาที 
ง.  200 เซนติเมตร/วินาที 

  จ.  300 เซนติเมตร/วินาที 
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 4. ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย
สถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 10 สถานการณ โดยแตละสถานการณจะ
ตั้งคําถาม 4 ขอ แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตามขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 4 ขั้นตอน
ของเวียร ดังนี้ 
   2.1  ขั้นระบุปญหา 
   2.2  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
   2.3  ขั้นพิสูจนหรือทดลอง 
   2.4  ขั้นสรุปผลและนําไปใช 
 
 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญทาง 
การสอนวิทยาศาสตร และการวัดผลจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือกภาษา               
ที่ใช และคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) โดย
พิจารณาคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .67 ขึ้นไป พบวาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .67 ขึ้นไป จํานวน 8 สถานการณ จํานวน 32 ขอ 
 2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดปรับปรุงแลว
เสนอตอ ประธาน และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย 
 3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกับนักเรียน ซึ่งเปนนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความยาก
งายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ 
 4. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน แลววิเคราะหหาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนก โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ ใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน โดยความ
ยากงาย มีคาระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนกมีคา .20 ขึ้นไป จํานวน 8 สถานการณ 32 ขอ 
พบวา แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีมีความยากงาย (p) ตั้งแต 
0.37 – 0.74 คาอํานาจจําแนก (r)  ตั้งแต 0.25 – 0.99 
 5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว                 
ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ                  
ทั้งฉบับ โดยคํานวณจากสูตร KR-21 ของคูเดอรริชารดสัน พบวาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ               
วัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เทากับ 0.94 
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 6. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดไปใชกับกลุม
ทดลองที่ใชในการวิจัยตอไป 
 
 ตัวอยาง แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 ลุงเขม เปนเกษตรกรผูปลูกผักคะนารายใหญ พบวามีหนอนมากัดกินใบคะนาเปนจํานวน
มาก ลุงเขมจึงตัดสินใจใชสารเคมีฆาหนอนซ่ึงปรากฏวาไดผลดี แตตอมาเม่ือลุงเขมใชสารเคมีฆา
หนอนชนิดเดิมหลายๆครั้ง ถึงแมจะเพ่ิมปริมาณในการใชสารเคมี ก็ไมสามารถกําจัดหนอนไดทําให
ผักคะนาถูกหนอนกัดกิน ทําใหดูไมนารับประทานและไมเปนที่ตองการของผูบริโภค 
 (0)  ขอใดเปนปญหาที่สําคัญของสถานการณนี้ 
  ก. การระบาดของหนอน 
  ข. สารเคมีกําจัดหนอนไมได 
  ค. หนอนมีปริมาณมากขึ้น 
  ง. ผักคะนาถูกหนอนกัดกิน 
 (00) ขอใดนาจะเปนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ 
  ก. ใชสารเคมีบอยเกินไป 
  ข. มีหนอนมารบกวนมากขึ้น 
  ค. หนอนดื้อตอสารเคมีฆาหนอน 
  ง. ใชสารเคมีชนิดเดียวในการกําจัดหนอน 
 (000) นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
  ก. ปลูกพืชหมุนเวียนหลายๆชนิด 
  ข. ใชสารเคมีหลายๆชนิดสลับกัน 
  ค. เปลี่ยนชนิดของสารเคมี 
  ง. ระยะเวลาในการใชสารเคมีใหฉีดพนถี่มากขึ้น 
 (0000) จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปน           
อยางไร 
  ก. สารเคมีมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  ข. หนอนมารบกวนนอยลง 
  ค. แปลงผักคะนาของลุงเขมใหผลผลิตมากขึ้น 
  ง. พบวิธีการกําจัดหนอนดวยวิธีที่เหมาะสมโดยไมใชสารเคม ี
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วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร     
มาจํานวน 2 หองเรียนจากหองเรียน 12 หองเรียน และจับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 
  2. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3. ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้งสองกลุมในเน้ือหาเดียวกัน ใชเวลาสอน
เทากันกลุมละ 16 ชั่วโมง และใชเวลาในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน 4 ชั่วโมง รวมเปน 20 ชั่วโมง  
   3.1 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   3.2 กลุมทดลองที ่2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก
โจทยปญหาทางวิทยาศาสตร 
  4. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนทั้งสอง
กลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรชุดเดิม 
  5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดมาวิเคราะห โดยใช
วิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 1.  สถิติพื้นฐาน 
  1.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 
73) 
 

N
fx

X ∑=  

 
 เม่ือ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

  ∑ fx  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
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 1.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2538) 

                                                  S.D.  = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 

 

                                 เม่ือ  S.D.   แทน     คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ΣΧ   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  2ΣΧ  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

  N  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

  X  แทน คะแนนของนักเรียนแตละคน 

 

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

  2.1 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู (ชัยยงค พรหมวงศ. 2532: 495) 

 

100x 
A
N

X

E1 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝
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100x 
B
N

F
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=

∑
 

 
 เม่ือ E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละของ 
    คะแนน 
  E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธการคิดเปนรอยละของ 
    คะแนนจากการทําแบบทดสอบ 

  ΣΧ  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัดหรืองาน 
  FΣ  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําทดสอบ 
  A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรืองานทุกชิ้นรวมกัน 
  B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
  n แทน จํานวนผูเรียน 
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 2.2 คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค             
การเรียนรู เนื้อหา และขั้นตอนการทํากิจกรรม ตลอดจนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) 
 

n
R

IOC ∑=  
 

 เม่ือ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
  RΣ  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  n แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

 2.3 คาความยากงาย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ 

ใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน จากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 210) 
 

             P = 
N
R  

 

          เม่ือ P แทน คาความยากงาย 

  R แทน จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก 

  N แทน จํานวนคนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
 

 2.4 หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร จากสูตร (ลวน สายยศ; และ

อังคณา  สายยศ. 2538: 210-211) 
 

       D =  

2
N

RR Lu −  

                               

 เม่ือ D แทน คาอํานาจจําแนก 

  Ru แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 

  RL แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 

  N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
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 2.5 ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร (Reliability) 
ดวยสูตร KR-21 ของ คูเดอรริชารดสัน (Kuder  Richardson’s Method) (ลวน  สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2543: 217) 

  
 เม่ือ rtt แทน ความเชื่อม่ัน 
  K แทน จํานวนขอสอบ 
  x  แทน คะแนนเฉลี่ย 
  S2 แทน คะแนนความแปรปรวน 

 
 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอ 1 และขอ 4 เพ่ือหาความแตกตางของคะแนนจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

แกปญหาทางวิทยาศาสตร วิเคราะหกอนและหลังการทดลองโดยใช  t-test for Independent Sample 

ในรูป Difference Score (Scott. 1967: 264) 
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  เม่ือ   t   แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t- distribution) 

   1MD   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 

        กอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 

   2MD   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 

       กอนเรียนของกลุมทดลองที่ 2 

   1D   แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน 

        ของกลุมทดลองที่ 1 
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   2D   แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน 

        ของกลุมทดลองที่ 2 

   DS 2     แทน    คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ 

           หลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม 

   1n   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 1 

         2n   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 2 

   
21

_ MDMDS     แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบ 

        กอนการเรียนกับหลังการเรยีน ของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม  

 

       3.2 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอ 2,3,5 และ 6 เพ่ือหาความแตกตางของคะแนน

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

แกปญหาทางวิทยาศาสตร วิเคราะหกอนและหลังการทดลองโดยใช  t-test Dependent Sample 

(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2540: 248) 

 

     
( )
1

22

−

−
=

∑∑
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DDn

D
t     df = n - 1 

 

   เม่ือ  t   แทน  คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบที 

     D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

     n  แทน  จํานวนนักเรียน 

     ΣD  แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน 

         รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียน 

         กับหลังการเรียน 

     ΣD2  แทน  ผลรวมยกกําลังของความแตกตางจากการเปรียบเทียบ 

         ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกับ 

         หลังการเรียน 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 
 n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 k  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 X  แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 
 X1  แทน  คาคะแนนเฉลีย่กอนเรียน 
 X2  แทน  คาคะแนนเฉลีย่หลังเรียน 
 S1  แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 
 S2  แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน 
 MD  แทน  คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
   การทดสอบกอนเรียน 
            SMD1- MD2  แทนคา ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
   หลังเรียนและการทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุม 
   ทดลองที่ 2 
 t  แทน  คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
 **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี                    
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดเสนอ 
ผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่ 1 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่ 2 
 4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
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 5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอน
และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
 6. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอน
และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 
 

ตาราง 16  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  ระหวางกลุมทดลองที่ 1  
 และกลุมทดลองที่ 2 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n k 

1X  1S  2X  2S  
MD 21 MDMDS −  t 

กลุมทดลองที ่ 1 30 30 10.87 4.27 19.50 6.25 8.63 
กลุมทดลองที ่ 2 30 30 12.33 2.60 24.47 2.01 12.14 

1.35 2.60** 

 

** (t.01 df=58 = 2.4620) 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 16 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
เปน 10.87 และ 4.27 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร เปน 19.50 และ 6.25 ตามลําดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร กอนเรียน    
มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน 12.33 และ 2.60 
ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรเปน 24.47 และ 2.01 ตามลําดับ และคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 มีคา  
เปน 8.63 และ12.14 ตามลําดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
หลังเรียนและกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ  
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของ
ผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับการทดสอบกอนเรียน พบวา นักเรียนกลุมทดลอง 
ที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมทดลองที่ 1 
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่ 1  
 

ตาราง 17 เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรระหวางกอนและหลังเรยีนของกลุม

 ทดลองที่ 1 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n 

X  S.D. X  S.D. 
t 

กลุมทดลองที ่1 30 10.87 4.27 19.50 6.25 6.57** 

 

** (t.01 df=29 = 2.3936) 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 17 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา หลังเรียน สูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู   
โดยใชปญหาเปนฐาน 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่ 2 
 

ตาราง 18 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียนของ 

 กลุมทดลองที ่2  

 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n 

X  S.D. X  S.D. 
t 

กลุมทดลองที ่2 30 12.33 2.60 24.47 2.01 40.66** 
 

** (t.01 df=29 = 2.3936) 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 18 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี   
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี     
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 

 4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 
ตาราง  19  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 
 และกลุมทดลองที่ 2 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n k 

1X  1S  2X  2S  
MD 21 MDMDS −  t 

กลุมทดลองที ่1 30 32 11.80 1.90 16.40 3.85 4.60 
กลุมทดลองที ่2 30 32 12.03 2.88 20.90 3.13 8.87 

0.83 5.16** 

 
**(t.01 df=58 = 2.4620) 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 19 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรเปน 11.80 และ 1.90 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน 16.40 และ 3.85 ตามลําดับ  
สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร กอนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน 12.03 และ 2.88 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและ    
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน 20.90 และ 3.13 ตามลําดับ 
และคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนและ
กอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 มีคาเปน 4.60 และ 8.87 ตามลําดับ 
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 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนและกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุม
ทดลองที่ 1 คือนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2 คือ  
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร  มี
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนและการทดสอบ
กอนเรียน พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 2 มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูง
กวากลุมทดลองที่ 1 
 
 5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอน
และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
 
ตาราง  20 เปรียบเทียบความสามารถในการแกคิดปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนและ 
 หลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 
 

กลุมตัวอยาง n กอนเรียน หลังเรียน t 

X  S.D. X  S.D. 
กลุมทดลองที ่1 30 11.80 1.90 16.40 3.85 6.97** 

 

 
(t.01 df=29 = 2.3936) 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 20 แสดงวา คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา   
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
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 6.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอน
และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
 
ตาราง  21 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนและ 
 หลังเรียนของกลุมทดลองที ่2  

 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n 

X  S.D. X  S.D. 
t 

กลุมทดลองที ่2 30 12.03 2.88 20.90 3.13 17.74** 

 
(t.01 df=29 = 2.3936) 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 21 แสดงวา คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร                  
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นั่นคือ ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรสูงกวากอนไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สรุปสาระสําคัญและผลการศึกษา ดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการ               
แกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 6. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนนนทรีวิทยา                     
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน  
มีนักเรียน 581 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งไดมาจากการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดย
วิธีจับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดังนี้ 
 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  จํานวน 30 คน 
 กลุมทดลองที ่2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวธิีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร  จํานวน 30 คน 
 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่ 1 สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนระยะเวลา 20 ชั่วโมง โดยผูวิจัย
ดําเนินการสอนเอง 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   1.2 การจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธี เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา      
วิทยาศาสตร 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   2.2 ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
 2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 
 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ นําแผนการ
จัดการเรียนรู ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจและ ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑที่คาดหวัง E1 / E2  = 80/80 
ซึ่งไดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 83.60/84.23 
 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแลวไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดการเรียนรู
ตามเกณฑที่คาดหวัง E1 / E2 = 80/80 ซึ่งไดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑที่ตั้งไว 
คือ 82.06/80.33 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัย  5 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง คาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.31 – 
0.74 คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.25 – 0.86 มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .92 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนขอสอบที่มี
การกําหนดสถานการณมาให และมีคําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก สถานการณละ 4 คําถาม ผูวิจัยใช
แนวขั้นตอนการคิดแกปญหาดวยวิธีการของ เวียร (Weir. 1974: 17) ซึ่งไดนําขั้นตอนการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และนําขอสอบที่สรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาความยากงาย (p) ไดคา ความยากงาย (p) ตั้งแต 0.37 – 0.74 คาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.25 – 0.99 จากนั้นนําขอสอบที่ไดมาหาความเชื่อม่ัน ไดคาความเชื่อม่ัน .94 
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วิธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังนี้ 
  1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร มาจํานวน 
2 หองเรียนจากหองเรียน 12 หองเรียน และจับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
  2. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง
แรงและการเคลื่อนที่ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แลวนํา
ผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
  3. ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้งสองกลุมในเนื้อหาเดียวกัน ใชเวลาสอน
เทากันกลุมละ 20 ชั่วโมง ดังนี้ 
   กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาทางวิทยาศาสตร 
  4. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียน ทั้งสองกลุม 
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรชุดเดิม 
  5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดมาวิเคราะห โดยใช
วิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย 
โดยใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score 
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนและหลังเรียน 
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร  กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score 
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 5. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา                     
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
 6. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for 
Dependent Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร พบวา นักเรียน                        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี      
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1               
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 6. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร พบวา 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรู        
โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                
ผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียน
สรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้น ในโลกแหงความเปนจริง เปนบริบทของการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตร ในสาขาวิชา
ที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัย
ความเขาใจและการแกปญหาเปนหลัก นอกจากนี้การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ยังเนนถึงการเรียนรู
อยางมีสวนรวมโดยใชกระบวนการกลุม ซึ่งทําใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพที่มีความเปนตัวเอง มี
ความคิดริเร่ิม คิดเปน มีความมั่นใจ กลาที่จะเผชิญปญหาและใชหลักการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
รวมทั้งเปนการฝกฝนนิสัยการศึกษาคนควา ซึ่งเปนพฤติกรรมจําเปนของการเรียนรูตลอดชีวิต  และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เอลเชฟเฟ (เมธาวี พิมวัน. 2549: 34-35; อางอิงจาก Elshafei. 1998: 
Online) ที่ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 โดยไดทําการวิจัย กึ่งทดลองกับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรัฐแอตแลนตา จํานวน 15 หอง นักเรียน 342 คน แบงเปน
หองเรียนแบบปกติ 8 หอง และเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 7 หอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
เรียนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียน 
ดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการที่นักเรียนเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหา และสามารถคิดคนวิธีการแกปญหา 
ไดดีกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
 สวนการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร เปนรูปแบบ
การสอนที่จัดการเรียนรูที่ใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อเปนการสราง
ความรูผานกระบวนการคิดของตนเอง และเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน เปนการสอนใหนักเรียนรูเทาทัน
และสามารถจัดการกับความคิดของตนเองได การจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการ
แกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ตามแนวคิดของ เบเยอร (Beyer. 1987) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นการวิเคราะหขอมูล ซึ่งนักเรียนไดฝกฝนในการระบุสิ่งที่โจทยกําหนดมาใหบอกเปาหมายของการ
แกโจทยปญหา สรางตัวแทนของปญหา ระบุคําและขอความสําคัญและบอกขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับ
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การแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ขั้นการวางแผน นักเรียนไดเลือกนําหลักการจากความรูที่ไดรับไปใช
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรและเรียงลําดับขั้นตอนตามหลักการหรือกลวิธีที่ไดเลือกไว ขั้นการ
กํากับและควบคุม นักเรียนไดกําหนดเปาหมายไวในใจและกํากับวิธีการตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอน
ของกลวิธีที่ไดเลือกไว ขั้นการฝกใหผูเรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได ซึ่งในขั้นน้ีนักเรียน
ได ตรวจสอบคําตอบ ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล ตรวจสอบการวางแผน และตรวจสอบขั้นตอนใน
การปฏิบัติ อันสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น  
 ดังที่ ฮารทแมน (Hartman, H. J. 1998: 1) กลาวไววา เมตาคอคนิชัน มีความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะสงผลตอการแสวงหาความรู ความเขาใจตอสิ่งที่เรียน ความจํา และการประยุกตใช กลาวคือ 
ถานักเรียนมีเมตาคอคนิชันสูงก็จะมีความสามารถทางสติปญญาในดานที่กลาวมาสูงดวย ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ แกมมา (Gama, C.A. 2004) ที่ไดศึกษาเรื่องการบูรณาการสอน เมตาคอคนิชัน
โดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม พบวา เมตาคอคนิชัน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการคิดขั้นสูง 
(higher order thinking) ที่ใชในการควบคุมกระบวนการทางปญญา ซึ่งเปน สิ่งที่สําคัญในการเรียนรู
ที่เกิดจากประสบการณตรง โดยทฤษฎีที่เกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน จะใหความสําคัญกับการสะทอน
ความคิดของตนเอง และวิธีหน่ึงที่จะชวยพัฒนาเมตาคอคนิชัน คือ การเรียนรูโดยมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม (Interactive Learning Environments: ILEs) งานวิจัยน้ีศึกษารูปแบบการสอนเมตาคอคนิชัน
ที่เรียกวา RA (Reflection Assistant) โดยเนนที่ทักษะเมตาคอคนิชัน 3 ดาน คือ 1) ความเขาใจใน
ปญหาและการตรวจสอบความรู 2) การเลือกใชยุทธวิธีเมตาคอคนิชัน 3) การประเมินประสบการณ
ในการเรียนรู ซึ่งวัดไดจากความเที่ยงตรงของความรูในการตรวจสอบตนเอง และความลําเอียงของ
ความรูในการตรวจสอบตนเอง ผูวิจัยทดลองรูปแบบการสอนนี้ กับนักศึกษาจํานวน 27 คน ซึ่งพบวา
นักศึกษาที่เปนกลุมทดลองนี้ใชเวลาในการทํางานมากกวาและแกปญหาไดถูกตองมากกวากลุม
ควบคุม 
 จากเหตุผลดังกลาวมานี้ สงผลใหนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 
กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนและหลังทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน 
ขอที่ 2 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูจากการเรียน 
โดยผูเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุมเพ่ือคนหาวิธีการแกปญหา โดยจะบูรณาการความรูที่ตองการ
ใหผูเรียนไดรับกับการแกปญหาเขาดวยกัน ปญหาที่ใชมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและ                 
มีความสัมพันธกับผูเรียน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะมุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะ               
การเรียนรูมากกวาความรูที่ผูเรียนจะไดมาและพัฒนาผูเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดย
การชี้นําตนเองได โดยครูจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา ฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและ
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แกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน โดยใหผูเรียน
สรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาที่ตน
ศึกษา   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมี 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกําหนดปญหา      
ขั้นนี้ผูเรียนไดเสนอปญหาที่หลากหลาย เลือกปญหาที่สนใจ และไดแบงกลุมตามความสนใจ                   
ขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นน้ีนักเรียนไดตั้งคําถามในประเด็นที่อยากรู เสนอแนวทางในการคนควา
หาคําตอบ ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นน้ีนักเรียนไดแบงหนาที่ภายในกลุม กําหนดเปาหมาย 
ระยะเวลาในการทํางาน และดําเนินการศึกษาคนควาพรอมทั้งบันทึกขอมูลดวยตนเอง                     
ขั้นสังเคราะหความรู ขั้นนี้นักเรียนไดนําเสนอขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล                     
ภายในกลุม ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ ขั้นนี้นักเรียนไดนําขอมูลมาประมวลสรางเปน                
องคความรูใหม ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ขั้นน้ีนักเรียนไดนําเสนอผลงานตอเพ่ือนและผูสอน 
พรอมทั้งประเมินผลงาน จะเห็นไดวาขั้นตอนของการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานแตละขั้นตอน
สงเสริมการทํากิจกรรมของผูเรียนดวยตนเอง ผูเรียนไดเรียนในประเด็นที่สนใจ ลงมือปฏิบัติ ศึกษา
คนควาหาขอมูลตลอดจน สรุปองคความรูและนําเสนอผลงานดวยตนเอง การเรียนรูโดยผานการปฏบิตัิ
และการศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็นที่นักเรียนสนใจทําใหนักเรียน มีความกระตือรือรนใน
การเรียน เกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง เพราะเปนการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษา
คนควาดวยตนเอง  
 ดังที่ นภา หลิมรัตน (2540: 13) ไดกลาววา การใหปญหาตั้งแตตนเปนการกระตุนให
นักเรียนอยากเรียนรูและถานักเรียนแกปญหาไดก็จะมีสวนทําใหนักเรียนจําเนื้อหาความรูนั้นไดงาย
และนานขึ้นเพราะไดมีประสบการณตรงในการแกปญหา สอดคลองกับแนวคิดของ สมจิต สวธนไพบูลย 
(2535: 34) ที่กลาววาการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิด เปนการจัดโอกาสใหนักเรียน
ไดประสบความสําเร็จในการเรียนรูที่มีเสรีภาพในการปฏิบัติ ไดคิด ไดออกแบบดวยตนเอง ทําให
เกิดการเรียนรูที่ดี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคัดยอ) ที่ได
ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใช
ปญหาเปนฐาน โดยทําการศึกษากับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 (ปวช. 2) 
โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เขตบางเขน กรุงเทพฯ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เเละนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
แบบใชปญหาเปนฐาน มีทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เฉลิมพล ตามเมืองปก 
(2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระวิทยาศาสตร 
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เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่ ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7E) กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม                
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ และนักเรียน     
ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจตคติเชิงวิทยาศาสตรตอการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ไมแตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
 อยางไรก็ดีในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ครูควรใหความสําคัญกับการกําหนด
ปญหาในการเรียนรูที่มีความนาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน และการใชคําถามกระตุน                     
ใหนักเรียนทําความเขาใจกับปญหาที่จะนําไปสูเน้ือหาในการเรียนตอไป จากเหตุผลดังกลาวมานี้ 
สงผลใหนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนและหลังทดลอง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร กอนและหลังทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 
 ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธี เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แสดงใหเห็นวา เมตาคอคนิชัน เปนตัวแปร
สําคัญในการที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติงานใดๆ ใหมีประสิทธิภาพ ตองมีการรูเกี่ยวกับความคิดของ
ตนเองอยูตลอดเวลาในการปฏิบัติงานนั้นๆ ดังที่ ฟลาเวลล (Flavell. 1979: 906-911) ไดกลาววา  
เมตาคอคนิชัน หมายถึง การที่บุคคลรูถึงกระบวนการคิด รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด
ของตนเอง อาจปรากฏเปนความรูหรือเปนกิจกรรมทางการคิดที่มีเปาหมายมีทิศทาง หรือที่เรียกวา
เปนการคิดเกี่ยวกับการคิด (Cognition about cognition) และ เวลส (Wells. 2000: 13) ผูใหความ
สนใจกับเมตาคอคนิชันโดยเฉพาะ กลาววา ความคิดทุกประเภทตองการความคิดระดับสูงกวาเพื่อ
เชื่อมโยงโดยมีการควบคุมและกระบวนการกํากับนอกจากนี้ จากการศึกษาประสบการณใน  
เมตาคอคนิชัน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญอยู 4 ประการและพบวามีความสอดคลองกับการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดแก การระบุปญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การพิสูจนและทดลองการสรุปผลและนําไปใช อาจสรุปไดวาการใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรในการเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหขอมูล 
การวางแผน การกํากับและควบคุมตนเอง และการประเมินที่นํามาใชกับการเรียนวิทยาศาสตร       
ทั้งสวนที่เปนเนื้อหาและสวนที่เปนการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนสามารถกํากับ 
และควบคุมตนเองในการคิดและการเรียนรูตามวิธีการหรือขั้นตอนตางๆ อยางเปนระบบสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองสูงขึ้น 
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 อยางไรก็ดีในการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร เนื่องจากเปนกระบวนการคิดขั้นสูง ที่ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ จํานวนมาก อีกทั้ง
นักเรียนสวนใหญมีพ้ืนฐานกระบวนการคิดแตกตางกัน จึงตองใชเวลาในการจัดการเรียนรูมากพอสมควร 
ซึ่งทําใหบางครั้งเวลาในการจัดการเรียนรูในชั่วโมงเรียนไมเพียงพอ นักเรียนอาจตองใชเวลา      
นอกหองเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรูที่ไมทันเวลา ซึ่งอาจเปนตัวแปรแทรกซอนที่มีผล
ตอผลการวิจัยดวย  
 จากเหตุผลดังกลาวมานี้ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 4 
สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนจุดเริ่มตน             
ในการเรียนรู ซึ่งสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะตางๆ ได เพราะปญหา             
มีความยุงยากซับซอนและทาทาย ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ อยากรูอยากเห็นและแสวงหา
ความรูเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกปญหา อีกทั้งปญหาตองใชขั้นตอนหลายขั้นตอน                     
ในการหาคําตอบและมีแนวทางในการหาคําตอบที่ทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะและความสามารถ
ดานการแกปญหา รูปแบบของปญหามุงเนนใหมีการรวบรวมขอมูลและกระตุนการเรียนรู ปญหา            
ที่นําเสนอเปนสิ่งที่ทาทายผูเรียน ที่จะตองเผชิญในการปฏิบัติจริง ตรงประเด็นและกระตุนการเรียนรู
ใหหาทางแกปญหา เปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเรียนรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
และรวบรวมขอมูลจากศาสตรวิชาตางๆ ความรูใหมไดมาโดยผานการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมี
สวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริงในระหวางการเรียนรูดวยตนเอง มีการทํางานรวมกันกับบุคคลอื่น 
พรอมทั้งไดมีการอภิปราย เปรียบเทียบ ทบทวน และโตแยงในสิ่งที่เรียนดวย การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกปญหาเปนหลัก  
 ดังที่ พวงรัตน บุญญานุรักษ และ Majumder (2544: 42) ไดกลาววา การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานนั้น ใชนักเรียนเปนสําคัญ โดยมุงที่ใชปญหาจริงหรือสถานการณจําลองเปนตัวเร่ิมตน 
กระตุนการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิจารณญาณ ในขณะที่นักเรียนทํางานโดยใช
ปญหาเปนศูนยกลาง หลังจากที่นักเรียนไดใชความรูพื้นฐานในการทําความเขาใจ และอธิบาย
แนวคิดตอปญหานั้นแลวสิ่งที่ยังหลงเหลืออยูในปญหา ซึ่งนักเรียนไมเขาใจจะเปนประเด็นที่ตอง
เรียนรูตอไป เพ่ือใหไดความรูมาอธิบายและแกปญหา สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญนํา อินทนนท 
(2551: บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง ที่ไดรับการจัดการ
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เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ  
สืบเสาะหาความรูมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันที่ระดับ .01 
 สวนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร                  
เปนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีทางเมตาคอคนิชัน (Metacognitive theory) มีจุดมุงหมายที่จะ
ควบคุมการบริหารจัดการพื้นฐานของความรูในเมตาคอคนิชัน รวมทั้งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ               
การเรียนรูเง่ือนไข และกฎตางๆ ที่เกี่ยวของกับ เวลา และวิธีการ ที่จะประยุกตใชกลวิธีการเรียนรู             
ที่หลากหลายใหเกิดประโยชน เปนการนํากลวิธีเมตาคอคนิชัน มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาเมตาคอคนิชันในดานกลวิธีที่ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการคิดแกปญหา                     
โดยตรวจสอบไดจากความสามารถในการแกโจทยปญหาที่เพิ่มขึ้น หลังจากไดรับการฝกโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชัน เพ่ือพัฒนาการบริหารและควบคุมตรวจสอบ การคิดของตนเองในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร อยางถูกตอง มีทิศทาง และมีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีกระบวนการทางสมอง                
ในการประมวลขอมูลของคลอสไมเออร (Kluasmeier. 1989: 74) โดยมุงเนนที่การพัฒนาความคิด
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสม สงผลตอความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่สูงขึ้นดังผลการวิจัยของ สแวนสัน (Swanson. 1990: 306-314) ที่ไดศึกษาผลของความรู
ในเมตาคอคนิชัน และความถนัดทางการเรียนที่มีตอการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถม                  
ที่มีความถนัดทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีความถนัดทางการเรียนต่ํา และนักเรียนที่มี
ความสามารถดานเมตาคอคนิชันสูงกับนักเรียนที่มีความสามารถดานเมตาคอคนิชันต่ํา                     
ผลการศึกษาพบวา ความรูในเมตาคอคนิชันสามารถทํานายความสามารถในการแกปญหา                 
ไดดีกวาความถนัดทางดานการเรียน โดยผูที่มีความรูในเมตาคอคนิชันสูง แตมีความถนัดดานการ
เรียนต่ําสามารถแกปญหาไดดีกวาผูที่มีความถนัดดานการเรียนสูงแตมีความรูในเมตาคอคนิชันต่ํา 
พรอมทั้งไดเสนอแนะวาการฝกความรูในเมตาคอคนิชัน สามารถนําไปใชกับผูที่มีความสามารถ
ทางดานการเรียนตํ่า เพ่ือเสริมสรางใหมีความสามารถในการแกปญหาเพิ่มขึ้นได  ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ทองหลอ วงษอินทร (2536) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหความรูเฉพาะดาน
กระบวนการในการคิดแกปญหาและเมตาคอคนิชัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาผูชํานาญ และ                  
ไมชํานาญในการแกปญหาคณิตศาสตร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนผูชํานาญในการแกปญหา
คณิตศาสตร ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรูใน                   
เมตาคอคนิชัน ดานบุคคล ดานงาน และ ดานกลวิธี สูงกวานักเรียนผูไมชํานาญในการแกปญหา
คณิตศาสตร  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ จรุง ขําพงศ (2542) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
ผลของการใชกลวิธีเมตาคอคนิชันที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความสามารถ              
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรจากการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชกลวธิี
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เมตาคอคนิชัน สูงกวาเกณฑรอยละ 60 ที่กําหนดไว และมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรหลังการเรียนการสอน การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน                
สูงกวากอนการเรียนการสอน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร  
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนและหลังทดลองมีความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานขอที่ 5 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่นําปญหาหรือสถานการณ                
ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน มาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู ที่มุงเนนใหนักเรียนตระหนักถึงปญหา
และสามารถแสวงหาแนวทางในการศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ือแกปญหาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
จากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในแตละขั้นตอนจะพบวาทําใหนักเรียน              
มีความตื่นตัว ใหความสนใจ มีความอยากรูอยากเห็นและพยายามทําความเขาใจปญหา นักเรียนจะ
ไดฝกการคิดเชื่อมโยงปญหาเขากับชีวิตประจําวันหรือประสบการณเดิม ทําใหนักเรียนรูจักคิด
วิเคราะหปญหาและความรูที่เกี่ยวของกับปญหา ไดฝกการใหเหตุผลและเชื่อมโยงความรูที่มีอยูเดิม
กับสถานการณปญหาที่ไดพบ พรอมทั้งไดฝกทักษะการวางแผนการเรียนรูดวยตนเองที่สามารถ
นําไปใชไดกับการแกปญหา ซึ่งนักเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูและทําความเขาใจกับเน้ือหาความรู
ดวยตนเอง เปนการฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในกลุมและฝกการทํางานเปนทีม ไดฝกการแบง
หนาที่ความรับผิดชอบและการสื่อสารกับบุคคลอื่นดวย นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดทักษะการคิด
สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและจากการหาความสัมพันธของสิ่งที่ศึกษามา และตัดสินใจได
วาเพียงพอที่จะแกปญหาน้ันหรือไม อยางไร ทําใหเกิดการเชื่อมโยงความรูที่หามาไดกับวิธีการหา
คําตอบของปญหา ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาทางดานการแกปญหาอีกทางหนึ่ง   
 ดังนั้นการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนกระบวนการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหา 
ที่ มีแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลายเปนตัวกระตุนใหผู เ รียนเกิดการเรียนรู                   
คิดวิเคราะหปญหานั้นใหเขาใจอยางชัดเจน คนควาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางแกปญหาอยางเหมาะสม ดังที่ แบรโรวและแทมบลิน (Barrows; & Tamblyn. 1980: 18) 
ไดกลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่เปนผลของกระบวนการทํางานที่                   
มุงสรางความเขาใจและหาทางแกปญหา ตัวปญหาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู และ                  
เปนตัวกระตุนตอไปในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนขอมูลที่ตองการ 
เพ่ือสรางความเขาใจในตัวปญหาและวิธีการแกไขปญหา ซึ่งการฝกความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรโดยใชขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สอดคลองกับความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ที่มุงเนนการระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน 
การทดลอง และการสรุปผลการทดลอง ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 79) ไดกลาววา การเรียนรู



132 

แบบเนนปญหาเปนฐานจะชวยใหผูเรียนเลือกสรรขอความรูที่ตองการเรียนดวยตนเอง เกิดการเรียนรู
ดวยวิธีแกปญหา ไดรับความรูใหมจากการศึกษาคนควาดวยการวิเคราะหและแกปญหาที่เรียน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิจิตร อุตตะโปน (2550: บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา ชุดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี
จุดมุงหมายเพื่อสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ศึกษาผลการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยทําการทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธร ปการศึกษา 2548 ที่ไดจากอาสาสมัคร จํานวน 16 คน 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน ดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรูผาน
เกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็มเปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ในระดับมาก 
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
กอนและหลังทดลอง มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร กอนและหลังทดลอง มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 6 สามารถอภิปรายผลการทดลอง
ไดดังนี้ 
 การใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรเปนการฝกใหนักเรียนใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการเรียน การอาน การทดลองและ  
การแกปญหา โดยเมื่อผูเรียนมีการใชกลวิธีเมตาคอคนิชันตลอดเวลาจะทําใหผูเรียนเกิดความชํานาญ 
จนกลายเปนทักษะของแตละบุคคล จึงมีผลทําใหนักเรียนที่มีการใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการเรียน 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ดังหลักการที่วา การคิดในระดับสูง 
(Higher-Order Thinking) เปนกลวิธีในระดับสูงสําหรับความคิดเกี่ยวกับการคิด (thinking about 
thinking) เพ่ือที่จะสํารวจและควบคุมการปฏิบัติทางจิตใจ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และการคิด
วิเคราะห ตลอดจนทําใหเกิดการพัฒนาเปนความชํานาญ (Genick. 1997: 25) นอกจากนี้ยังพบวา 
การใชกลวิธีเมตาคอคอนิชัน สามารถพัฒนาใหผูเรียนใชวิเคราะห การวางแผน การกํากับและ
ควบคุมตนเอง และการประเมิน ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพหรือ
อาจกลาวไดวาการใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรครบทุกขั้นตอน ทําให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาเมตาคอคนิชันอยางตอเน่ือง และสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
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 สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัทธ ทองตน (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ผลของ                       
การเรียนวิทยาศาสตร โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันตอความสามารถในการแกโจทย ปญหาวิทยาศาสตร 
และตอการพัฒนาเมตาคอคนิชัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร
โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน มีความสามารถในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวา
เกณฑที่กําหนด คือ สูงกวารอยละ 60 นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรแบบปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกลวิธี เมตาคอคนิชัน  
มีการพัฒนาเมตาคอคนิชัน โดยมีเมตาคอคนิชันหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ จรุง ขําพงศ (2542) เร่ือง ผลของการใชกลวิธี 
เมตาคอคอนิชัน ที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันมีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาสูงกวาเกณฑ รอยละ 60 และสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมบัติ โพธิ์ทอง (2539) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรสูง โดยใชเมตาคอคนิชัน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูง มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร หลังการสอนแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยใชเมตาคอคนิชัน สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อาจสรุป
ไดวา การใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหขอมูล  
การวางแผน การกํากับและควบคุมตนเอง และการประเมินที่นํามาใชกับการเรียนวิทยาศาสตร    
ทั้งสวนที่เปนเนื้อหาและสวนที่เปนการแกโจทยปญหา ทําใหนักเรียนแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรได
ถูกตองตามวิธีการหรือขั้นตอนตางๆ อยางเปนระบบ 
 อยางไรก็ดีในการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร เน่ืองจากเปนกระบวนการคิดขั้นสูง นักเรียนสวนใหญมีพ้ืนฐานในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรที่แตกตางกัน จึงตองใชเวลาในการจัดการเรียนรูมากพอสมควร ซึ่งทําใหบางครั้งเวลา
ในการจัดการเรียนรูในชั่วโมงเรียนไมเพียงพอ นักเรียนอาจตองใชเวลานอกหองเรียนในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูที่ไมทันเวลา ซึ่งอาจเปนตัวแปรแทรกซอนที่มีผลตอผลการวิจัยดวย  
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรกอนและหลังทดลอง มีความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัด                
การเรียนรูและการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ผูสอนสามารถนําการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร ไปใชในการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมทั้งสาระการเรียนรู
อ่ืนๆ ไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ทั้งในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ผูสอนที่จะจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ควรเตรียมความพรอมในบทบาท
ของตนเอง ตั้งแตการออกแบบการจัดการเรียนรู และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับใบงาน ใบความรูให
ละเอียดกอนสอน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรู เน่ืองจากในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน ปญหาถือวาเปนองคประกอบหลัก ครูจะตองใหความสําคัญในการสรางปญหาที่ใชเปนฐานการ
เรียนรูใหมาก กลาวคือครูตองสรางปญหาใหมีลักษณะเปนปญหาปลายเปด หรือมีความยุงยาก
ซับซอนเพียงพอที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ใหนักเรียนคิดไดอยางหลากหลาย ครอบคลุม
เน้ือหาใหไดมากที่สุด นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความสนใจและความรูพ้ืนฐานของผูเรียนดวย                 
ครูจะตองเตรียมคําถามไวกระตุนความคิดของนักเรียนสําหรับปญหาแตละปญหาที่ใชเปนฐาน                     
ในการเรียนรูดวย 
  1.4 ผูสอนควรนําวิธีการเสริมแรงที่เหมาะสมไปใชประกอบการจัดการเรียนรูใน
ขั้นตอนการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนเพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนเรียนพัฒนาศักยภาพ                 
ของตนเองอยางเต็มศักยภาพ และเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  1.5 ในการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
ผูสอนควรสอดแทรกกลวิธีเมตาคอคนิชันในการอานและการทดลองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย 
  1.6 ควรสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหมากกวานี้ กอนหาคุณภาพของแบบทดสอบ
เพ่ือใหสามารถคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพสูงในการทําวิจัย 
     1.7 ควรฝกกระบวนการคิดใหกับนักเรียนทั้งสองกลุมทดลองกอนเขาสูการวิจัย 
เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญมีพ้ืนฐานทางกระบวนการคิดที่แตกตางกัน 
 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรนํารูปแบบการวิจัยนี้ ไปใชในการวิจัยโดยใชเน้ือหาอ่ืน ในระดับชั้นอ่ืน หรือใน
รายวิชาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม    
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  2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน                     
ในกลวิธีอ่ืนๆ เชน กลวิธีเมตาคอคนิชันในการอานและการทดลอง 
  2.3 ควรทําการศึกษาวิจัย ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการ
จัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน ตอทักษะดานอื่นๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดอยาง                
มีวิจารณญาณ  และความคิดสรางสรรค เปนตน 
  2.4 ควรเพิ่มเวลาการจัดการเรียนรูใหมากขึ้น เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญมีพ้ืนฐานใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน จึงตองใชเวลาในการจัดการเรียนรูมากพอสมควร 
ซึ่งทําใหบางครั้งเวลาในการจัดการเรียนรูในชั่วโมงเรียนที่กําหนดไวไมเพียงพอ นักเรียนอาจตองใช
เวลานอกหองเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรูที่ไมทันเวลา ซึ่งอาจเปนตัวแปรแทรกซอนที่มีผลตอ
ผลการวิจัย   
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหในการ

ตรวจสอบเสนอแนะ ดังนี้ 

  

ผูชวยศาสตราจารย สนธยา   ศรีบางพลี  ขาราชการบํานาญ 

      โรงเรียนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

              

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพต  พุมศรีภานนท อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

อาจารย อุษา พุมศรีภานนท   ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 

- ตารางผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน 

- ตารางผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวธิี

เมตาคอคนิชนัในการแกโจทยปญหาวทิยาศาสตร 

- ตารางผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  

- ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และความเชื่อม่ัน

ของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

- ตารางผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางการเรียนวิทยาศาสตร  

- ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และความเชื่อม่ัน 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

- ตารางตารางแสดงคาประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

และแผนการจดัการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา

วิทยาศาสตร  
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ตาราง  22  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใช 

 ปญหาเปนฐาน 

 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รายการ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 
รวม 

คา 
IOC 

การ 
พิจารณา 

1. ดานเนื้อหา 
   1.1 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงค +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
   1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
   1.3 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2. ดานกิจกรรม 
   2.1 กิจกรรม 
         2.1.1 มีความยาก–งายเหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
        2.1.2 เหมาะสมกับเวลาที่ใช +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
        2.1.3 การเรียงลําดับกิจกรรมตอเนื่องและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

          2.1.4 กิจกรรมเหมาะสม สงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะกระบวนการและมคีวาม สามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

        2.1.5 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

   2.2 คําถามทายกิจกรรม 
        2.2.1 สอดคลองกับจุดประสงค +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
        2.2.2 สอดคลองกับกิจกรรม +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
        2.2.3 จํานวนขอเหมาะสม +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
3. ดานการใชภาษาและภาพประกอบ  
    3.1 ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
    3.2 ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา และ
เหมาะสมกับผูเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4. ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู
ในภาพรวม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวธิี  

 เมตาคอคนิชนัในการแกโจทยปญหาวทิยาศาสตร 

 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รายการ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 
รวม 

คา 
IOC 

การ 
พิจารณา 

1. ดานเนื้อหา 
   1.1 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงค +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
   1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
   1.3 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2. ดานกิจกรรม 
   2.1 กิจกรรม 
         2.1.1 มีความยาก–งายเหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
        2.1.2 เหมาะสมกับเวลาที่ใช +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
        2.1.3 การเรียงลําดับกิจกรรมตอเนื่องและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

          2.1.4 กิจกรรมเหมาะสม สงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะกระบวนการและมคีวาม สามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

        2.1.5 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

   2.2 คําถามทายกิจกรรม 
        2.2.1 สอดคลองกับจุดประสงค +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
        2.2.2 สอดคลองกับกิจกรรม +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
        2.2.3 จํานวนขอเหมาะสม +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
3. ดานการใชภาษาและภาพประกอบ  
    3.1 ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
    3.2 ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา และ
เหมาะสมกับผูเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4. ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู
ในภาพรวม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 24  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ                    

 วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  

 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

จุดประสงคการเรียนรู 
 

ขอ
ที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

รวม 
 

คา 
IOC 

การ 
พิจารณา 

1.  อธิบายวิธกีารบอก
ตําแหนงของวัตถุได 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 2.  บอกความหมายของ
จุดอางอิงและบอกตําแหนง
ของวัตถุที่ตองบอกเทียบกับ
จุดอางอิงได  

3 +1 -1 +1 1 0.33 ตัดออก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 3.  เลือกวิธีบอกตําแหนงของ
วัตถุในชวีิตประจําวันโดยใช
วิธีทีเ่หมาะสมได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4. อธิบายความหมายของ
ปริมาณสเกลารและปริมาณ
เวกเตอรได 

9 0 0 +1 1 1.00 ตัดออก 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
11 0 +1 0 1 0.33 ตัดออก 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5. ยกตัวอยางปริมาณ          
สเกลารและปริมาณเวกเตอร
ได 

14 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 
6.  อธิบายผลของแรงตอการ
เคลื่อนที่ของวตัถุได 

15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
17 -1 +1 +1 1 0.33 ตัดออก 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

7.  อธิบายลักษณะการ
เคลื่อนที่เปนแนวทางตรง
และในแนวเสนโคงได 

19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 24 (ตอ)  

 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

จุดประสงคการเรียนรู 
 

ขอ
ที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

รวม 
 

คา 
IOC 

การ 
พิจารณา 

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 0 0 +1 1 0.33 ตัดออก 

8.  บอกลักษณะการเคลื่อนที่
ของวตัถุที่พบในชีวติประจําวนั
อันเนื่องมาจากการออกแรง
กระทําตอวตัถุได  

22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

9.  บอกความหมายของ
ระยะทางและการกระจัดได 

25 0 0 +1 1 0.33 ตัดออก 
26 -1 0 +1 0 0.00 ตัดออก 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

10.  อธิบายความแตกตาง
ระหวางระยะทางและการ
กระจัดได 

30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

11. ทดลองและวัดอัตราเรว็
ของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในแนว
ตรงโดยใชเครือ่งเคาะ
สัญญาณเวลา 

33 -1 0 0 -1 -0.33 ตัดออก 

34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 12.  ระบุความแตกตางของ
อัตราเร็วและความเร็ว 35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
39 -1 +1 +1 1 0.33 ตัดออก 

13.  คํานวณและอธิบาย
อัตราเร็ว และความเร็วใน
การเคลื่อนที่ของวัตถ ุ

40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

  
หมายเหตุ   

ขอสอบที่ผานการคัดเลือกทีผ่านการคัดเลอืกมีคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป 
โดยขอสอบที่เลือกไวมี 30 ขอ แลวนําไปทดสอบกับนกัเรียนจํานวน 30 คน หาคาความยากงาย 
(p) และ คาอํานาจจําแนก(r) ตอไป
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ตาราง 25  คาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที ่

 

ขอที่ PH PL p r การพิจารณา ความเชื่อม่ัน 
1. 0.86 0.25 0.56 0.62 ใชได 
2. 0.62 0.37 0.49 0.25 ใชได 
3. 0.99 0.37 0.68 0.62 ใชได 
4. 0.49 0.12 0.37 0.37 ใชได 
5. 0.74 0.25 0.49 0.49 ใชได 
6. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 

7. 0.86 0.62 0.74 0.25 ใชได 
8. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
9. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
10. 0.86 0.25 0.56 0.62 ใชได 
11. 0.86 0.37 0.62 0.49 ใชได 
12. 0.86 0.37 0.62 0.49 ใชได 
13. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
14. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
15. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
16. 0.86 0.25 0.56 0.62 ใชได 
17. 0.62 0.37 0.49 0.25 ใชได 
18. 0.86 0.12 0.49 0.74 ใชได 
19. 0.86 0.25 0.56 0.62 ใชได 
20. 0.99 0.37 0.68 0.62 ใชได 
21. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
22. 0.99 0.37 0.68 0.62 ใชได 
23. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
24. 0.37 0.12 0.25 0.25 ใชได 
25. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ       
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ตาราง 25 (ตอ)  
 

ขอที่ PH PL p r การพิจารณา ความเชื่อม่ัน 
26. 0.86 0.25 0.56 0.62 ใชได 
27.  0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
28. 0.86 0.37 0.62 0.49 ใชได 
29.   0.49 0.25 0.37 0.25 ใชได 
30. 0.86 0.12 0.49 0.74 ใชได 

 

 
 
หมายเหตุ   

ขอสอบที่ผานการคัดเลือกที่ผานการคัดเลือกมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 - 
0.80 และคาอํานาจจําแนก มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป โดยขอสอบที่เลือกไวมี 30 ขอ แลวนําไป
ทดสอบกับนักเรียนจํานวน 30 คน หาคาความเชื่อม่ันไดเทากับ 0.92 
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ตาราง 26 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ทางวิทยาศาสตร  
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

สถานการณที่ 
 

ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

รวม 
 

คา 
IOC 

การ 
พิจารณา 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
2 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
3 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

1 

4 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 
6 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 
7 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 

2 

8 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
10 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
11 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

3 

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
14 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
15 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

4 

16 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
23 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

6 

24 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

7 

28 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
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ตาราง 26 (ตอ)  
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

สถานการณที่ 
 

ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

รวม 
 

คา 
IOC 

การ 
พิจารณา 

29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
30 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

8 

32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
33 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 
34 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 
35 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 

9 

36 0 0 0 0 0.00 ตัดออก 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
39 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

10 

40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 
หมายเหต ุ  

ขอสอบที่ผานการคัดเลือกทีผ่านการคัดเลอืกมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67 
ขึ้นไป จํานวน 8 สถานการณ จํานวน 32 ขอ แลวนําไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 30 คน หาคา
ความยากงาย (p) และ คาอํานาจจําแนก(r) ตอไป 
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ตาราง 27  คาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และความเชื่อม่ันแบบทดสอบวัดความสามารถ  
 ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
 

ขอที่ PH PL p r การพิจารณา ความเชื่อม่ัน 
1. 0.99 0.00 0.49 0.99 ใชได 
2. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
3. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
4. 0.99 0.37 0.68 0.62 ใชได 
5. 0.99 0.37 0.68 0.62 ใชได 
6. 0.99 0.49 0.74 0.49 ใชได 

7. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
8. 0.99 0.37 0.68 0.62 ใชได 
9. 0.99 0.37 0.68 0.62 ใชได 
10. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
11. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
12. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
13. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
14. 0.99 0.00 0.49 0.99 ใชได 
15. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
16. 0.74 0.37 0.56 0.37 ใชได 
17. 0.99 0.49 0.74 0.49 ใชได 
18. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
19. 0.99 0.37 0.68 0.62 ใชได 
20. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
21. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
22. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 
23. 0.99 0.49 0.74 0.49 ใชได 
24. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
25. 0.99 0.25 0.62 0.74 ใชได 

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ     
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ตาราง 27 (ตอ)   
 

ขอที่ PH PL p r การพิจารณา ความเชื่อม่ัน 
26. 0.99 0.12 0.53 0.86 ใชได 
27. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
28. 0.99 0.12 0.56 0.86 ใชได 
29. 0.86 0.49 0.68 0.37 ใชได 
30. 0.86 0.25 0.56 0.62 ใชได 

 

31. 0.74 0.00 0.37 0.74 ใชได  
32. 0.74 0.49 0.62 0.25 ใชได  

 
 
หมายเหตุ   

ขอสอบที่ผานการคัดเลือกที่ผานการคัดเลือกมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 - 
0.80 และคาอํานาจจําแนก มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป โดยขอสอบที่เลือกไวมี 30 ขอ แลวนําไป
ทดสอบกับนักเรียนจํานวน 30 คน หาคาความเชื่อม่ันไดเทากับ 0.94 
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ตาราง 28  แสดงคาประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและแผนการ 
 จัดการเรียนรูโดยใชกลวธิีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร  
 

แผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชกลวธิีเมตาคอคนิชัน       

ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร เลขที ่
ใบงาน/ใบกิจกรรม 

(50 คะแนน) 
แบบทดสอบ 
(30 คะแนน) 

เลขที ่
ใบงาน/ใบกิจกรรม 

(50 คะแนน) 
แบบทดสอบ 
(30 คะแนน) 

1. 38 19 1. 45 24 
2. 40 26 2. 38 25 
3. 41 20 3. 38 23 
4. 38 28 4. 38 22 
5. 47 27 5. 37 30 
6. 42 28 6. 47 24 
7. 36 28 7. 41 24 
8. 31 27 8. 39 18 
9. 47 26 9. 45 26 
10. 39 30 10. 37 22 
11. 46 25 11. 34 26 
12. 42 28 12. 47 26 
13. 47 25 13. 41 27 
14. 42 26 14. 40 22 
15. 45 25 15. 35 22 
16. 45 27 16. 46 25 
17. 47 26 17. 43 26 
18. 44 21 18. 43 28 
19. 44 25 19. 41 23 
20. 37 27 20. 45 25 
21. 39 23 21. 35 18 
22. 40 25 22. 35 27 
23. 46 24 23. 43 25 
24. 42 25 24. 42 22 
25. 37 23 25. 47 23 
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ตาราง 28 (ตอ)  
 

แผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชกลวธิีเมตาคอคนิชัน       

ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร เลขที ่
ใบงาน/ใบกิจกรรม 

(50 คะแนน) 
แบบทดสอบ 
(30 คะแนน) 

เลขที ่
ใบงาน/ใบกิจกรรม 

(50 คะแนน) 
แบบทดสอบ 
(30 คะแนน) 

26. 38 22 26. 42 26 
27. 44 26 27. 40 19 
28. 47 27 28. 36 27 
29. 42 25 29. 44 27 
30 41 24 30 47 21 
รวม 1,254 758 รวม 1,231 726 

x  41.80 25.27 x  41.03 24.10 
S.D. 4.02 24.90 S.D. 4.10 2.88 
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ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน คํานวณจากสูตร 
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E1 =  83.60                         E2 = 84.23   
 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เทากบั 83.60/84.23   
 

 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกลวธิีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา

วิทยาศาสตร คํานวณจากสตูร 
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E1 =  82.06                      E2 = 80.33   
 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกลวธิีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร เทากับ 82.06/80.33   
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ภาคผนวก ค 

- ตาราง คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร กอนเรียนและ            
หลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และกลุม
ทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธเีมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร 
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ตาราง 29  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน  
 ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2  
 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
 

กลุมทดลองที ่1  กลุมทดลองที ่2  
เลขที ่

กอนเรียน  หลังเรียน  D D2 เลขที ่
กอนเรียน  หลังเรียน  D D2 

1. 10 10 0 0 1. 14 26 12 144 
2. 9 21 12 144 2. 14 24 10 100 
3. 6 15 9 81 3. 8 23 15 225 
4. 1 22 21 441 4. 8 24 16 256 
5. 17 27 10 100 5. 10 23 13 169 
6. 12 27 15 225 6. 9 20 11 121 
7. 16 12 -4 16 7. 9 21 12 144 
8. 8 8 0 0 8. 15 26 11 121 
9. 7 25 18 324 9. 15 27 12 144 
10. 5 9 4 16 10. 15 25 10 100 
11. 15 6 -9 81 11. 12 24 12 144 
12. 14 11 -3 9 12. 13 26 13 169 
13. 16 27 11 121 13. 14 26 12 144 
14. 10 22 12 144 14. 10 23 13 169 
15. 6 26 20 400 15. 8 20 12 144 
16. 12 18 6 36 16. 11 24 13 169 
17. 11 17 6 36 17. 13 23 10 100 
18. 15 15 0 0 18. 13 24 11 121 
19. 12 25 13 169 19. 10 24 14 196 
20. 11 24 13 169 20. 11 24 13 169 
21. 12 26 14 196 21. 14 26 12 144 
22. 7 20 13 169 22. 16 28 12 144 
23. 7 16 9 81 23. 14 26 12 144 
24. 5 22 17 289 24. 15 23 8 64 
25. 9 21 12 144 25. 16 26 10 100 
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ตาราง 29 (ตอ)  
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 
เลขที ่

กอนเรียน หลังเรียน D D2 เลขที ่
กอนเรียน หลังเรียน D D2 

26. 15 25 10 100 26. 16 28 12 144 
27. 17 22 5 25 27. 14 26 12 144 
28. 15 21 6 36 28. 10 24 14 196 
29. 17 25 8 64 29. 10 24 14 196 
30. 9 20 11 121 30. 13 26 13 169 
รวม 326 585 259 3,737 รวม 370 734 364 4,494 

X  10.87 19.50 8.63 124.57 X  12.33 24.47 12.13 149.80 
S.D. 4.27 6.25 7.19 116.35 S.D. 2.60 2.01 1.63 39.69 

 
 

 ทดสอบสมมุตฐิานขอที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ของ

กลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรู โดยใชกลวธิีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรโดยใชสถิติ  t-test for 

Independent Sample ในรูป Difference ซึ่งมีสูตร  
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 จากการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของกลุม

ทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรซึ่ง t  มีคา เทากับ 

2.60  คาสถิติ t – test แบบ Independent  มากกวาคาวิกฤต  58,01.t  แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวางกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดย
ใช  t – test  แบบ  Dependent  ซึ่งมีสูตร  
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 คาสถิติ t – test แบบ Dependent  มากกวาคาวิกฤต  29,01.t  แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 

ทดสอบสมมุตฐิานขอที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอน

เรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการ

แกโจทยปญหาวิทยาศาสตร โดยใช  t – test  แบบ  Dependent ซึ่งมีสูตร  

    
( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t     df = n - 1 

         
( ) ( )

130
365494,430

364
2

−
−

=t  

66.40≈t  
 

คาสถิติ t – test แบบ Dependent  มากกวาคาวิกฤต  29,01.t  แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตรสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 30  คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียน 
 และหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และ                      
 กลุมทดลองที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชกลวธิีเมตาคอคนชิันในการแกโจทยปญหา 
 วิทยาศาสตร 
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 
เลขที ่

กอนเรียน  หลังเรียน  D D2 เลขที ่
กอนเรียน  หลังเรียน  D D2 

1. 13 14 1 1 1. 9 19 10 100 
2. 12 14 2 4 2. 7 20 13 169 
3. 14 16 2 4 3. 13 24 11 121 
4. 13 24 11 121 4. 16 21 5 25 
5. 12 22 10 100 5. 16 24 8 64 
6. 13 16 3 9 6. 12 23 11 121 
7. 15 20 5 25 7. 11 15 4 16 
8. 10 18 8 64 8. 15 21 6 36 
9. 9 11 2 4 9. 14 18 4 16 
10. 14 20 6 36 10. 11 22 11 121 
11. 10 15 5 25 11. 6 13 7 49 
12. 14 17 3 9 12. 12 22 10 100 
13. 11 23 12 144 13. 14 18 4 16 
14. 10 17 7 49 14. 18 26 8 64 
15. 13 25 12 144 15. 13 20 7 49 
16. 14 15 1 1 16. 10 20 10 100 
17. 11 18 7 49 17. 11 19 8 64 
18. 16 18 2 4 18. 10 21 11 121 
19. 12 13 1 1 19. 13 20 7 49 
20. 12 14 2 4 20. 15 22 7 49 
21. 13 16 3 9 21. 10 22 12 144 
22. 12 15 3 9 22. 14 24 10 100 
23. 12 18 6 36 23. 14 21 7 49 
24. 10 10 0 0 24. 8 17 9 81 
25. 8 18 10 100 25. 16 27 11 121 
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ตาราง 30 (ตอ)  
 

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2  
เลขที ่

กอนเรียน หลังเรียน D D2 เลขที ่
กอนเรียน หลังเรียน D D2 

26. 10 12 2 4 26. 11 24 13 169 
27. 10 17 7 49 27. 13 23 10 100 
28. 11 12 1 1 28. 10 23 13 169 
29. 10 12 2 4 29. 10 22 12 144 
30. 10 12 2 4 30. 9 16 7 49 
รวม 354 492 138 1,014 รวม 361 627 266 2,576 

X  11.80 16.40 4.60 33.80 X  12.03 20.90 8.87 85.87 
S.D. 1.90 3.85 3.62 44.50 S.D. 2.88 3.13 2.74 47.34 

 

 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และ                     
กลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร โดยใชสถิติ   t-test for Independent Sample ในรูป Difference ซึ่งมีสูตร   
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 จากการทดลองผูวิ จัยไดวิ เคราะหขอมูล ความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมทดลอง

ที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร                      

ซึ่ง t  มีคา เทากับ 5.16 คาสถิติ t – test แบบ Independent  มากกวาคาวิกฤต  58,01.t  แสดงวา 

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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 ทดสอบสมมุตฐิานขอที่ 5 ผลการวเิคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใช  

t – test  แบบ  Dependent  ซึ่งมีสูตร  
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 คาสถิติ t – test แบบ Dependent  มากกวาคาวิกฤต  29,01.t  แสดงวา ความสามารถในการ

คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวากอนเรียนอยาง              
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี   

เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร  โดยใช  t – test  แบบ  Dependent ซึ่งมีสูตร  
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คาสถิติ t – test แบบ Dependent  มากกวาคาวิกฤต  29,01.t  แสดงวา ความสามารถในการ

คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 



175 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ง 

- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 

- แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่4 
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

สาระที ่4:  แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
หนวยการเรยีนรู เร่ือง แรงและการเคลื่อนที ่

เร่ือง การเปลี่ยนตําแหนงของวตัถ ุเวลา 3 ชั่วโมง 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ 4: แรงและการเคลือ่นที่ 

มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร                      

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและ                    

มีคุณธรรม    
 

ตัวชี้วัด 
ทดลองและอธบิายระยะทาง การกระจัด  อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวตัถุ                   

ว 4.1 ม.1/2 
 

สาระสําคัญ 
 เม่ือมีแรงมากระทําตอวตัถดุวยแรงเดียวหรือมากกวา 1 แรง ทําใหวตัถุเคลื่อนที่เปลี่ยน

ตําแหนงไปจากเดิมไดในลักษณะแนวตรงหรือแนวโคง เม่ือวัดระยะทางระหวางตาํแหนงเดิมกับ

ตําแหนงใหม โดยวัดตามเสนทางการเคลือ่นที่ คาของความยาวที่อานได เรียกวา ระยะทาง ซึ่ง

เปนปริมาณสเกลาร 

 การกระจัด หมายถึง ระยะทางที่วตัถุเคลื่อนที่จากตําแหนงเดิมไปยังตําแหนงใหม ในแนว

เสนตรงทีบ่อกทั้งขนาดและทิศทาง จึงเปนปริมาณเวกเตอร   
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  บอกความหมายของระยะทางและการกระจัดได 
 2.  อธิบายความแตกตางระหวางระยะทางและการกระจัดได 
 

เน้ือหา 
เม่ือวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ ปริมาณที่เกี่ยวของเพ่ือใชอธบิายการเคลื่อนที่ของวัตถุ คือ 
ระยะทาง  หมายถึง ระยะหางระหวางจุดเริ่มตนกับจุดสุดทาย โดยวัดตามเสนทางการ

เคลื่อนที่ มีหนวยเปน เมตร (m) 
การกระจัด หมายถึง ระยะหางจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย โดยวัดเปนเสนตรง มีหนวยเปนเมตร  
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กระบวนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ตามขั้นตอนของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

2550: 8) มี 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ข้ันกําหนดปญหา 
 1.1  ใหนักเรยีนน่ังประจํากลุมที่ไดจัดไวในชัว่โมงเรียนที่แลว 
 1.2  ครูนํานักเรียนอภิปรายโดยนําภาพแผนที่ประเทศไทยใหนักเรียนพิจารณา 

โดยกําหนดสถานการณวา ถาตองการเดินทางจากกรุงเทพฯไปจังหวัดสงขลา จะตองใชวธิีใดใน
การเดินทาง    จึงจะเร็วที่สดุ พรอมทั้งใหนักเรียนเขียนเสนทางการเดินทางนั้นๆดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.3  ครูนํานักเรียนอภิปรายโดยใชคําถามวา 
         -  ระยะหางระหวางกรุงเทพฯ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนกับจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนจุด
สุดทาย โดยวัดตามเสนทางการเคลื่อนที่ คือการเดินทางโดยวิธีใด และคาของความยาวที่อานได 
เรียกวาอะไร เปนปริมาณใด เพราะเหตุใด     
                           -  ระยะหางระหวางกรุงเทพฯ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนกับจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนจุด
สุดทาย โดยวัดเปนเสนตรง คือการเดินทางโดยวิธีใด และคาของความยาวที่อานได เรียกวาอะไร 
เปนปริมาณใด เพราะเหตุใด    
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1.4  ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดตัง้ปญหาเกี่ยวกับ วิธีการเดินทางจาก
กรุงเทพฯไปจังหวัดสงขลาตามสถานการณที่ครูกําหนด 
  1.5  ใหนักเรียนอภิปรายและนําเสนอปญหาภายในกลุม เชน เราจะเดินทางจาก
กรุงเทพฯไปจังหวัดสงขลาใหไดเร็วที่สุดไดอยางไร และการเดินทางโดยวิธีใดระยะทางสั้นที่สุด 
 2.  ข้ันทําความเขาใจกับปญหา  

2.1 ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี่ยวกบั การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถ ุเปนการ
ทบทวนความรูของนักเรียน 

 2.2  ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบั วธิีการเดินทางจากกรุงเทพฯ
ไปจังหวัดสงขลาตามสถานการณที่ครูกําหนด และสงตวัแทนออกไปเขียนประเด็นตางๆ                       
ตามขอเสนอของกลุมบนกระดานดํา 

2.3  ใหนักเรยีนรวมกันพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับวธิีการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ไปจังหวัดสงขลาตามสถานการณที่ครูกําหนด วามีประเด็นใดบางที่นกัเรียนตองการ
ศึกษาคนควาและจัดลําดบัประเด็นทีต่องการศึกษาใหเหมาะสม  

2.4 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินการศึกษาคนควาตามประเดน็  
ที่ตองการศึกษา 

3. ข้ันการดําเนินการศึกษาคนควา  
3.1  นักเรียนสงตัวแทนออกมารับใบความรูที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถ ุ
3.2  นักเรียนแตละกลุมดําเนนิการศึกษาคนควาตามประเด็นที่ตองการจากใบความรู 
3.3  นักเรียนบันทึกขอมูลและผลการดําเนินการศึกษาคนควาลงแบบบันทึกขอมูล 

การศึกษาคนควา 
4. ข้ันสังเคราะหความรู  

  4.1  ผูเรียนแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั
ในกลุม 

4.2  นักเรียนแตละกลุมรวมกนัคิดพิจารณาตอไปวา ความรูที่ไดมามีความถูกตอง 
สมบูรณและครบถวนตามประเด็นที่ตองการศึกษาแลวหรือยัง ถาขอมูลยังไมเพียงพอ ก็รวมกัน
อภิปรายและชวยกันศึกษาคนควาเพิ่มเตมิ 

5. ข้ันสรุปและประเมินคาของคําตอบ  
   5.1  นักเรียนทุกกลุมรวมกนันําเสนอขอมูลที่สังเคราะหได และรวมกันอภิปรายวา 
ขอมูลของแตละกลุมทีไ่ดการศึกษาคนควาครบถวนถกูตองสมบูรณ ถูกตองหรือไม โดยผูสอนชวย
ตรวจสอบ และแนะนําเพิ่มเติม 

1.2  นักเรียนทุกกลุมชวยกันสรปุองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง  
ซึ่งนักเรียนควรสรุปไดวา 
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               -  ระยะหางระหวางกรุงเทพฯ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนกับจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนจุด
สุดทาย โดยวัดตามเสนทางการเคลื่อนที่ คือการเดินทางโดยรถยนตหรือรถประจําทางตามถนน 
หรือเดินทางโดยรถไฟตามราง และคาของความยาวทีอ่านได เรียกวา ระยะทาง เปนปริมาณ
เวกเตอร เพราะมีเพียงขนาดเทานั้น 
                      -  ระยะหางระหวางกรุงเทพฯ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนกับจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนจุด
สุดทาย โดยวัดเปนเสนตรง คือการเดินทางโดยเครื่องบิน และคาของความยาวที่อานได เรียกวา 
การกระจัด  เปนปริมาณเวกเตอร เพราะมีทั้งขนาดและทศิทาง    

1.3  นักเรียนทําใบงานที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถ ุ
6. ข้ันนําเสนอและประเมนิผลงาน  

6.1 ใหนักเรียนในแตละกลุมรวมกันออกแบบการสรุปผลการดําเนินการศึกษา 
คนควาของกลุม เพ่ือนําเสนอหนาชั้นตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ 

6.2 ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการดําเนินการศึกษา 
คนควาหนาหนาชั้นเรียน 

6.3 นักเรียนรวมกันประเมินทั้งงานของกลุมตนเองและของเพื่อน 
 

สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรูที ่4 เรื่อง การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถ ุ
 2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถ ุ
 3. แผนที่ประเทศไทย 
 4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 2  
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
1. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2. ประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนโดยใหนักเรียนรวมกันประเมิน 
3. ประเมินการตอบคําถามในใบงานโดยการตรวจใบงาน 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

      ลงชื่อ.................................................... ผูสอน 
       ( นายกอบวิทย   พิริยะวัฒน) 
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ใบความรูที่ 4 
เร่ือง การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถ ุ

 
เม่ือวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ ปริมาณที่เกี่ยวของเพ่ือใชอธบิายการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งจะ

อธิบายโดยยกตัวอยางสถานการณในการเดินทางจากบานไปโรงเรยีน ดังภาพตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: พิมพันธ  เดชะคุปต และคณะ. (2552) วิทยาศาสตร ม.1 เลม 2. พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).:

กรุงเทพฯ. 

 
ถาวัดระยะหางระหวางบานกับโรงเรียนตามเสนทางการเคลื่อนที่ ระยะที่ได จะเรียกวา 

ระยะทาง  แตถาวัดระยะหางจากบานไปยังโรงเรียนโดยวัดเปนเสนตรง จากจุดเริ่มตนไปยัง                 

จุดสุดทาย ระยะที่ไดเรียกวา การกระจัด นั่นคือ ถานักเรียนเดินทางจากบานไปยังโรงเรียนโดยใช

เสนทางเดินที่ 1 ระยะทางที่นักเรียนเดินทางเทากับ 500 เมตร และถานักเรียนเดินทางตาม

เสนทางเดินที่ 3 ระยะทางที่เดินทางจะเทากับ 800 เมตร แตไมวานักเรียนจะเดินโดยเสนทางที่               

1 2 หรือ 3 การกระจัดที่ไดจะเทากับ 300 เมตร  

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา เม่ือมีแรงมากระทําตอวัตถุดวยแรงเดียวหรือมากกวา 1 แรง ทําให

วัตถุเคลื่อนที่เปลี่ยนตําแหนงไปจากเดิมไดในลักษณะแนวตรงหรือแนวโคง เม่ือวัดระยะทาง

ระหวางตําแหนงเดิมกับตําแหนงใหม โดยวัดตามเสนทางการเคลื่อนที่ คาของความยาวที่อานได 

เรียกวา ระยะทาง ซึ่งเปนปริมาณสเกลาร มีหนวยเปน เมตร (m) 

การกระจัด หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่จากตําแหนงเดิมไปยังตําแหนงใหม ในแนว

เสนตรงที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงเปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปน เมตร (m) 
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ภาพแสดงการระยะทางและการกระจัด 
ท่ีมา:  http://www.school.net.th/library/snet3/jee/distance/DISTANCE.HTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความแตกตางระหวางระยะทางกบัขนาดของการกระจัด 
ระยะทางกับขนาดของการกระจัด อาจเทากันได เม่ือเสนทางนั้นเปนเสนทางตรง                          

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงถนนตรงระยะทางกับการกระจัดจะเทากัน 

ท่ีมา: http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=58217&start=30 

 
     

 

สําหรับการเคลื่อนที่โดยทั่วๆไป

แลวระยะทางกับการกระจัดจะมีขนาด

ไมเทากัน เน่ืองจากถนนหรือเสนทางที่

ใชในการเคลือ่นที่มักจะไมเปนเสนตรง 

ดังภาพ 

ภาพแสดงแผนที่เสนทางของถนน 

                        ท่ีมา: http://203.114.105.84/virtual/Physicals/sci19/ 
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การหาระยะทางและการกระจัด  
 

หาไดจาก  การกระจัด ( x)  =  ตําแหนงที่เปลีย่นไป 

      

ตัวอยาง  การเคลื่อนที่จากบานไปสวนสนุกแหงหนึ่งใชเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีเสนทางการเคลื่อนที่

ดังรูป  จงหา ระยะทางและการกระจัด  

 

 

 

 

 

 
 

 

ระยะทาง  = ................ กิโลเมตร   

การกระจัด  = ................ กิโลเมตร 
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ใบงานที่ 4  
เร่ือง การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถ ุ

 

จุดประสงค  นักเรียนสามารถ 
1. กําหนดปญหาของการทดลองได 
2. ตั้งสมมุติฐานจากปญหาที่กําหนดใหได 
3. ทดลองและสรปุผลการทดลองไดถูกตอง 
4. บอกความหมายของระยะทางและการกระจัดได 
5. อธิบายความแตกตางระหวางระยะทางกบัการกระจัดได 

วัสดุอุปกรณ 
ไมเมตร หรือสายวัด  1 อัน  

วิธีทํา 
1. สรางรูปสี่เหลี่ยมบนพ้ืนหองหรือพ้ืนสนาม บันทึกลักษณะและขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่สรางขึ้น 
2. กําหนดจุดที่มุมทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยเริ่มที่จุด A ตอไปเปนจุด B C และ D ตามลําดับ 
3. ใหนักเรียนเดินตามเสนรอบรูปสี่เหลี่ยมจนกลับมาหยุดที่จุดเริ่มตน โดยใหจุดเริ่มตนเปนจุด A 

 

คําถามกอนทํากิจกรรม 
1. ปญหาของการทํากิจกรรมนี้คืออะไร 

…………………………………………………………………………….............................. 
2. นักเรียนคิดวาในการเปลี่ยนตําแหนงการเดินหรือการเคลื่อนที่ในแตละครั้ง ระยะทางตาม

เสนรอบรูปกบัระยะทางในแนวเสนตรงเปนอยางไร ......................................................... 
…………………………………………………………………………….............................. 
 

บันทึกผลการทํากิจกรรม 
 ใหนักเรยีนวาดรูปสี่เหลีย่ม ระบุอักษรกํากบัมุมแตละมุม พรอมทั้งระบุความกวางและความ
ยาวของรูป 
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ตารางแสดงบันทึกการเปลี่ยนตําแหนงของผูเดินตามเสนรอบรูปสี่เหลี่ยมผนืผา A B C D 
 

ลําดับการ
ทดลอง 

การเปลี่ยน
ตําแหนง 

ระยะทางตามเสนรอบรูป (เมตร) 
พรอมวาดรูปประกอบ 

ระยะทางในแนวตรง (เมตร)  
พรอมวาดรูปประกอบ 

1 จาก A ไป B ระยะ A B เทากับ ............... m. 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะจาก A ไป B เทากับ ............ m. 
 

2 จาก A ไป B 
และ B ไป C 

ระยะ A B + B C เทากับ ......... m. 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะจาก A ไป C เทากับ ............ m. 
 

3 จาก A ไป B C 
และ D 

ระยะ AB+BC+CD เทากับ......... m. 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะจาก A ไป D เทากับ ............ m. 
 

4 จาก A ไป B C  
และ D และ A 

ระยะ AB+BC+CD+DA เทากับ......m. 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะจาก A ไป A เทากับ ............ m. 
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คําถามหลังทํากิจกรรม 
1. รูปสี่เหลี่ยมทีน่ักเรียนสรางมีความกวาง ................ เมตร ยาว ................... เมตร 
2. เม่ือนักเรียนเดินจาก A ไป B ระยะทางตามเสนรอบรูป กับระยะทางในแนวเสนตรงเทากัน

หรือไม อยางไร ……………………….………………………………………………………. 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

3. เม่ือนักเรียนเดินตามเสนทางการทดลองครั้งที่ 2-4 ระยะทางตามเสนรอบรูปกับระยะทาง
ในแนวเสนตรงเทากันหรือไม อยางไร ตรงตามที่คาดคะเนไวหรือไม................................. 
...................................................................................................................................... 

4. ระยะตามเสนรอบรูป เรียกวา ......................................................................................... 
5. ระยะในแนวเสนตรง เรียกวา .......................................................................................... 
6. จากการทดลองนักเรียนสรุปผลการทดลองไดวาอยางไร     

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
7. ถานักเรียนวิ่งรอบสนามเปนรูปสี่เหลี่ยมกวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร เม่ือนักเรียนวิง่ไดครบ 

1 รอบ นักเรียนจะเคลื่อนที่ไดในระยะทางและการกระจดัเทาใด ....................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

8. ถาเริ่มตนรถยนตอยูที่ระยะ 10 เมตรจากสัญญาณไฟ และสุดทายอยูที่ 100 เมตรจาก
สัญญาณไฟ การกระจัดของรถมีคาเทากบั....................................................................... 

9. ถาในการเลนสกีของเด็กคนหนึ่ง มีการเคลื่อนที่กลบัไปกลับมา คือเคลื่อนที่จาก A ไป B 
แลวกลับมาที ่C และไปที่ D ดังภาพ  
 
  
 
 
 
 
 

 
จงหา ก.  ระยะทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่ เทากับ.................................. เมตร 

ข. การกระจัด เทากับ .............................. เมตร  

A 
t = 0 วินาที 

B 
t = 1 วินาที 

D 
t = 3 วินาท ี

C 
t = 2 วินาที 

40 เมตร 40 เมตร 100 เมตร 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่5  
การจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

สาระที ่4:  แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
 หนวยการเรียนรู เร่ือง แรงและการเคลื่อนที ่

เร่ือง อัตราเร็วและความเร็วของวัตถ ุเวลา 4 ชั่วโมง 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่ 4: แรงและการเคลือ่นที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร                     

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและ                  
มีคุณธรรม    

 

ตัวชี้วัด 
ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด  อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ                        

ว 4.1 ม.1/2 
 

สาระสําคัญ 
 ในการบอกวาวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วหรือชาจะพิจารณาถึงระยะทางที่ไดหรือการกระจัดเทียบ
กับเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ โดยกําหนดวาอัตราเร็ว คืออัตราสวนระหวางระยะทางที่ไดกับเวลาที่
ใช แตถาพิจารณาอัตราสวนระหวางการกระจัดกับเวลาที่ใช จะเรียกวาความเร็ว โดยอัตราเร็วเปน
ปริมาณสเกลารและความเร็วเปนปริมาณเวกเตอร 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  คํานวณและอธิบายอตัราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวตัถุ 
 2.  ทดลองและวัดอัตราเรว็ของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยใชเครือ่งเคาะสัญญาณเวลา 
 3.  ระบุความแตกตางของอัตราเร็วและความเร็ว 

4.  วิเคราะหขอมูล  วางแผน  กํากับควบคุมและประเมินการคิดของตนเองได 
 

เน้ือหา 
อัตราเร็ว (v) คือ ระยะทางที่วตัถุเคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปนเมตรตอวินาที (m/s)  
หรือกิโลเมตรตอชั่วโมง (km/h) 

อัตราเร็ว  =  ระยะทาง 
                   เวลา 
 หรือ    v  = s 
      t 
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ความเรว็ ( vv ) คือ  การกระจัดในหนึ่งหนวยเวลา  มีหนวยเปนเมตรตอวินาที (m/s) หรือกิโลเมตร
ตอชั่วโมง (km/h) 

ความเร็ว  =  การกระจัด 
            เวลา 
 หรือ  vv  = sv  
      t 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชัน                               
ในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 
       1.  ข้ันการวิเคราะหขอมูล 

1.1 ใหนักเรียนน่ังประจํากลุม กลุมละ4-5 คน  
1.2 ครูนํานักเรียนอภิปรายโดยครูนําตารางสถิติการแขงขันวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร 

(ชาย) ใหนักเรียนพิจารณา ดังนี้ 
 

รายการแขงขัน เวลาที่ใช (วนิาที) 
โอลิมปก (พ.ศ.2551) 9.69 
ซีเกมส (พ.ศ.2550) 10.25 

ประเทศไทย (พ.ศ.2541) 10.23 
เอเชี่ยนเกมส (พ.ศ.2541) 10.00 

  
อางอิงจาก: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2553). หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 2. สกสค.ลาดพราว : กรุงเทพฯ 
 

 1.3  ครูนํานักเรียนอภิปรายโดยใชคําถามวา  
         -  นักกรีฑารายการแขงขันใดวิ่งเรว็ที่สุด ทราบไดอยางไร    
                           -  ถาใชเวลาเทากัน นักกรีฑารายการแขงขันใดจะวิ่งไดระยะทางมากที่สดุ 

        -  ในการบอกวาวตัถใุดเคลื่อนที่เรว็หรือชาจะตองพิจารณาถึงอะไรบาง    

ครูนําอภิปรายใหนักเรียนเกิดความสงสัยและรวมกันอภิปรายภายในหองเรียนวา การบอก

วาวตัถุใดเคลือ่นที่เร็วหรือชาจะตองพิจารณาถึงอะไรบาง  

1.4 ครูแจกใบความรูที่ 5 เร่ือง อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ ใหนักเรียนอานทําความเขาใจ  

1.5 นักเรียนรับวสัดุอุปกรณ และใบงานที่5 เรือ่ง อัตราเร็วและความเร็วของวัตถ ุ
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1.6 ครูอธิบายจุดประสงคของกิจกรรม แลวใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาและวิเคราะหวิธีการ 
ทดลองในกิจกรรม พรอมทั้งใหนักเรียนระบุสิ่งที่โจทยกําหนดมาให บอกเปาหมายของการแกโจทย
ปญหา สรางตัวแทนของปญหา ระบุคําและขอความสําคัญและบอกขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการ                    
แกโจทยปญหาวิทยาศาสตร โดยมีครูเปนที่ปรึกษา จากนั้นใหบันทึกลงในใบงานที่ 5 เร่ือง อัตราเร็ว
และความเร็วของวัตถุ ขั้นการวิเคราะหขอมูล 
 1.7  ครูถามถึงเปาหมายของการทํากิจกรรมอีกครั้งเพ่ือกระตุนใหนักเรียนสามารถทํา
กิจกรรมไดอยางถูกตอง 

2.  ข้ันการวางแผน  
 2.1  นักเรียนเลือกนําหลักการจากความรูที่ไดรับไปใชในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร  

2.2  เรียงลําดับขั้นตอนตามหลักการหรือกลวธิีที่ไดเลือกไว แลวตอบลงในใบงานที ่5  
เรื่อง อัตราเร็วและความเรว็ของวตัถุ ขั้นการวางแผน 
     3.  ข้ันการกํากับและควบคุม  

3.1  นักเรียนกําหนดเปาหมายไวในใจ 
3.2  กํากับวธิกีารตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนของกลวธิีที่ไดเลือกไว  

4.  ข้ันการฝกใหผูเรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได  
4.1 นักเรียนรวมกันตรวจสอบคําตอบวาผลการทดลองที่ไดของแตละกลุมเปนไปตาม

ขั้นตอนในการปฏิบัติ ทีไ่ดวิเคราะหขอมูลและวางแผนไวหรือไม ถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองครใูห
นักเรียนกลุมนั้น ๆ รวมกันคิดหาวิธีใหม และลงมือทํากิจกรรมจนไดคําตอบที่ถูกตอง พรอมทั้ง
บันทึกลงในใบงานที่ 5 เรื่อง อัตราเร็วและความเรว็ของวัตถุ ขั้นการประเมิน ดวยหมึกแดงเฉพาะ
สวนที่แกไข 

4.2 นักเรียนตอบคําถามทายกิจกรรม ดวยตนเอง 
4.3 ครูแสดงแผนผังกลวธิีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร พรอมทั้ง

ชี้แจงใหนักเรียนทราบวา กลวธิีที่นักเรียนไดทําไปแลวนั้น เปนกลวธิีที่จะนําพาใหนักเรียนสามารถ
แกโจทยปญหาไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนการกระตุนใหนกัเรียนเกิดความตระหนักถงึเปาหมายในการ
แกโจทยปญหาวิทยาศาสตรอยูเสมอ รวมทั้งฝกใหนักเรียนรูจักเลือกวธิีการที่ถูกตองและรวดเรว็
ที่สุด มาใชในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร รวมทั้งวิชาอ่ืน ๆ 

 
สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรูที ่5 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็วของวตัถ ุ
 2. ใบงานที่ 5 เรื่อง อัตราเร็วและความเรว็ของวตัถ ุ
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 2  
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
1. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2. ประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนโดยใหนักเรียนรวมกันประเมิน 
3. ประเมินการตอบคําถามในใบงานโดยการตรวจใบงาน 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู     
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

      ลงชื่อ..................................................... ผูสอน 
       (นายกอบวิทย   พิริยะวัฒน) 
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ใบความรูที่ 5 
เร่ือง อัตราเร็วและความเร็วของวัตถ ุ

 
หากนักเรียนเดินทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหมโดยรถยนตสวนตัวใชเวลาเดินทางทั้งสิ้น     

8 ชั่วโมง และเพ่ือนเดินทางโดนรถโดยสารใชเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง นักเรียนคงตอบไดวา ระหวาง

เพ่ือนและนักเรียนเอง ใครเดินทางไดเร็วกวากัน แตถาเพื่อนเดินทางไปสงขลาโดยใชเวลาทั้งสิ้น 

12 ชั่วโมง นักเรียนจะตอบไดหรือไมวาระหวางเพ่ือนและนักเรียน ใครเดินทางเร็วกวากัน 

ในการบอกวาวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วหรือชาจะพิจารณาถึงระยะทางที่ไดหรือการกระจัดเทียบ

กับเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ โดยกําหนดวา อัตราเร็ว คืออัตราสวนระหวางระยะทางที่ไดกับเวลาที่

ใช แตถาพิจารณาอัตราสวนระหวางการกระจัดกับเวลาที่ใช จะเรียกวา ความเร็ว โดยอัตราเร็ว

เปนปริมาณสเกลารและความเร็วเปนปริมาณเวกเตอร  

 

 

 

อัตราเร็ว (v) คือ ระยะทางที่วตัถุเคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปนเมตรตอวินาที 
(m/s) หรือกิโลเมตรตอชั่วโมง (km/h) 
 

อัตราเร็ว  =  ระยะทาง 
                      เวลา 
 หรือ    v  = s 
      t 
 
 
 
 
 

ความเรว็ ( vv ) คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดในหนึ่งหนวยเวลา  มีหนวยเปนเมตร
ตอวินาที (m/s) หรือกิโลเมตรตอชัว่โมง (km/h) 

 

ความเรว็  =  การกระจัด 
            เวลา 
 หรือ  vv  = sv  
      t 
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คนทั่วไปใชคําวาความเร็วกับอัตราเร็วในความหมายที่เหมือนกัน แตในทางวิทยาศาสตร 
ความเร็วกับอัตราเร็วมีความหมายแตกตางกัน ดังนี้ 
 ในทางวิทยาศาสตรจะใชคําวา “อัตราเร็ว” เม่ือไมตองการกลาวถึงทิศทางของการ
เคลื่อนที่ เชน รถในสนามแขงวิ่งดวยอัตราเร็ว 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
 แตเม่ือตองการจะกลาวถึงทิศทางของการเคลื่อนที่ดวย จะใชคําวา“ความเร็ว” เชน                  
ชายคนหนึ่งขับรถมุงหนาไปทางทิศตะวันออกดวยความเร็ว 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง      

เม่ือพิจารณาวัตถุที่เคลื่อนที่เปนแนวตรง เชน กรณีการแขงขันวิ่งทางตรงระยะทาง 100 
เมตรหรือการแขงขันวายน้าํจากขอบสระดานหนึ่งไปยังขอบสระอีกดานหนึ่ง จะพบวา อัตราเร็ว
และความเร็วของวัตถุมีคาเดียวกัน แตการระบุความเร็วจะตองมีทศิทางกํากับไวดวยเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชีวติประจําวันของเราเกี่ยวของกับการเดินทางดวยยานพาหนะชนิดตางๆเสมอ เชน 
รถยนต  รถจักรยานยนต หรือรถไฟ ยานพาหนะเหลานี้มีอุปกรณบอกอัตราเร็วที่เรียกวา                  
มาตรวัดอัตราเร็ว ดังภาพ 
 มาตรวัดดังกลาวบอกหนวยอัตราเร็วของยานพาหนะ เปนหนวยระยะทางตอหนวยเวลา เชน 
กิโลเมตรตอชัว่โมง ซึ่งเปนอัตราเร็ว ในขณะตางๆ ที่รถเคลื่อนที่ มาตรวดันี้มีไวเพ่ือใหผูขับขี่สังเกต 
ไมควรขบัขี่ยานพาหนะดวยอัตราเร็วสูงเกนิขอกําหนดตามกฏหมาย 

    
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงมาตรวัดอัตราเร็วของรถ 

ท่ีมา: http://gotoknow.org/file/kattika_la/view/293570 

ภาพแสดงการแขงขันวายน้ํา 

ท่ีมา:  http://www.truevisionswecare.com/th/news 
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ตัวอยางการคํานวณเรื่องอัตราเร็วและความเร็ว 
อภิสิทธิ์ ซอมวิ่งบนสนาม โดยเขาวิ่งจากจุดเริ่มตน ก ตรงไปทางทศิเหนือถึงจุด ข ได

ระยะทาง  120 เมตร และเลี้ยวไปทางทศิตะวันออกวิง่ตรงไปอีกจนถึงจุด ค ไดระยะทาง 90 เมตร 

ถาทุกๆ ระยะทาง 1 เมตร เขาใชเวลาวิ่ง    วินาที จงหา    เหนือ                                 

                               ข     90 เมตร    ค 
2. อภิสิทธิ์วิ่งจาก ก ถึง ค ไดระยะทางเทาใด 
3. อภิสิทธิ์วิ่งจาก ก ถึง ค ใชเวลาเทาใด 
4. อภิสิทธิ์วิ่งจาก ก ถึง ค ดวยอัตราเร็วเทาใด               120 เมตร       150 เมตร 
5. อภิสิทธิ์วิ่งจาก ก ถึง ค ไดการกระจัดเทาใด 
6. อภิสิทธิ์วิ่งจาก ก ถึง ค ไดความเร็วเทาใด 

วิธีทํา            ใต                   ก 

1. ระยะทางทีอ่ภิสิทธิ์วิ่งได =  120 เมตร + 90 เมตร  =  210   เมตร 

2. ในเวลา  วินาที อภิสิทธิว์ิ่งไดระยะทาง 1 เมตร ดังนั้น อภิสิทธิ์วิง่จาก ก ไป ข ถึง ค  

ใชเวลารวมทัง้สิ้น    210  x    =  42  วนิาที 

3. อัตราเร็ว  =   ดังนั้น อัตราเร็วของอภิสิทธิ์   =     =   5  เมตร/วินาที 

4. การกระจัด จากตําแหนงเริ่มตน ก เม่ือวัดระยะทางตรงจาก ก ไป ค วัดได 150 เมตร 

5. ความเร็ว =    

ดังนั้น ความเร็วของอภิสิทธิ์   =     =   3.57  เมตร/วนิาที 

 น่ันคือ อภิสิทธ์ิวิ่งดวยความเรว็ 3.57 เมตรตอวินาที มีทิศทางจาก ก ไป ค  
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง อัตราเร็วและความเร็วของวัตถ ุ

 

จุดประสงค  นักเรียนสามารถ 
1. วิเคราะหขอมูล  วางแผน  กํากับควบคุมและประเมินการคิดของตนเองได 
2. บอกความหมายของระยะทาง การกระจัดและความเร็วได 
3. อธิบายความสัมพันธระหวางความเร็วในการเคลื่อนที่ของแถบกระดาษกับระยะหาง

ระหวางจุดบนแถบกระดาษได 
4. คํานวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ของแถบกระดาษได 

วัสดุอุปกรณ 
1. เครื่องเคาะสญัญาณเวลา  1 เครื่อง 2.  หมอแปลงโวลตต่ํา 4-6 โวลต  1  เครือ่ง 
3.  แถบกระดาษ    1  แถบ 4.  กระดาษคารบอน    1  แผน  

วิธีทํา 
1. ตอเครื่องเคาะสัญญาณเวลากับหมอแปลงโวลตต่ํา  
จากนั้นสอดแถบกระดาษผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
2. เปดเครื่องเคาะสัญญาณเวลาใหทํางานจากนั้นใชมือ 
ดึงแถบกระดาษดวยความเร็วสม่ําเสมอ สังเกตและวัด 
ระยะหางระหวางชวงจุดและเวลา นําแถบกระดาษทีไ่ด 
มาติดไวในบนัทึกผลการทาํกิจกรรม บันทึกผล 
3. ทําซ้ําขอ 1-2 แตเปลีย่นจากใชมือดึงแถบกระดาษ 
ดวยความเรว็สม่ําเสมอ เปนใชมือดึงแถบกระดาษใหมี           ภาพแสดงการจดัการทดลอง 
ความเร็วขึ้นเร่ือยๆ เปรียบเทียบแถบกระดาษที่ได             ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวตัถุ
  

1. ข้ันการวิเคราะหขอมูล  
1.1  ระบุสิ่งทีโ่จทยกําหนดมาให 

………………………………………………………………………………...…………………………       
 1.2  บอกเปาหมายของการแกโจทยปญหา  
…...………………………………………………………………………………………………………  

1.3  สรางตัวแทนของปญหา 
……………………………………………………………………………...…………………………… 

1.4  ระบุคําและขอความสําคัญ 
………………………………...………………………………………………………………………… 
………………………………...………………………………………………………………………… 

1.5 บอกขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร  
……………..…………………………………................................................................................ 
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2.  ข้ันการวางแผน  
2.1  เลือกนําหลักการจากความรูที่ไดรับไปใชในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร 

……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 

2.2  เรียงลําดบัขั้นตอนตามหลักการหรือกลวธิีที่ไดเลือกไว 
……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 

      

3.  ข้ันการกํากับและควบคุม  
3.1  การกําหนดเปาหมายไวในใจ 

……………..…………………………………................................................................................ 
 3.2  กํากับวธิกีารตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนของกลวธิีที่ไดเลือกไว  
……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 
                 

บันทึกผลการทํากิจกรรม 
ตาราง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแถบกระดาษ 

 
การทดลอง 

 
ชวงจุด 

 

ระยะหางระหวาง
ชวงจุด 

 
เวลา 

อัตราสวนระหวาง
ระยะหางระหวาง
ชวงจุดตอเวลา 

 
จุดที่ 1-2 
 
 

 
 
 

  

 
จุดที่ 2-3 
 
 

   

 
 
 
 
 
1. ดึงดวยความเร็วสม่ําเสมอ 
 
 
  

จุดที่ 3-4 
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การทดลอง 

 
ชวงจุด 

 

ระยะหางระหวาง
ชวงจุด 

 
เวลา 

อัตราสวนระหวาง
ระยะหางระหวาง
ชวงจุดตอเวลา 

 
จุดที่ 1-2 
 
 

   

 
จุดที่ 2-3 
 
 

   

 
 
 
 
 

2. ดึงใหเร็วขึน้เรื่อยๆ 

 
จุดที่ 3-4 
 
 

   

 

4.  ข้ันการฝกใหผูเรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได  
4.1  ตรวจสอบคําตอบ 

……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 

4.2  ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล 
……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 

4.3  ตรวจสอบการวางแผน 
……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 

4.4  ตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัต ิ

……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 
……………..…………………………………................................................................................ 
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คําถามหลังทํากิจกรรม 
1. เม่ือดึงแถบกระดาษดวยอัตราเร็วทีต่างกนั ระยะหางระหวางจุดบนแถบกระดาษตางกัน

หรือไม อยางไร ตรงตามทีค่าดคะเนไวหรือไม ................................................................ 
...................................................................................................................................... 

2. อัตราสวนระหวางระยะหางระหวางชวงจุดตอเวลาบงบอกถึงปริมาณใด ............................ 
...................................................................................................................................... 

3. จากการทดลองนักเรียนสรุปผลการทดลองไดวาอยางไร     
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

พิจารณาภาพตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จงคํานวณหาความเร็วเฉลีย่ของแถบกระดาษในภาพ ก และ ข  เม่ือเครื่องเคาะสญัญาณ 
เวลามีความถี ่50 ครั้ง/วินาที และเปรียบเทียบความเรว็เฉลี่ยของแถบกระดาษทั้งสอง   
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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5. ด.ญ.แพนเคก วิ่งรอบสนามรูปวงกลม ซึ่งมีความยาวรอบสนามเปน 5,000 เมตร ถา                

ด.ญ.แพนเคก วิ่ง 1 รอบ ใชเวลา 30 นาท ีด.ญ.แพนเคกวิ่งดวยอัตราเร็วและความเร็ว

เทาใด จงแสดงวิธีทํา 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

6. ด.ช.ทอม  วิ่งออกกําลังกายรอบสนามในสวนสาธารณะ ซึ่งมีระยะทางโดยรอบเทากับ 400 

เมตร ขณะที่เขาวิ่งไปไดครึง่สนามใชเวลา 5 นาที และยูหางจากจุดเริ่มตนเทากับ 75 เมตร 

จงแสดงวิธีทําหาคาความเรว็  อัตราเร็ว และการกระจัด  

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

 

7. ครูสมทรง เดินออกจากบานไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร 
แลวเดินไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตรจึงนัง่พัก เวลาทีใ่ชในการ 
เดินทางเทากบั 20 นาที จงแสดงวิธีทํา หาคาความเรว็ อัตราเร็ว  

และการกระจดั  

………………………………………………………………….    บาน  
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 

5 กิโลเมตร 

4 กิโลเมตร 

3 กิโลเมตร 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรู เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

*********************************************************************** 
 

1. การบอกตําแหนงของวัตถุใหไดความหมายชัดเจน ไมจําเปน ตองบอกสิ่งใด  
ก. การกระจัด   
ข. ตําแหนงอางอิง   
ค. ขนาดของวัตถ ุ  
ง. ทิศทางที่วตัถุอยู    
จ. ระยะหางจากตําแหนงอางอิง   
 

2. จุดอางอิงในขอใด แตกตาง จากขออ่ืน  

ก, แมน้ํา  

ข.  ตนไม         

ค.  ภูเขา   

ง.  กอนหิน     

จ.  สะพาน 
 

3. การบอกตําแหนงตางๆ บนโลก ควรใชวิธีการบอกตามขอใด  
ก. บอกดวยมุมเงย     
ข. บอกดวยระยะทาง   
ค. บอกดวยมุมอาซิมุธ 
ง. บอกดวยหลักกิโลเมตร     
จ. บอกดวยพกิัดเสนรุง เสนแวง   
 

4. การบอกตําแหนงของยานพาหนะบนทางหลวงใชวธิีการใด  
ก. การสังเกตจากสถานีตํารวจ   
ข. การสังเกตจากหลักกิโลเมตร  
ค. การอานจากหนาปดความเร็ว  
ง. การสังเกตจากพิกัดเสนรุง เสนแวง       
จ. การสังเกตจากตําแหนงเข็มวัดระยะทาง  
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5. ปริมาณเวกเตอรมีสิ่งทีบ่อกเปนพิเศษ โดยไมมีในปริมาณสเกลารคือขอใด  
 ก. ขนาด    
 ข. ผลลัพธ 
 ค. ทิศทาง 
 ง. ตําแหนง 
 จ. ความเรง 
 
6.  ขอใดกลาว ไมถูกตอง    
 ก. ปริมาณสเกลารเทากับปริมาณเวกเตอรไมได 
 ข. ปริมาณสเกลารบางปริมาณเทากับปริมาณเวกเตอรได 
 ค. ปริมาณสเกลารเปนปริมาณที่บอกขนาดเพียงอยางเดียวจะไดความหมายสมบูรณ 
 ง. ปริมาณเวกเตอรเปนปรมิาณที่ตองบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะไดความหมายสมบูรณ  

จ. ปริมาณเวกเตอรตองเทากันทั้งขนาดและทศิทาง โดยปริมาณเวกเตอรเหลานัน้ 
    ไมจําเปนตองอยูที่เดียวกัน    
 

7.  แรงเปนปริมาณตามขอใด  
ก. เปนปริมาณสเกลารเพราะมีทั้งขนาดและทศิทาง 
ข. เปนปริมาณสเกลารเพราะมีเพียงขนาดอยางเดียว 
ค. เปนปริมาณเวกเตอร เพราะ มีทั้งขนาดและทิศทาง 
ง. เปนปริมาณเวกเตอรเพราะมีเพียงขนาดอยางเดียว 

จ. เปนปริมาณเวกเตอรเพราะมีเพียงทิศทางอยางเดียว 

 

8. ขอใดเปน ปริมาณสเกลาร ทั้งหมด  

 ก. แรง  ระยะทาง  ปริมาตร  มวล  

ข. ระยะทาง  พลังงาน  ความเรง  ความยาว  

 ค. ความเร็ว  พลังงาน ความยาว  อุณหภูมิ   

ง. การกระจัด  ความเรง  แรง  โมเมนตัม 

จ. อัตราเร็ว  ปริมาตร เวลา ความหนาแนน 
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9. ขอความในขอใดเปน ปริมาณสเกลาร  
 ก. ความเร็วของรถยนต  
 ข. แรงพยายามที่คอนตีตะปลูงไป 
 ค. โมเมนตที่ใชหมุนลอและเพลา 
 ง. แรงในการเบรครถเพื่อทาํใหรถหยุด 
 จ. พลังงานความรอนที่ใชในการตมนํ้าจนเดือด 
     พิจารณาขอมูลที่กําหนดให แลวตอบคําถามขอ 13  
       A. ชัยวิง่ออกกําลังกายทุกวัน วันละ 10 กิโลเมตร 
       B. รินนํ้าลงในบีกเกอรไดปริมาตร 50 ลูกบาศกเซนติเมตร 
       C. กอนหินกอนนี้มีความหนาแนน 2.3 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
       D. บานของฟลมอยูหางจากบานของแอนนี่ 2 กิโลเมตรทางดานทิศตะวันออก 
 
10.  ขอที่เปนปริมาณเวกเตอร คือขอใด  
 ก. ขอ A  
 ข. ขอ B , C   
 ค. ขอ C  
 ง. ขอ D 
 จ. ขอ C , D  
 
11.  เม่ือออกแรงผลักวตัถุ แตวตัถุไมเคลือ่นที่ แสดงวา 
      A. ไมมีแรงกระทําตอวตัถ ุ
      B. แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุเปนศูนย 
      C. วตัถุไมเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
       ขอความใดถูกตอง  
 ก. เฉพาะขอ A 

ข. เฉพาะขอ B  
 ค. ขอ A และC  
 ง. ขอ B และ C 
 จ. ขอ A  B และ C 
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12.  การเคลื่อนที่แบบใดที่แรงกระทําตอวตัถุอยูในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของวตัถุเสมอ  
 ก. การเคลื่อนที่แนวโคง     

ข. การเคลื่อนที่แนวตรง   

 ค. การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

ง. การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 

จ. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล 

 

13. เม่ือขวางวตัถุออกไปในแนวราบ ปรากฏวาวตัถุเคลื่อนที่เปนแนววถิีโคง เปนเพราะเหตุใด 

 ก.  ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่งมีคาคงที ่

 ข.  ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่งมีคาเพิ่มขึน้อยางสม่ําเสมอ  

 ค.  ความเร็วในแนวราบมีคาคงที่ ความเรว็ในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

 ง.  ความเร็วในแนวราบมีคาเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ ความเร็วในแนวดิ่งมีคาคงที่ 

 จ.  ความเร็วในแนวราบมีคาลดลงอยางสม่ําเสมอ ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

 

14. ขอใดกลาว ถูกตอง เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม   

 ก. ความเร็วในแนวสูศูนยกลางมากกวาความเร็วในแนวดิ่งเสมอ 

 ข. ความเร็วของวัตถุจะมี 2 แนวคือ แนวราบและแนวสูศนูยกลาง 

 ค. มีแรงกระทําเพียงแรงเดียวกระทําตอวตัถุ คือ แรงโนมถวงของโลก 

 ง. มีแรงกระทําตอวัตถุโดยมีทิศทางพุงเขาหาศูนยกลางการเคลื่อนที่ของวัตถเุสมอ 

 จ. มีแรงกระทําตอวัตถุโดยมีทิศทางพุงออกจากศูนยกลางการเคลื่อนทีข่องวัตถเุสมอ 

 

15.  การกระทําใด ไมใช การเคลื่อนที่ในแนวตรง  

 ก. การแขงขันพุงแหลน    

ข. การแขงขันวายน้ํา  

 ค. การขับรถยนตไปตามทางราบ  

ง. การปลอยลูกบอลลงจากบอลลูน 

จ. การปลอยใหกอนหินตกลงจากหนาผา  
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16.  ชอลก 2 แทงสีขาวและสีเหลือง วางอยูสูงระดับเดียวกัน ชอลกสีขาวถูกปลอยใหตกอยางอิสระ                       

       ในขณะเดียวกัน ชอลกสีเหลืองถูกดีดออกไปในแนวระดับ ชอลกแทงใดจะตกถึงพ้ืนกอน  

       เพราะเหตุใด  

 ก. ทั้งชอลกแทงสีขาวและสเีหลืองตกถึงพ้ืนพรอมกันเพราะวางอยูสงูระดับเดียวกนั 

 ข. ชอลกแทงสีขาวตกถึงพ้ืนกอนเพราะเคลื่อนที่เปนแนววถิีโคง เกิดจากการเคลือ่นที่  

              2 แนวพรอมกัน  

ค. ชอลกแทงสีขาวตกถึงพ้ืนกอนเพราะเปนการเคลื่อนที่แนวตรง มีแรงกระทําตอวัตถ ุ

    อยูในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของวตัถุ 

ง. ชอลกแทงสีเหลืองตกถึงพ้ืนกอนเพราะเปนการเคลือ่นที่แนวตรง มีแรงกระทําตอวัตถ ุ

    อยูในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของวตัถุ 

จ. ชอลกแทงสเีหลืองตกถึงพ้ืนกอนเพราะเคลื่อนที่เปนแนววิถีโคงเกิดจากการเคลื่อนที่ 2  

     แนวพรอมกัน 

 

17.  ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับ การกระจัด   

ก.  การกระจัดเปนปริมาณสเกลาร    

ข.  การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอร 

ค.  การกระจดัมีทั้งขนาดและทศิทาง 

ง.  ระยะทางมีคามากกวาการกระจัดเสมอ 

จ.  การกระจัดเปนระยะทางที่วัดเปนเสนตรงจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย 

 

18.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับ ระยะทาง   

ก.  ระยะทางเปนปริมาณเวกเตอร 

ข.  ระยะทางมีทั้งขนาดและทิศทาง 

ค.  ระยะทาง คือ ระยะที่สั้นที่สุดในการเดนิทาง 

ง.  ระยะทาง คือ ระยะที่วัดตามเสนทางทีว่ัตถุเคลื่อนทีไ่ดจริง 

จ.  ระยะทาง คือ ระยะที่วัดเปนเสนตรงจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย 

 

 

 



203 
 

19.  นองนก เดินไปทางทิศเหนือ 100 เมตร แลวเดินกลบัทางเดิมไปทางทิศใต 80 เมตร ระยะทางที่ได 

      มีคาเทาใด   

 ก. 0  เมตร    

ข.  20 เมตร    

ค. 80 เมตร    

ง. 180 เมตร    

จ. 200 เมตร   

     

20. จากขอ 19 การกระจัดของนองนกจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทายมีคาเทาใด  

ก. 0  เมตร    

ข. 20 เมตร    

ค. 80 เมตร    

ง. 180 เมตร    

จ. 200 เมตร  

 

ใชขอมูลตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 21-22 

สมชาย เดินรอบสนามขนาด 60 เมตร x 40 เมตร ดังภาพ 

60 เมตร 

 

    

               40 เมตร   

 

 

21. ระยะทางที่ สมชาย เดินรอบสนามไดครึ่งรอบมีคาเทาใด  

ก. 40 เมตร    

ข. 60 เมตร    

ค. 100 เมตร   

ง. 120 เมตร    

จ. 200 เมตร 
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22. ถาสมชายเดินไปไดครึ่งรอบโดยเริ่มตนที่ตําแหนงตางกัน ขอใดกลาว ถูกตอง  

 ก. ระยะทางทีไ่ดมีขนาดเทากัน    

ข. ระยะทางทีไ่ดมีขนาดไมเทากัน 

 ค. ระยะทางทีไ่ดมีขนาดเปนศูนย 

ง. การกระจัดที่ไดมีขนาดเทากัน    

จ. การกระจัดที่ไดมีขนาดเปนศูนย   

 
23. เด็กชายสืบสกุล ทําการทดลอง โดยใชเครื่องเคาะสญัญาณเวลาทีมี่ความถี่ 50 ครั้งตอวินาที  
     เม่ือลากแถบกระดาษผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ปรากฏจุดบนแถบกระดาษ ดังภาพ  
     จงหาความเร็วเฉลี่ยชวงระยะ AB   
 
 
 
 
       20 เซนติเมตร 

ก. 50   เซนติเมตร/วินาที  
ข. 100  เซนติเมตร/วินาที 
ค. 150  เซนติเมตร/วินาที 
ง. 200  เซนติเมตร/วินาที 

  จ. 300 เซนติเมตร/วินาที 
 
24. ในการทดลองดึงแถบกระดาษผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่มีความถี่ 50 ครั้งตอวินาที  
     ปรากฏจุดบนแถบกระดาษ ดังภาพ ความเร็วเฉลีย่ของแถบกระดาษนี้เปนเทาใด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทิศการดึงแถบกระดาษ 

กระดาษ 

ไมบรรทัด 
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ก. 120  เซนติเมตร/วินาที  
ข. 130  เซนติเมตร/วินาที 
ค. 150  เซนติเมตร/วินาที 
ง.  180 เซนติเมตร/วินาที 

  จ.  200 เซนติเมตร/วินาที 
 
25. ความเร็วกบัอัตราเรว็แตกตางกันอยางไร  

 ก. อัตราเร็วมีทิศทาง ความเร็วไมมีทิศทาง 

 ข. ความเร็วและอัตราเรว็มีหนวยตางกัน 

ค. ความเร็วและอัตราเรว็มีทิศทางเดียวกนั 

 ง. อัตราเร็วเปนปริมาณเวกเตอร ความเรว็เปนปริมาณสเกลาร 

 จ. ความเร็วมีทั้งขนาดและทศิทาง อัตราเรว็มีเฉพาะขนาดไมมีทิศทาง 

 

26. ขอใดกลาว ถูกตอง  

 ก. อัตราเร็ว คอือัตราสวนระหวางการกระจัดที่ไดกับเวลาที่ใช เปนปริมาณเวกเตอร 

 ข. อัตราเร็ว คอือัตราสวนระหวางระยะทางที่ไดกับเวลาทีใ่ช เปนปริมาณสเกลาร 

 ค. ความเร็ว คอือัตราสวนระหวางการกระจัดที่ไดกับเวลาที่ใช เปนปริมาณสเกลาร 

 ง. ความเร็ว คอือัตราสวนระหวางระยะทางที่ไดกับเวลาทีใ่ช เปนปริมาณเวกเตอร 

 จ. ทั้งอัตราเร็วและความเร็ว คืออัตราสวนระหวางระยะทางที่ไดกับเวลาที่ใช  

               เปนปริมาณเวกเตอร 

 
27. เด็กชายบอยวิ่งจากจุด A ไปทางทิศตะวันออกไปถึงจุด B ไดระยะทาง 100 เมตร แลววิ่งกลับทาง 
      เดิมไปทางทิศตะวันตกถงึจุด C ไดระยะทาง 60 เมตร ใชเวลาทั้งหมด 40 วินาทีเด็กชายบอยวิ่งดวย 
      อัตราเรว็เทาใด    
  ก. 1  เมตรตอวินาท ี  

ข. 2  เมตรตอวินาท ี  

ค. 3  เมตรตอวินาท ี  

ง. 4  เมตรตอวินาท ี

จ. 5  เมตรตอวินาท ี
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28. จากขอ 27 เด็กชายบอย วิ่งดวยความเรว็เทาใด (การนาํไปใช) 
ก. 1  เมตรตอวินาท ี  

ข. 2  เมตรตอวินาท ี  

ค. 3  เมตรตอวินาท ี  

ง. 4  เมตรตอวินาท ี

จ. 5  เมตรตอวินาท ี

 

พิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 29 
 
29.  ครูจ๋ิวเดินทางจากโรงพยาบาลถึง 
      โรงเรียนใชเวลา 5 นาที ครูจ๋ิว   
      เดินทางดวยความเรว็เทาใด  

        ก. 1.00  เมตรตอวินาท ี

        ข. 1.17  เมตรตอวินาท ี  

ค. 1.40  เมตรตอวินาท ี  

ง. 1.67  เมตรตอวินาท ี

จ. 2.76  เมตรตอวินาท ี

 
 

30. รถไฟขบวนหนึ่งแลนไปตามราง ตรงจากสถานี A ไปยังสถานี B ไดระยะทาง 1.2 กิโลเมตร   

      ในเวลา 2 นาที รถไฟขบวนนี้แลนดวยความเรว็เฉลีย่เทาใด  

ก. 0.6  เมตรตอวินาท ี  

ข. 6.0  เมตรตอวินาท ี

ค. 1.4  เมตรตอวินาท ี  

ง. 10.0 เมตรตอวินาท ี  

จ. 12.0 เมตรตอวินาท ี

 
 
 

โรงพยาบาล 

ตลาด 

โรงเรียน 
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เฉลย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

หนวยการเรียนรู เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
 

1 ค 16 ค 
2 จ 17 ก 
3 จ 18 ง 
4 ข 19 ง 
5 ค 20 ข 
6 ข 21 ค 
7 ค 22 ก 
8 จ 23 ง 
9 จ 24 ข 

10 ง 25 จ 
11 ง 26 ข 
12 ข 27 ง 
13 ค 28 ก 
14 ง 29 ง 
15 ก 30 ง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 
คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบฉบับน้ีตองการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับชั้น   
มัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย สถานการณที่เกี่ยวของกับการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร    
โดยเปนแบบทดสอบปรนัย ซึ่งประกอบดวยสถานการณจํานวน 8 สถานการณและตัวคําถาม                  
ใหผูเรียนตอบคําถามในขอบเขตขอมูลหรือขอเท็จจริงที่กําหนดใหตามสถานการณเทานั้น                      
ในหนึ่งสถานการณจะประกอบไปดวยขอคําถาม 4 ขอ ผูเรียนตองตอบใหครบทุกขอคําถาม                      
ในขอหนึ่งๆ จะตรวจใหคะแนน   ขอละ 1 คะแนนเทานั้น 
2. ใหผูเรียนกาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
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สถานการณที่ 1  ใชตอบคําถามขอ 1 – 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ขอใดเปนปญหาที่สําคัญของสถานการณนี้ 

ก. ตํารวจปวยบอย 
ข. การจราจรติดขัด 
ค. คุณพอไปทํางานสาย 
ง. นักเรียนมาโรงเรียนสายเปนประจํา 
 

2. ขอใดนาจะเปนสาเหตขุองปญหาในสถานการณนี้ 
ก. มีสารพิษปนเปอนในอากาศ 
ข. รถยนตเคลื่อนที่ไมสะดวก 
ค. โรงเรียนตั้งอยูในยานธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 
ง. ตํารวจจราจรไดรับสารทีเ่ปนอันตรายตอระบบหายใจ 
 

3. นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
ก. ลดจํานวนรถยนตใหนอยลง 
ข. มีใสเครื่องกรองอากาศปองกันควันพิษ 
ค. ชวยกันลดมลภาวะทีเ่ปนสารพิษในอากาศ 
ง. ผลัดเปลีย่นหมุนเวียนตาํรวจจราจรเปนประจํา 
 

4. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
ก. การจราจรไมติดขัด 
ข. สุขภาพของตํารวจจราจรดีขึ้น 
ค. ตํารวจจราจรไมทํางานหนักเกินไป 
ง. มลภาวะที่เปนพิษในอากาศจะลดลง 
 

 ทุกๆเชา คุณพอจะขับรถพาหนูแหวนไปโรงเรียน ซึ่งอยูในยานธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

ทําใหการจราจรที่หนาโรงเรียนชวงเชาและชวงเย็นติดขัดเปนประจํา ทําใหคุณพอตองไปทํางานสาย 

ทางโรงเรียนจึงไดขอความอนุเคราะหจากตํารวจจราจรในทองที่ ใหมาชวยอํานวยความสะดวก 

จํานวน 3 นาย ซึ่งชวยใหการจราจรที่หนาโรงเรียนสะดวกขึ้น แตเม่ือเวลาผานไป 1 เดือน คุณพอ

ของหนูแหวน ทราบมาวาตํารวจจราจรทั้ง 3 นาย เจ็บปวยตองเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลอยูเปนประจํา  
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สถานการณที่ 2  ใชตอบคําถามขอ 5 – 8 

 
 
 
 
 
 
 
5. ขอใดเปนปญหาที่สําคัญของสถานการณนี้ 

ก. น้ําหายไปไหนหมด 
ข. น้ําในบอไมเหมาะในการนํามาดื่ม 
ค. อากาศบริเวณนี้รอนกวาที่อ่ืน 
ง. บุญลือและชาวบานใชน้ําไปทํานาและเลี้ยงสัตวมาก 
 

6. ขอใดนาจะเปนสาเหตขุองปญหาในสถานการณนี้ 
ก. แสงอาทิตยสองมากทําใหน้ําระเหยไป 
ข. ดินบริเวณที่บุญลือขุดบอเปนดินทรายไมอุมน้ํา 
ค. บุญลือและชาวบานนําสิง่สกปรกไปซักลางในบอนํ้า 
ง. บุญลือและชาวบาน ไมมีการวางแผนในการใชน้ํา 
 

7. นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
ก. ขุดบอใหลกึกวาเดิม 
ข. ชวยกันใชน้ําอยางประหยัด 
ค. ชวยกันทําบอปูนซีเมนต เพ่ือกักเก็บน้ํา 
ง. ชวยกันปลกูหญาแฝกไวรอบๆบอ เพ่ือดูดซับน้ําและปองกันดินพังทลาย 
 

8. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
ก. น้ําในบอไมระเหยไปหมด 
ข. บุญลือและชาวบานมีน้ําใชทํานาและเลีย้งสัตวอยางเพียงพอ 
ค. บุญลือและชาวบานสามารถใชน้ําในบอด่ืมไดโดยไมตองตม 
ง. บอนํ้าสามารถเก็บนํ้าไวใชไดในฤดูแลงและฤดูกาลอ่ืนๆ 
 
 

 บุญลือ มีอาชีพทํานาและเลี้ยงสัตว อยูที่จังหวัดหนองคาย เม่ือถึงฤดูแลงจะไมคอยมีน้ําใช

เพราะอยูไกลจากแมน้ําและไมมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ บุญลือจึงชวนเพื่อนๆในหมูบานมาชวยกันขุด

บอนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง โดยชวยกันขุดบอซ่ึงเปนดินทรายลึกมาก เม่ือถึงฤดูฝน ฝนตก

ลงมาทําใหมีน้ําขังเต็มบอ แตหลังจากนั้นไมนาน น้ําในบอก็คอยๆ ลดลง และในที่สุดก็แหงขอด  
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สถานการณที่ 3  ใชตอบคําถามขอ 9 – 12 

 
 
 
 
 
 
9. ขอใดเปนปญหาที่สําคัญของสถานการณนี้ 

ก. โรงงานอุตสาหกรรมขาดพนักงาน 
ข. โรงงานอุตสาหกรรมปดกิจการ 
ค. พนักงานและชาวบานเจ็บปวย 
ง. พนักงานลาออกจากงาน 

10. ขอใดนาจะเปนสาเหตขุองปญหาในสถานการณนี้ 
ก. พนักงานและชาวบานอาศัยอยูกันอยางแออัด 
ข. พนักงานและชาวบานไดรับสารพิษจากแหลงน้ํา 
ค. เจาของโรงงานอุตสาหกรรมไมเอาใจใสดูแลพนักงานงาน 
ง. พนักงานและชาวบานอาศัยอยูใกลแหลงน้ําที่มีสารพิษ 
 

11. นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
ก. กําจัดสารพิษกอนปลอยลงสูแหลงน้าํ 
ข. จัดที่พักอาศัยแหงใหมใหพนักงานและชาวบาน 
ค. จัดสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมใหเหมาะสม 
ง. ไมใหพนักงานและชาวบานใชแหลงน้ําที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม 
 

12. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
ก. พนักงานและชาวบานไมเจ็บปวย ปลอดภัย 
ข. พนักงานและชาวบานอยูอยางสะดวกสบาย 
ค. พนักงานและชาวบานสามารถทํางานไดเต็มที ่
ง. กิจการของโรงงานอุตสาหกรรมเปนไปไดดวยดี 
 
 
 
 

 นิคมอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในภาคตะวันออกของไทย มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก   
ซึ่งมีการลักลอบปลอยน้ําทิ้งลงในแหลงนํ้า ซึ่งทําใหพนักงานที่อาศัยอยูในชุมชนใกลเคียง มีอาการ
ออนเพลีย คลื่นไส  อาเจียน ปวดศีรษะบอยๆ จนในที่สุดพนักงานหลายคนตองลาออกจากงาน   
เพ่ือรักษาตัว ตลอดจนมีชาวบานหลายคน ตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 
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สถานการณที่ 4  ใชตอบคําถามขอ 13 – 16 

 
 
 
 
 
 
13. ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี้ 

ก. นองบาสชอบอานหนังสือตอนกลางคืน 
ข. หลอดไฟของโคมไฟบนโตะหนังสือของนองบาสดับ 
ค. นองบาสมีอาการปวดหัวศีรษะ หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟ 
ง. พ่ีบอลเปลีย่นหลอดไฟใหมใหนองบาส 
 

14.ขอใดนาจะเปนสาเหตขุองปญหาในสถานการณนี้ 
ก. นองบาสเริม่มีปญหาทางสายตา 
ข. นองบาสเครียดจากการอานหนังสือ 
ค. นองบาสไมชินกับแสงสวางของหลอดไฟดวงใหม 
ง. แสงสวางจากหลอดไฟไมเพียงพอกับการอานหนังสือ 
 

15.นักเรียนคดิวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
ก. เปลี่ยนหลอดไฟใหสวางขึ้น 
ข. ใสแวนสายตาเวลาอานหนังสือ 
ค. ไมควรอานหนังสือดึกเกินไป 
ง. พักสายตาบางขณะอานหนังสือ 
 

16. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
ก. นองบาสมีสายตาที่ดีขึ้น 
ข. นองบาสหายปวดศีรษะ 
ค. นองบาสอานหนังสือตอไดในวันรุงขึ้น 
ง. ที่โตะหนังสือมีแสงสวางเหมาะแกการอานหนังสือ 
 
 
 

 ขณะที่นองบาส กําลังอานหนังสืออยูที่โตะหนังสือตอนกลางคืน หลอดไฟของโคมไฟบนโตะ
หนังสือก็ดับลง จึงบอกใหพ่ีบอล ชวยเปลีย่นหลอดไฟดวงใหมให ซึ่งนองบาสสังเกตเห็นวา หลอดไฟ
ดวงเดิมมีขนาด 20 วัตต แตหลอดไฟดวงใหมที่พ่ีบอลนํามาเปลี่ยนใหมีขนาด 10 วัตต เม่ือนองบาส 
อานหนังสือ ตอไปไดประมาณครึ่งชั่วโมง ก็เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ทั้งๆที่ไมมีเคยมีอาการมากอนเลย 
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สถานการณที่ 5  ใชตอบคําถามขอ 17 – 20 

 
 
 
 
 
 
 
17. ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี้ 

ก. ตนขาวแคระแกรน 
ข. เมล็ดขาวลบีและออกไมเต็มรวง 
ค. การปลูกขาวไดผลผลิตต่ํา 
ง. ใชขาวพันธุซ้ําเดิม 
 

18. ขอใดนาจะเปนสาเหตขุองปญหาในสถานการณนี้ 
ก. ดินเสื่อมคุณภาพ 
ข. ขาวพันธุนีไ้มชอบนํ้า 
ค. พันธุขาวเสื่อมคุณภาพ 
ง. มีศัตรูพืชมากัดกินตนขาว 
 

19. นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
ก. ปลูกขาวพนัธุใหมทั้งสองนา ในที่ดินเดิม 
ข. ปลูกขาวพันธุเดิมทั้งสองนา นาหนึ่งใสปุย อีกนาหนึ่งไมใสปุย 
ค. ปลูกขาวพนัธุเดิมทั้งสองนา นาหนึ่งใหน้ําอุดมสมบูรณ อีกนาหนึ่งไมใหน้ํา 
ง. ปลูกขาวพนัธุเดิมทั้งสองนา นาหนึ่งฉีดพนดวยยาฆาแมลง อีกนาหนึ่งไมฉีดอะไรเลย 
 

20. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
ก. ตนขาวมีผลผลติมากขึ้น 
ข. ขาวพันธุนีต้องการปริมาณน้ํานอย 
ค. ขาวพันธุนีไ้มเหมาะที่จะนํามาปลูกในนาของปานอย 
ง. การฉีดพนดวยยาฆาแมลงชวยใหตนขาวมีผลผลิตมากขึ้น 
 
 

 ปานอย เปนเกษตรกรมีอาชีพทํานา มีนาขาวอยู 40 ไร ทํานามาเปนเวลาหลายป   
ในปแรกที่ปลูกขาวเจริญงอกงามดีและใหผลผลิตสูง ในปที่สองปานอยปลูกขาวพันธุเดิม แตตนขาว   
มีลักษณะลําตนเตี้ยลง ใหผลผลิตต่ํากวาปแรก ตอมาในปที่สามปรากฏวาตนขาวพันธุเดิมที่ใชปลูก   
ลําตนแคระแกรน ซีดเหลือง เมล็ดขาวลีบและออกไมเต็มรวง ไดผลผลิตต่ําลงมาก ทั้งที่ปานอยยังให
น้ําอยางสมบูรณและไมมีศัตรูพืชมารบกวน  
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สถานการณที่ 6  ใชตอบคําถามขอ 21 – 24 

 
 
 
 
 
 
21. ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี้ 

ก. การระบาดของหนอน 
ข. สารเคมีกําจัดหนอนไมได 
ค. หนอนมีปริมาณมากขึ้น 
ง. ผักคะนาถกูหนอนกัดกิน 
 

22. ขอใดนาจะเปนสาเหตขุองปญหาในสถานการณนี้ 
ก. ใชสารเคมบีอยเกินไป 
ข. มีหนอนมารบกวนมากขึน้ 
ค. หนอนดื้อตอสารเคมีฆาหนอน 
ง. ใชสารเคมีชนิดเดียวในการกําจัดหนอน 
 

23. นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
ก. ปลูกพืชหมุนเวียนหลายๆชนิด 
ข. ใชสารเคมหีลายๆชนิดสลับกัน 
ค. เปลี่ยนชนดิของสารเคมี 
ง. ระยะเวลาในการใชสารเคมีใหฉีดพนถีม่ากขึ้น 
 

24. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
ก. สารเคมีมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
ข. หนอนมารบกวนนอยลง 
ค. แปลงผักคะนาของลุงเขมใหผลผลติมากขึ้น 
ง. พบวธิีการกําจัดหนอนดวยวธิีที่เหมาะสมโดยไมใชสารเคมี  
 
 
 

 ลุงเขม เปนเกษตรกรผูปลูกผักคะนารายใหญ พบวามีหนอนมากัดกินใบคะนาเปนจํานวน
มาก ลุงเขมจึงตัดสินใจใชสารเคมีฆาหนอนซึ่งปรากฏวาไดผลดี แตตอมาเมื่อลุงเขมใชสารเคมี   
ฆาหนอนชนิดเดิมหลายๆครั้ง ถึงแมจะเพ่ิมปริมาณในการใชสารเคมี ก็ไมสามารถกําจัดหนอนไดทําให
ผักคะนาถูกหนอนกัดกิน ทําใหดูไมนารับประทานและไมเปนที่ตองการของผูบริโภค 
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สถานการณที่ 7  ใชตอบคําถามขอ 25 – 28 

 
 
 
 
 
 
25. ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี้ 

ก. หนองน้ําเนาเสีย 
ข. คนในหมูบานไมมีน้ําสะอาดใช 
ค. คนในหมูบานเปนไขเลือดออกจํานวนมาก 
ง. หนองน้ํามีวัชพืชและขยะจํานวนมากทําใหน้ําเนาเสีย 
 

26. ขอใดนาจะเปนสาเหตขุองปญหาในสถานการณนี้ 
ก. คนในหมูบานนําน้ําสกปรกมาใช 
ข. คนในหมูบานถูกยุงลายที่เกิดจากหนองน้ํากัด 
ค. คนในหมูบานถูกยุงกนปลองที่เกิดจากหนองน้ํากัด 
ง. คนในหมูบานไมใหความรวมมือในการดูแลหนองน้ํา 
 

27. นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
ก. ใหเจาหนาที่แนะนําความรูเกี่ยวกับไขมาลาเรียใหคนในหมูบานเขาใจ 
ข. ชวยกันทําความสะอาด รักษาหนองน้ํา และไมทิ้งขยะลงในแหลงนํ้า 
ค. แนะนําใหคนในหมูบานไปฉีดวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก 
ง. โรงพยาบาลจัดสรรพื้นทีร่องรับจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก 
 

28. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
ก. คนในหมูบานที่เปนไขเลอืดออกมีจํานวนลดลง 
ข. คนในหมูบานมีความรูเรือ่งไขมาลาเรีย 
ค. คนในหมูบานมีน้ําสะอาดไวบริโภค 
ง. การขยายพันธุของยุงลดลง 
 
 
 

 ที่หมูบานแหงหนึ่ง พบวาหนองน้ําในหมูบาน น้ําไมไหลถายเท ตลอดจนมีเศษวัชพืชและขยะ
ทับถมเปนจํานวนมาก จนน้ําเริ่มเนาเสียและสงกลิ่นเหม็น วันหนึ่งคนในหมูบานจํานวนมาก มีอาการ
ไขขึ้นสูง ผิวหนังเปนจุดสีแดงๆขึ้นเต็มตามรางกาย จึงไปพบแพทยที่โรงพยาบาล ผลปรากฏวา   
ปวยเปน โรคไขเลือดออก  
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สถานการณที่ 8  ใชตอบคําถามขอ 29 – 32 

 
 
 
 
 
 
 
29. ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี้ 

ก. ปลาไมมีอาหารกิน 
ข. น้ําที่วัดไดมีคาประมาณ 2 – 3  
ค. ปลาคราฟที่ปลอยในบอตายเปนจํานวนมาก 

ง. ขนาดของบอไมเหมาะสมกับจํานวนปลาคราฟที่ปลอยลงไป 
 

30. ขอใดนาจะเปนสาเหตขุองปญหาในสถานการณนี้ 
ก. บอปลาตื้นเกินไป 
ข. น้ําที่ใสลงไปในบอมีสภาพเปนกรดสูง 
ค. น้ํามีสารพิษที่เปนพิษตอปลาคราฟ 
ง. จํานวนปลาคราฟที่ปลอยมีจํานวนมากเกินไป 
 

31. นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
ก. นําปลาคราฟมาเลี้ยงในอางชนิดเดียวกัน ขนาดเทากัน จํานวนปลาเทากัน  
    บอที่หนึ่งใสปูนขาวปริมาณที่เหมาะสม อีกใบหนึ่งไมใสปูนขาว 
ข. นําปลาคราฟมาเลี้ยงในอางชนิดเดียวกัน ขนาดเทากัน แตจํานวนปลาแตกตางกัน 
ค. นําปลาคราฟมาเลี้ยงในภาชนะชนิดเดียวกัน ขนาดเทากัน แตใชน้ําตางชนิดกัน 
ง. นําปลาคราฟมาเลี้ยงในบอขนาดเทากันความลึกเทากัน จํานวนปลาเทากันปริมาณน้ํา
ตางกัน 
 

32. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
ก. น้ําที่มีสารพิษเจือปนอยูทําใหปลาคราฟตาย 
ข. บอปลามีขนาดเล็กเกินไปทําใหปลาคราฟตาย 
ค. จํานวนปลาคราฟมากเกินไปทําใหปลาคราฟตาย 
ง. พบวธิีที่จะปรับสภาพน้ําใหเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาคารฟ 

 เฮียชาง สรางบานใหม ตองการมีบอเล็กๆไวสําหรับเลี้ยงปลาคารฟ จึงไดสรางบอซีเมนต 
เปนรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตร ลึกครึ่งเมตรไวหน่ึงบอ แลวใสน้ําลงในบอ โดยปลอย
ปลาคราฟ จํานวน 10 ตัวลงไปและใหอาหารตามปกติ สองวันตอมาพบวาปลาคราฟที่ปลอยไวในบอ
ตายเปนจํานวนมาก จึงใหลูกชายลองวัดคา pH ของน้ําในบอ พบวาคา pH ของน้ําที่วัดไดมี
คาประมาณ 2 – 3  
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