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 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ  1) พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาเรื่องปริมาณ
สัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  2) ประเมินการใช 
หลักสูตรกับนกัเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
ข้ันบูรณาการ  เจตคติทางวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  
การวิจยัดําเนนิการในรูปแบบการวิจยัและการพัฒนา ไดแก การศึกษาเอกสารและการสํารวจ 
ขอมูลพื้นฐาน  การสรางหลกัสูตร  การประเมินคุณภาพของหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร 
กอนนาํไปทดลองใช  การเตรียมครูผูสอนและการทดลองใชหลกัสูตร  รูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนใชกระบวนการแกปญหาและการตัดสินใจ    
 นักเรียนกลุมตัวอยางในการวิจัย  เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน  81 คน   
ที่เรียนวิชาวทิยาศาสตรสาระการเรียนรูพืน้ฐานและเพิ่มเติม  ภาคเรียนที ่1   ปการศึกษา 2548    
แบงเครื่องมือที่ใชในการวิจยัมีดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง 
ปริมาณสัมพนัธทีเ่นนการพฒันาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ และแผนการ 
จัดการเรียนรู 7 แผน  2)เครื่องมือที่ใชในการประเมินการใชหลักสูตร  ประกอบดวย  แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน    แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ  
แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและ
การตัดสินใจ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพืน้ฐาน ไดแก คาเฉลี่ย  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติ 
ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  คาท ี(t – test for one sample) ผลการวิจยัสรุปไดดังนี้   
 1) นักเรียนทีเ่รียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนา 
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจมีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสงูกวา
คะแนนจุดตัดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05    
 2) นักเรียนทีเ่รียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจมีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ข้ันบูรณาการหลังเรียนสงูกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05    

 



 3)  นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ืองปริมาณสัมพนัธที่เนนการพฒันา 
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจมีเจตคตทิางวทิยาศาสตรอยูในระดับดีอยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 4)  นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ืองปริมาณสัมพนัธที่เนนการพฒันา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาและ 
การตัดสินใจหลังเรียนสงูกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05    
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 The purposes of this study were 1) developing of school based  curriculum  
on stoichiomentry  with  emphasis on development of  problem solving and decision 
making  abilities and  2) evaluate a curriculum by considering  the results of the 
implementation  including 4 aspects :  achievement, integrated science process skills, 
scientific attitude, and problem solving and decision making abilities. The study was a  
research and development  methodology. Research  methodologies  were as  follows :  
survey of basic information,  curriculum development of a draft, evaluation of a draft 
curriculum,  revision of a curriculum, preparation of a teacher and curriculum 
implementation. 
 Subjects in this study were 81 of MS 5 students from Roi et  province. The  
research instruments were  1) science curriculum entitle stoichiometry with emphasis  
on development of problem solving and decision making abilities and seven lesson 
plans, and  2) evaluation tools including  the achievement test, Integrated  science 
process  skills  test, scientific attitude questionnaire as well as problem solving and 
decision making  test.  The  statistics  used in this study  were  defined  into  two  
categories : 1) basic statistics : mean, standard deviation and 2) statistics for testing  
hypothesis : t – test  for  one  sample. 
 The findings led to conclude that:    
  1) The student’s achievement post – test  scores are significantly different  
at  .05  level above the cut – off scores.  
  2) The student’s integrated science process skills post – test scores are  
significantly different  at  .05 level above the cut – off scores.  
  3) The student’s scientific attitude post–test  scores  are  significantly   
at .05  level above the good level. 



  4) The student’s problem solving and decision making abilities post – test 
scores are significantly different at .05 level above the cut – off scores.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ี  โดยไดรับความกรุณาชวยเหลือ  
ใหคําปรึกษา ใหแนวคิด ขอเสนอแนะ ตรวจแกไข ดวยความเอาใจใสจาก รองศาสตราจารย 
ดร.สมสรร  วงษอยูนอย  รองศาสตราจารย  ดร.สุภาลักษณ  ปรัชชญาสิทธกิุล และอาจารย  
ดร.ปรีชาญ  เดชศรี  อาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ 
 ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงู  รองศาสตราจารย  ดร. สุจินต   วศิวธีรานนท   
และผูชวยศาสตราจารย  ดร.ปรินทร   ชัยวิสุทธางกูร   กรรมการสอบปริญญานิพนธ  ที่ให 
คําปรึกษา แนะนํา เพื่อแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน 
 ขอขอบคุณอาจารย ดร.เนตรชนก จนัทรสวางและ อาจารย ดร.ชนะวฒัน  บุนนาค  
ที่ใหคําแนะนาํ  ใหความชวยเหลือ  เปนกาํลังใจ  และขอขอบคณุผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดให 
ความอนุเคราะหในการตรวจสอบแบบวัดที่ใชในการวิจยั ทาํใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณ 
และสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
 คุณคาของปริญญานิพนธฉบับนี้  ขอนอมบูชาแด  คุณพอโสภณ   คุณแมวันเพ็ญ   
สิงหสีโว  คุณแมจําป   โพธนิาม  ที่ใหการเลี้ยงดู อบรม ส่ังสอนลูกดวยความรักดวยดีตลอดมา 
และขอขอบคุณ คุณพรรณิพา  สิงหสีโว ภรรยาและลูกสาวสุดที่รัก เด็กหญิงสวิชญา  สิงหสีโว  
ที่ใหความรัก  ความอบอุน  และเปนกาํลังใจใหผูวิจัย  คุณเสาวลักษณ  กอผจญ  คุณสุกานดา  
ฤทธทิิพย  ที่คอยชวยเหลือ  ดูแลครอบครัวของผูวิจัยดวยความเอาใจใส  ตลอดจนขอกราบ 
ขอบพระคุณบูรพาจารยทุกทานที่ใหการอบรมสั่งสอน    จนผูวิจยัสามารถศึกษาจนบรรลุผล 
สําเร็จดวยด ี
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสาํคัญยิ่งในสงัคมโลกปจจุบันและในอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับทกุคน        ทัง้ในการดํารงชีวติประจําวนัและในงานอาชีพตางๆ  เครื่องมือเครื่องใช 
ตลอดจนผลผลิตตางๆ     ทีค่นไดใชในการดํารงชีวิตและในการทํางานสวนใหญลวนเปนผลของ
ความรูวทิยาศาสตร   ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรูทางวทิยาศาสตร
ชวยใหเกิดการสรางและการพัฒนาองคความรูใหม และความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติ 
มากมาย     มผีลทาํใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก    ในทางกลบักันความกาวหนาทาง
เทคโนโลย ีก็มสีวนผลักดนัใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวทิยาศาสตรเพิ่มข้ึนอยางไมหยุดยั้ง 
วิทยาศาสตรทําใหคนไดพฒันาวิธีการคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณ  มีทักษะในการคนหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถ
ตัดสินใจโดยใชความหลากหลายของขอมูลและประจกัษพยานที่ตรวจสอบได วทิยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมยัใหม ซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge Based Society)  ทุกคนจงึ 
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อจะไดเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่มนุษย
สรางสรรคข้ึน   และสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล    สรางสรรค    มีคุณธรรม    ความรู 
วิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดี   แตยงัชวยใหคนมคีวามรูความ 
เขาใจที่ถกูตองเกี่ยวกับการใชประโยชน  การดูแลรักษา   ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยนืและที่สําคัญอยางยิ่งคือ ความรูวทิยาศาสตรชวยเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและดํารงชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมโลกไดอยางมีความสุข การสรางความเขมแข็งทางดานวทิยาศาสตรนั้น  องคประกอบที่
สําคัญประการหนึ่งคือการจดัการศึกษา เพื่อเตรียมคนใหอยูในสงัคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
โดยเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคที่มีประสิทธภิาพ (สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย.ี  2546: 1) 
 จากความสําคัญของวิทยาศาสตรดังกลาวขางตน   แตละประเทศในโลกจึงพยายาม 
ที่จะใหพลเมืองในประเทศของตนเปนผูทีม่ีความรู  ความสามารถทางวิทยาศาสตร (Scientific  
Literacy) (AAAS.  1994: xiv) โดยมีการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของประเทศเปนระยะๆ ซึง่โดย
ภาพรวมแลวมีเปาหมายของการปฏิรูปรวมกันคือ  1) เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในธรรมชาต ิ
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ของวิทยาศาสตร    โดยการศึกษาประวัติและปรัชญาของวทิยาศาสตร  (Driel ; Beijaard ; & 
Verloop.  2001: 138 ; citing  AAAS.  1993 ; National Research Council.  1996: 13)    
2) เพื่อใหนักเรียนทกุคนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูวทิยาศาสตร (Driel ; Beijaard ; & Verloop.  
2001: 138 ; citing  NRC.  1996)    3)  เพื่อออกแบบวทิยาศาสตรศึกษาที่จะสะทอนใหเห็นถึง
ขอสนับสนนุทีว่าวทิยาศาสตรคือกระบวนการที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Driel; Beijaard ; & 
Verloop.  2001: 139)   4) เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปญญา   ความเขาใจและความตระหนักถึง 
วิธีการและคานิยมของวทิยาศาสตร ตลอดจนความเขาใจในขอเท็จจริง  มโนมติ  ตลอดจนหลักการ
ทางวทิยาศาสตร (Zachos ; et al.  2000: 939)  และ   5) เพื่อใหนักเรยีนไดใชหลักการและวิธีการ 
ทางวทิยาศาสตรที่เหมาะสมในการตัดสินใจแกปญหา (National Science Education Standards.  
1996: 13 ; Taconis ; Ferguson – Hessler ; & Brockkamp.  2001: 442)  การทีจ่ะทําใหเปาหมาย
ของการปฏิรูปวิทยาศาสตรศกึษาบรรลุผลสําเร็จ แอนเดอรสัน(Anderson.  2000: 53) ไดใหคําแนะนํา
ในการสอนวา ควรสอนเนื้อหาที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก และเปนเนื้อหาที่มี
ความสัมพันธกับศาสตรสาขาอื่นๆ    และใชยุทธศาสตรการสอนที่หลากหลายที่เนนกิจกรรมที่ตอง 
ลงมือปฏิบัติ 
 ประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายที่สําคญัของการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ใน
สถานศกึษาดงันี้คือ (1) เพื่อใหเขาใจหลกัการ ทฤษฎทีี่เปนพืน้ฐานในวิทยาศาสตร (2) เพื่อให 
เขาใจขอบเขต ธรรมชาติและขอจํากัดของวิทยาศาสตร (3)  เพื่อใหมีทกัษะที่สําคัญในการศึกษา
คนควาและคดิคนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  (4) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการ    ทักษะในการสื่อสาร   และความสามารถในการ 
ตัดสินใจ (5) เพื่อใหตระหนกัถึงความสมัพันธระหวางวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  มวลมนุษยและ
สภาพแวดลอมในเชงิที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน (6)  เพือ่นําความรูความเขาใจใน
เร่ืองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและการดํารงชีวิต (7) เพื่อให
เปนคนมีจิตวทิยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อยางสรางสรรค (สถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย.ี  2546: 4)      ทัง้นี้เพื่อให
ประชาชนในประเทศเปนคนที่รูวิทยาศาสตร(Scientific literacy person) ประกอบดวย 7 มิติ คือ  
(1) มีความเขาใจในธรรมชาติของความรูเชิงวทิยาศาสตร  (2) สามารถประยุกตใชมโนมติเชงิ
วิทยาศาสตรไดอยางถกูตองและเหมาะสม  (3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ 
แกปญหา ตัดสินใจ และทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ได (4) มีปฏิสัมพันธกับลักษณะที่หลากหลาย 
ของสิ่งตางๆ ทั้งมวล ในทางซึ่งเหน็พองกบัคุณคาของสิ่งนัน้ ภายใตกรอบวิทยาศาสตร (5) มีความ 
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เขาใจและตระหนกัถึงความสัมพันธระหวางวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม (6) มีความพยายาม 
ที่จะพัฒนาความอุดมสมบูรณ มากกวา ความพึงพอใจ และมีการประเมินคาการศึกษาในชวีิต 
อยางตอเนื่อง  (7) พัฒนาการใชทักษะทีห่ลากหลายดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Laugksch.  
2000: 76 – 77) โดยเนนใหวิทยาศาสตรไดเขาถึงนักเรียนทกุคนและนกัเรียนทุกคนไดมีโอกาสในการ
รูวิทยาศาสตรในระดับที่สูงขึ้น (Goodnough.  2001: 180 ; citing  AAAS.  1989 ; Council of 
Ministers of Education.  1997 ; Curriculm  Corporation.  1994 ; National Research Council 
[NRC].  1996)  การรูวิทยาศาสตรเปนทกัษะทางสตปิญญาที่จะใชอธบิายเหตุผลที่เกี่ยวกบัความรู
ทางวทิยาศาสตร (Hurd.   2000: 285) และแนวความคดิใหมเกี่ยวกับการรูวิทยาศาสตรไมเพียงแต
ใหนักเรียนไดเขาใจทฤษฎีและหลักการทางวทิยาศาสตรเทานั้น  แตรวมถึงการพฒันาความเขาใจ 
ในธรรมชาติของวทิยาศาสตร และอิทธพิลระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การแกปญหา (Goodnough.  2001: 180 ; 
citing Hodson.  1998)    ซึง่ความหมายโดยนัยของการรูวิทยาศาสตร คือ  ตองการใหการเรียน 
วทิยาศาสตรเปนสิ่งที่จะสงเสริมการเรียนรูของบุคคล  ความคิดวิจารณญาณ  ความคิดสรางสรรค   
เจตคติทางบวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร    มีสามัญสํานึกเกีย่วกับส่ิงที่สงสัยและมีความอยากรูอยาก
เห็นเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(Goodnough.  2001: 181 ; citing Council of Ministers 
of Education.  1997) การรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนสิง่ทีม่ีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา และเพื่อเปนพลังในการ
ขับเคลื่อนในการคนควาหาวธิีการทีจ่ะทาํใหสังคมดีข้ึน (Hurd.  2002: 3 ; & Penick.  1995: 172)  
การรูวิทยาศาสตรเปนสิทธิท์ีสํ่าคัญอันดับแรกของประชาชน ที่ชวยใหสนใจในสิง่แวดลอมรอบตัว 
และ ขจัดความสงสัยและคาํถามตางๆ เกีย่วกับวิทยาศาสตร สามารถชวยจาํแนกคําถาม นาํไปสู 
การสืบเสาะหาขอสรุป และเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และการดูแลสุขภาพ
ของเขาใหดีอยูเสมอ (Rennie ; Goodrum ; & Hackling.  2001: 455)  เปนการพัฒนาผูเรียนให 
ไดรับทั้งความรู กระบวนการ และเจตคติ  เปนการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนการเรียน เพื่อความ 
เขาใจอยางซาบซึ้งและเห็นความสาํคัญของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงองคความรูหลาย ๆ ดาน เปนองคความรูแบบองครวม อันจะนําไปสูการสรางสรรคส่ิงตางๆ 
และพัฒนาคณุภาพชีวิต มคีวามสามารถในการจัดการและรวมกันดแูลรักษาโลกธรรมชาติอยาง
ยั่งยนื (สถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย.ี  2546: 3) การสอนวทิยาศาสตรใน 
โรงเรียนควรจะเปนสิง่ที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เปนการสอน 
ที่ตอบ สนองความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน  มากไปกวานัน้เปนการเรียนทีน่ักเรียนสามารถ 
นําความรูไปใชในชีวิตประจาํวนัและในอนาคตได (Trowbridge ; & Bybee.  1996: 3) การเรียน 
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การสอน โดยเนนกิจกรรมลงมือปฏิบัติการ      จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร  ทักษะการแกปญหาจากการที่ไดลงมือปฏิบัติจริง (Haugh.  2002: 37)  นอกจากนี้   
ซัสกา (Shepardson.  1993: 267 ; citing Chuska.  1986) ยังไดใหคําแนะนําในการออกแบบ 
กิจกรรมการเรยีนวทิยาศาสตร เพื่อสงเสรมิการคิดขั้นสงูของนกัเรียนวาตองประกอบดวยเงื่อนไข    
4  ขอ คือ  (1) เปนกิจกรรมที่ใหคิดเกีย่วกบัหลักการ ทฤษฎีและความคิดเชิงวทิยาศาสตร  (2) เปน
กิจกรรมที่ใหคิดจากการรวบรวมขอมูล  (3) เปนกจิกรรมที่ไดฝกทักษะการคิด และ (4) เปนกิจกรรม
ใหคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน แกปญหาและตัดสินใจ    
 การที่จะทาํใหการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาบรรลุผลตามที่ต้ังไวนัน้ คงตองอาศัยความ
รวมมือจากทกุฝาย ทัง้รัฐบาล  บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทุกคน  แตในอดีตที่ผานมา
จนถงึปจจุบันพบวาการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษายงัมีปญหาหลายประการ  เชน   การสอน 
วิทยาศาสตรในโรงเรียนเนนสงเสริมใหนักเรียนรับรูเฉพาะความรู  ความจํา (Erduran.  2000: 86) 
กิจกรรมการเรยีนไมไดกระตุนใหนักเรียนไดใชปฏิบัติการทางความคิดขั้นสูง (Shepardson.  
1993: 264)   เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมมีความสัมพันธกัน หรือชวย
กระตุนใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงวทิยาศาสตร    เขากับประสบการณจริงในชีวิตประจําวนัได 
(Rennie ; Goodrum ; & Hackling.  2001: 45) ครูไมสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูไดในหองเรียน (James; et al.  2000: 27) โรงเรียนขาดการ
สนับสนนุการพัฒนาความอยากรูอยากเหน็ทางวิทยาศาสตรของนักเรยีน (Millar ; Osborne ; & 
Nott.  1998: 20) นักเรียนไมไดรับความชวยเหลือและสิง่อํานวยความสะดวกในการคนควาหา
ความรูทางวิทยาศาสตร (Adey.  2001: 42) ในสวนของวิชาเคมพีบวาหลักสูตรขาดการนาํความรู
ไปใชในชีวิตจริง (Fleming.  1998: 30) การสอนเคมีไมสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
และเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตจริงได (Campbell; et al.  1994: 418)  นักเรียนไมเขาใจมโนมติ
ในวิชาเคมี  รวมทัง้กระบวนการแกปญหาทางเคมี  และไมสามารถประยุกตมโนมติไปใชในการ 
แกปญหาได  (Lucille; Lee;  et al.  1996: 692) กระบวนการแกปญหานัน้ตองการใหผูเรียน
สามารถใชทักษะการคิดขั้นสูง (Tsaparlis.  2000: 131 ; citing  Tsaparlis.  1997 ; &  Zoller.  
1993 ; Zoller) และเปนกระบวนการสําคญัที่สุดในการเรียนเคมีคํานวณ (Dori ; & Hameiri.  
2003: 279)  และเมื่อพิจารณาถึงหัวขอในวิชาเคมีพบวาเรื่องปริมาณสัมพันธเปนเรื่องหนึ่งที่มี
ความสาํคัญ และเปนเรื่องที่นกัเรียนเขาใจไดยาก โดยเฉพาะในสวนของการคํานวณเพื่อแกปญหา 
(Schmidt.  1997: 237)  จากงานวิจัยยังพบวา เร่ืองโมลเปนมโนมตพิื้นฐานทีน่ักเรยีนจะตองทาํ
ความเขาใจ เพื่อใชในการแกปญหาในการเรียนเคมีคํานวณ (Dori ; Hameiri.  2003: 279 ; citing 
Schmidt.  1997 ; Niaz.  1995 ; Staver ; & Lumpe.  1993, 1995)  ดังนัน้เพื่อเปนการแกไข
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ปญหาดังกลาว  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนควรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนคือ (1) สอน
ใหนักเรียนไดรูวิทยาศาสตรในอันที่จะสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  (2) สอนใหนักเรยีนสามารถ
ประยุกตความรูวิทยาศาสตรไปใชในการตัดสินใจได  (3) พัฒนาทกัษะการคิดวิจารณญาณ โดย 
เนนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูและใชวิธีการทางวทิยาศาสตรในการแกปญหา (4) ประยุกต 
ใช หลักสูตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีับหลักสูตรรายวิชาอื่น ๆ  และ  (5) ชี้ใหนักเรียนมองเห็น
คุณคาของวิทยาศาสตรและรูผลกระทบของวทิยาศาสตรตอสังคม (Manhart ; & David.  2001:1) 
 ประเทศไทยไดพยายามปฏรูิปวิทยาศาสตรศึกษาของประเทศ แตยงัไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร  ผลจากการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดย 
International Institute for Management Development (IMD) พบวา ลดลงอยางตอเนื่องในชวง
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  ซึง่เปนสิง่ที่นากงัวลวาความสามารถในการแขงขันของไทยตกต่ํา  ดังเชน
ที่ปรากฏ  ทัง้นี้อาจมีสาเหตุจาก  (1)  คาใชจายในการวจิัยและการพฒันาตอผลผลิตรวมภายใน 
ประเทศ (Gross Domestic Product ; GDP) ตํ่ามาก  (2)  การขาดแคลนบุคลากรดานการวิจยั
และพัฒนา  (3)  ความรวมมือระหวางภาครัฐ   ภาคอุดมศึกษา  และภาคเอกชนยงัมีนอยมาก    
ทั้งในการวางแผนการผลิตบุคลากรในเชงิปริมาณและคุณภาพ และ (4) ดานวทิยาศาสตรและ 
การศึกษาพบวา นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สวนใหญไมเลอืกเรียนวิทยาศาสตรเปน
สาขาหลกั  สาเหตุนาจะมาจากการที่วชิาวทิยาศาสตรเปนวิชาที่ตองอาศัยความเขาใจเปนหลัก  
และครูผูสอนสวนหนึง่ไมไดจบการศึกษาดานวทิยาศาสตรโดยตรง และตองสอนวชิาวทิยาศาสตร
ควบคูกับวิชาอื่นๆ  ในการสอนยังเนนใหนกัเรียนทองจาํทฤษฎีและกฎตางๆ  เพื่อมุงไปที่การทํา 
ขอสอบใหได  ไมเนนที่วธิีการคิดหาคําตอบ ทาํใหนักเรยีนไมเขาใจทฤษฎีและเนื้อหาหรือเกิดความ
เบื่อหนาย (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ.  2543: 8 – 15) และผลจากการ
ประเมินผลคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรนานาชาติ     ของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผล 
การศึกษา (IEA) คร้ังที่สาม (TIMSS - 1995) และทําการศึกษาซ้าํอีกครั้งในป ค.ศ. 1999 (TIMSS - 
R) พบวาใน TIMSS – R ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ของประเทศไทย  เมื่อเทียบ
กันในระดับนานาชาติอยูในกลุมกลาง   โดยมีคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ แตความ 
แตกตางระหวางคะแนนเฉลีย่ของไทยกับคะแนนเฉลีย่ของนานาชาติไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
(Martin. et al. 2000: 32) และเมื่อพิจารณาแนวโนมระหวางนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ใน 
TIMSS – 1995 กับ TIMSS – 1999 พบวาคะแนนลดต่ําลง ประเทศไทยมีความออนดอยทุกดาน 
ไมวาจะเปนตวัปอน ซึ่งไดแก  เวลาเรียนวทิยาศาสตร  ทรัพยากรสําหรับการเรียนวทิยาศาสตร  
ทรัพยากรทางการศึกษาโดยทั่วไป   ครูสอนวทิยาศาสตรที่มีวุฒิตรง    ตลอดจนภูมหิลังทาง 
ครอบครัวที่พบวา  เด็กไทยสวนใหญมาจากครอบครัวทีม่ีระดับการศึกษาต่ํากวาประเทศอื่น  
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(สุนีย  คลายนลิ.  2545: 1 – 2)  จากการตดิตามผลการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
พุทธศกัราช 2524 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศกัราช 2533) ของกรมวิชาการ ยงัพบวา การจัดหลักสูตร
และการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ยังไมสามารถผลักดันใหประเทศไทย  
เปน 
ผูนําทางดานวทิยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคได และการนาํหลักสูตรไปใช  
ยังไมสามารถสรางพืน้ฐานการคิด สรางวิธกีารเรียนรูใหคนไทยมีทักษะในการดํารงชวีิต สามารถ 
เผชิญปญหาสงัคม  เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  กระทรวง 
ศึกษาธกิาร.  2544: 1 ; ศิริกาญจน  โกสมุภ ; ดารณี  คําวัจนัง.  2545: 1 ; ธํารง  บัวศรี.  2543: 
17) ทั้งนี้การทีจ่ะใหคนในชาติไดกาวทนัการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนนัน้ตองทําใหคนในสังคม  
“คิดเปน”   มีจนิตนาการและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค      เพื่อที่จะประยุกตความรูมาพฒันา
เทคโนโลย ีใหม ๆ สรางนวัตกรรมอยางหลากหลายและตอเนื่อง (สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษา แหงชาต.ิ  2545: 2) และเพื่อเตรียมนักเรยีนสาํหรับอนาคตใหมีความสามารถในการ 
แกปญหา ตัดสินใจ ตลอดจนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (Tishman ; Perkins ; & Joy.  1995: 1)  
ซึ่งสอดคลองกันแนวความคิดของกาเยทีว่า  จุดศูนยกลางของการศกึษา คือ การสอนใหคนไดคิด
ใชเหตุผล และสามารถแกปญหาได (Shin ; Johnasen ; & McGee.  2003: 6 ; citing Gagne.  
1980) ซึ่งถือวา เปนสิ่งที่มีความสาํคัญมากในการเรียนการสอน  ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และ 
อุดมศึกษา (Taconis ; & Hout – Wolters.  1999: 313)  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรใช
ยุทธศาสตรทีห่ลากหลาย  เพื่อสนองความตองการ ความสนใจและวธิีการเรียนที่แตกตางของ 
ผูเรียน ใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหพัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการเรยีนรู
กระบวนการสบืเสาะหาความรู  กระบวนการแกปญหาและคิดคนสรางสรรคองคความรู (สถาบนั
สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2546: 2) ซึ่งในปจจุบันนักการศึกษามีความเชื่อวา
การคิดเปนคณุสมบัติเบื้องตนที่สําคัญ เปนพืน้ฐานที่สําคัญในการพฒันาความสามารถทาง
สติปญญา 
ข้ันสูง เปนสิง่ที่มีคุณคาอยางยิ่งตอนักเรียน ในการนําไปใชในการจัดการปญหาตาง ๆ ที่ตองเผชญิ
ในชีวิตประจาํวัน (Tsui.  2002: 740) การคิดยังเปนกลไกสําคัญที่ใชในการเรียนรู  เปนสวนหนึง่ 
ที่จําเปนตอการเรยีนรูในอนาคตที่ตองการสงเสริมใหเกิดขึ้นในเด็กไทย (กรมวิชาการ.  2542: 1) 
เปนกระบวนการทางสมองของมนษุย        ซึ่งมีศักยภาพสูงมากและเปนสวนหนึ่งทีท่าํใหมนุษย 
แตกตางไปจากสัตวอ่ืน (ทิศนา  แขมมณ ี; และคณะ.  2544: 5) การศกึษาวิทยาศาสตรเปนการ
เรียนทีน่ักเรียนตองคนควาหาขอมูล และสรุปขอคนพบดวยตนเอง  นกัเรียนตองคิดในหลาย ๆ 
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ระดับ โดยใชคําถามนําใหเกิดการคิดเพื่อหาคําตอบ ตองคิดวิเคราะห เปรียบเทียบหาความเหมือน
ความแตกตาง จัดกลุม จัดประเภทของขอมูล คิดเชื่อมโยงผลการศึกษาหรือผลการทดลองกับ 
หลักการ  ทฤษฎี  และคิดวิเคราะห สรุปหลักการจากขอมูลที่วิเคราะหไว รวมทั้งคิดประเมินคา   
ในกระบวนการฝกใหนกัเรียนไดคิด  เปนการฝกที่ผสมผสานกับการเรยีนเนื้อหาสาระตามหลกัสูตร
จะทําใหนักเรยีนมีความคิดสรางสรรค มีความคิดริเร่ิมและสามารถแกปญหาตางๆ ได (จันทรเพ็ญ  
เชื้อพานิช.  2544: 40) กระบวนการคิดและการเพิ่มพนูความรูนีเ้ปนผลมาจากการมปีฏิสัมพันธกับ
สังคมและการสรางความรูในบริบทที่เหมาะสม  (Mason.  2001: 306 ; citing  Vygotsky’s.  
1978) 
 จากการศึกษางานวิจยัเกี่ยวกับการคิด  การสอนการคิด  และยทุธศาสตรในการสอน 
การคิดพบวาปจจัยที่สงเสรมิใหเด็กนักเรยีนไดฝกคิดมหีลายปจจัยดวยกนัคือ กิจกรรมการเรียน
การสอน เชน การอภิปรายในชั้นเรยีน ในประเด็นที่เกี่ยวกับวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอม 
กิจกรรมเหลานี ้จะทาํใหนักเรียนไดคิดวิจารณญาณเกี่ยวกับบทบาทของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตอประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม (Bodzin ; & Mamloh.  2001: 36) การเลนแบบมีการทดสอบ 
(Testing  Play)  ชวยพัฒนากระบวนการคิดและการคิดอยางมเีหตุผล  การเลนละครและกิจกรรม
เลียนแบบ (Dramatic play and Imitation  play) ชวยพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ   
การเลนกิจกรรมการสรางเครื่องมือหรืออุปกรณ (Construction  Play) ชวยพฒันากระบวนการเสาะ
แสวงหาความรู  และความคดิสรางสรรค    การเลนเกม (Game Play)  ชวยพฒันากระบวนการคิด 
และการตัดสินใจ (Khemmani.  1994: 25 – 45)  การใชคําถามของครูจะชวยใหนกัเรียนไดใช
ความคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ (Harpaz ; & Lefstein.  2000: 54) โซฮาร และ เบเยอร ไดให
คําแนะนําในการสอนทกัษะการคิดวาควรเริ่มตนสอนทกัษะการคิดควบคูไปกับการเรียนเนื้อหาวชิา
เรียน   
ไมควรแยกการสอนทักษะการคิดออกอิสระจากเนื้อหาวชิา  ซึ่งจะเปนการชวยใหนักเรียนมทีักษะ
และเรียนรูไดอยางมีความหมาย (Zohar.  1995: 1059 ; & Beyer.  1991: xv)    และควรเริ่มตน 
สอนทักษะการคิดจากขั้นปฏิบัติการรูปธรรมไปสูทักษะการคิดขั้นปฏิบัติการนามธรรม (Moran ; & 
Voughan.  2000: 47) ดังนัน้จากความสาํคัญของการคิด  การสอนทักษะการคิด และยุทธศาสตร
การคิดจึงควรมีการพฒันาหลักสูตรที่มุงพฒันาผูเรียนในลักษณะทีเ่ปนองครวม มีความสมดุลทัง้ 
ดานรางกาย จิตใจ ปญญาและสังคมในทุกชวงชัน้ของการจัดการศึกษา ในการพัฒนาดานปญญา 
มุงปลูกฝงและพัฒนาการคดิของผูเรียนใหมีคุณภาพ หรือมีความสามารถในการคดิขั้นสงู (สมศักดิ์  
สินธุระเวชญ.  2542: 51)  ซึ่งเปนกระบวนการที่ซับซอนของการคิดไตรตรอง และการคิดอยางม ี
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เหตุผล และตองการองคประกอบที่เหมาะสมที่จะเกื้อหนุนการคิดเพื่อตัดสินใจวาจะเชื่อหรือไมและ
จะทําอะไร  อยางไร (พงษเทพ  บุญศรีโรจน.  2543: 13 ; Zoller.  1999: 585 ; citing O’ Tuel ; & 
Bullard.  1993: 1 ; Zoller.  1993 ; Resnick.  1987 ; & Ennis.  1985) อันประกอบดวย การคิด
วิจารณญาณ (Critical  Thinking) การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) การแกปญหา (Problem 
Solving)  การตัดสินใจ  (Decision  Making)  และการคิดวิเคราะห  (Analytical  Thinking)  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544: 14 ;  สถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย.ี  2544: 2 ; จินตนา  ธนวิบูลย.  2535: 46 ; ศิริกาญจน  โกสุมภ, ดารณี  คําวัจนงั.  2545: 
13 ; Zoller.  1997: 117)  และรวมไปถึงความ สามารถ ในการเชื่อมโยงขอมูลใหมกบักรอบความคิด
ที่มีอยูเดิม    เพื่อใหขอมูลนัน้สามารถเขาใจไดงายและนําไปประยกุตใชไดอยางสะดวก (Friend.  
2002: 40)    ในสวนการคิดวิจารณญาณมีสวนสอดคลองกับทกัษะการสืบเสาะเชงิวิทยาศาสตร 
(Zohar ; Weinberge ; & Tamir.  1994: 184) เปนกระบวนการทางสมอง ยุทธศาสตร  ขอคิดเห็น 
ที่ใชในการแกปญหา ตัดสินใจและเรียนรูมโนมติใหมๆ  (Lipman.  1998: 38) และเปนพืน้ฐานของ
การคิดแบบอื่นๆ  รวมทัง้การคิดสรางสรรค  การตัดสินใจและการแกปญหาดวย 
 จากความสําคัญของวิทยาศาสตร  สภาพปญหาในการเรียนการสอนวทิยาศาสตรและ
ความสาํคัญในการบูรณาการทักษะการคิดในเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตร     ดังกลาวมาแลวขางตน      
ผูวิจัยจงึมีความสนใจที่จะพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา เร่ืองปริมาณสมัพันธ  ซึ่งถือวาเปนหวัขอ
หนึง่ทีม่ีความสําคัญในการเรียนการสอนวชิาเคมี  จากการคนควาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
ในหวัขอดังกลาว พบวาในการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธนี ้นกัวิจัยไดใชเทคนิคหลากหลาย 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนาํบางเทคนิคเทานั้นมาเปนกรอบ
ความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      ซึ่งแบงกจิกรรมตาง ๆ   ออกเปน 3  ลักษณะ คือ  
กิจกรรมการแกปญหาเกี่ยวกับมโนมติ  กจิกรรมการแกปญหาโดยการคํานวณ และกิจกรรม การ 
แกปญหาโดยการทดลอง  ในสวนของกิจกรรมการแกปญหาเกีย่วกับมโนมต ิ(Concept Problem 
Solving) ผูวิจยัเลือกใชเทคนิคการวเิคราะหมโนมต ิ(Concept Analysis)      เปนกรอบในการจดั 
กิจกรรม ซึง่แนวทางนี้ไดจากงานวจิัยของบันซ (Bunce.  1991 : 505 - 521) วากเนอร (Wagner.  
2001: 10 – 22) ดอริ และ ฮามิริ (Dori ; & Hameiri.  1998: 317 – 333 ; Dori ; & Hameiri.  2003: 
278 – 302) แลวตรวจสอบความเขาใจในมโนมติของนกัเรียน  โดยการพูดอภิปรายและการเขียน
แผนภูมิ (Flow  Chart)        สําหรับกิจกรรมการแกปญหาโดยการคํานวณ (Calculate Problem 
Solving) ผูวิจยัเลือกใชวธิีการแกปญหาโดยใชรูปแบบการแกปญหาและการตัดสินใจของ  สสวท.    
(สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2546 : 222 - 223)  และใชเทคนิควิธีการโดย
โมล (Mole Method) และวธิีการโดยสัดสวน (Proportionality Method) ในการคํานวณแกปญหา  
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ซึ่งแนวทางนี้ไดจากงานวิจัยของกาเบล (Gabel.  1983: 163 – 177) บอรดเนอร และ แม็กมิลเลน 
(Bodner ; & McMillen.  1986: 727 – 737)     แอ็ทวอรเทอร (Atwater.  1990: 157 – 172) และ 
ชมิดส (Schmidt.  1997 : 237 – 249) และสวนของกิจกรรมการแกปญหาโดยการทดลองที่เนน 
ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเองใหมากที่สุด โดยในชวงแรกใชวธิีการสืบเสาะแบบแนะแนวทาง 
(Guided inquiry) และตามดวยวิธกีารสืบเสาะแบบเปด (Openness Inquiry)  ซึ่งแนวทางนี ้
ไดกรอบความคิดจากงานวิจยัของสแทเออร,  กูดรัม และ แฮกลิ่ง (Staer ; Goodrum ; & Hackling.  
1998: 219 – 228)  ฮิวเบอร (Huber.  2001: 32 – 42)  และ เชฟพารดสัน (Shepardson.  1993: 
264 – 268)  กิจกรรมทีก่ลาวมา ทั้ง  3 ลักษณะนี้มุงเนนพัฒนาความสามารถในการแกปญหา และ
การตัดสินใจ  ในอันที่จะสงผลใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางวทิยาศาสตร (Scientific 
Literacy  Person) และสามารถใชกระบวนการคิดในการแกปญหาและตัดสินใจไดตอไปในอนาคต 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อ 
 1.  พัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา เร่ือง ปริมาณสัมพนัธที่เนนการพัฒนาความสามารถ 
ในการแกปญหาและการตัดสินใจ  
 2.  ประเมินการใชหลักสูตรกบันักเรียนในดาน 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
  2.3  เจตคติทางวทิยาศาสตร 
  2.4  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ปริมาณสัมพันธ ที่เนน
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 2.  ครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนที่เนนผูเรียนลงมือปฏิบัติการหาคาํตอบดวยตนเอง  เพื่อใหนักเรียนสามารถแกปญหาและ
การตัดสินใจได 
 3.  นักเรียนฝกกิจกรรมการแกปญหาและการตัดสินใจ สามารถใชแนวทางนี้ไปประยุกต 
ใชในการแกปญหาและการตัดสินใจในหวัขออ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันได 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  ไดแก  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  โรงเรยีนเสลภูมพิิทยาคม    
อําเภอเสลภูมิ  จงัหวัดรอยเอ็ด   
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   
อําเภอเสลภูมิ  จงัหวัดรอยเอ็ด   ภาคเรียนที ่2  ปการศกึษา 2547  จํานวน  2 หองเรียน   
จํานวนนักเรียน  81 คน 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรยีนรูหลกัสูตรสถานศกึษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  เร่ือง ปริมาณสัมพันธ ทีเ่นนพฒันาความสามารถในการแกปญหา และ 
การตัดสินใจ 
  2.  ตัวแปรตาม  ไดแก 
   2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
   2.3  เจตคติทางวทิยาศาสตร 
   2.4  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  หลักสูตรสถานศกึษา หมายถงึ แผนหรอืแนวทางที่สถานศกึษาใชจัดประสบการณ
ใหแกผูเรียนแตละคนไดพัฒนาไปสูศักยภาพสงูสุดของตนเอง  จากการทํากิจกรรมการเรียนรู  ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง  รูจักตนเอง มีชวีิตอยูในโรงเรียน  ชุมชน  สังคมและ 
โลกอยางมีความสุขและสามารถประยกุตใชความรูในการแกปญหาได 
  หลักสูตรสถานศกึษา เรือ่ง ปริมาณสมัพันธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาและการตัดสินใจ  หมายถงึ  หลักสูตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อใชสอนนักเรียนใน
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   ใชเวลาเรียน  36  ชั่วโมง    มีเนื้อหาที่มุงเนนใหนักเรยีนไดเรียนรู 
มโนมตทิางวทิยาศาสตรเร่ืองปริมาณสัมพนัธ    มีกจิกรรมการเรียนการสอนใหนกัเรยีนไดเรียนรู
และลงมื่อปฎิบัติดวยตนเองที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
  การประเมินหลกัสูตร  หมายถงึ  กระบวนการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร  
ซึ่งแบงออกเปน  2 ข้ันตอน  คือ การประเมนิโดยผูเชีย่วชาญและการประเมินโดยการทดลองใช 
หลักสูตรโดยการนําผลจากการเปรียบเทยีบคะแนนการทดสอบหลงัเรียนในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบบอิงเกณฑซึ่งใชวัดความรูในดานเนื้อหา เร่ืองปริมาณสัมพันธหลงัการทดลองใชหลักสูตร   
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วัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ  เจตคติทางวิทยาศาสตร  ความสามารถใน
การแกปญหา และการตัดสินใจ  โดยผูเรียนจะตองเปนผูรอบรูและมีความสามารถซึง่คํานวณจาก
คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑที่ใชทดสอบหลังเรียน  โดยคะแนนเฉลี่ยที่ไดตอง
มากกวาหรือเทากับจุดตัด 
  ประสิทธิภาพของหลักสตูร  หมายถงึ  ผลจากการพจิารณาเกีย่วกบัความ
เหมาะสมและความสอดคลองของจุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียน
การสอน  ส่ือ  การวดัและการประเมินผล       โดยดูจากคา  X  ,   S.D.   และคาดัชนีความ
สอดคลอง  IOC  
(Index  of  Objective  Congruence) ของผูเชี่ยวชาญ  การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม 
ของผูเชี่ยวชาญกับเกณฑดังนี ้
   มากที่สุด  ชวงคะแนน 4.50 – 5.00 
   มาก   ชวงคะแนน 3.50 – 4.49 
   ปานกลาง  ชวงคะแนน 2.50 – 3.49 
   นอย   ชวงคะแนน 1.50 – 2.49 
   นอยที่สุด  ชวงคะแนน 1.00 – 1.49 

  คา S.D. มีคาไมเกิน 1  และคาความสอดคลองของผูเชีย่วชาญจะพิจารณาคา IOC 
ต้ังแต  0.5 ข้ึนไป 
  คะแนนจุดตัด  หมายถึง  เกณฑหรือมาตรฐานขั้นต่าํที่ใชในการตัดสินการเรียนรู
ของนักเรียนทีจ่ะยอมรับวาเปนผูรอบรู    ซึง่การหาคะแนนจุดตัด     ผูวจิัยเลือกใชวธิกีารกําหนด
คะแนนจุดตัดดวยวิธีแบบผสมตามวธิีการของเบอรก  โดยการกาํหนดเกณฑ คือการกําหนดจุดตัด
ของคะแนน  ที่แบงผูเรียนเปน  2  กลุม คือกลุมที่ไดรับการสอนเปนกลุมรอบรู (Master) และกลุม 
ที่ไมไดรับการสอนเปนกลุมไมรอบรู (Non  Master) จากนั้นใหนกัเรียนทั้งสองกลุมทาํแบบทดสอบ 
แลวพิจารณาการกระจายของคะแนนทัง้  2 กลุม  จะคาบเกี่ยวกัน  จุดที่ฟงกชนัทัง้สองตัดกัน คือ 
คะแนนพยากรณที่นาจะเปนของแตละทกัษะ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถงึ  ผลของการใชทางสติปญญาในการคิดเพื่อ 
ใหรอบรูในหลกัการ  ทฤษฎ ี ขอเท็จจริง  เนื้อหา หรือแนวคิดหลัก    ซึง่ประเมินไดจากพฤติกรรม 
การแสดงออกของผูเรียนในดานความรูความจํา ความเขาใจ การนาํไปใชและการวเิคราะหขอมูล 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ  หมายถงึ  ทักษะทาง
สติปญญาที่นกัเรียนนําวิธีการทางวทิยาศาสตรมาใชในการแกปญหา  ศึกษาคนควา  สืบเสาะหา 
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ความรู ซึง่ประกอบดวยการใหนยิามเชิงปฏบัิติการของตัวแปร การกําหนดและควบคมุตัวแปร  
การตั้งสมมุติฐาน    การทดลองและการออกแบบการทดลอง และการตีความหมายขอมูลและ 
การลงขอสรุป   
  เจตคติทางวทิยาศาสตร  หมายถงึ  ลักษณะนิสัยของผูเรียนทีจ่ะไดรับการพัฒนา
ในตัวผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนรูวทิยาศาสตร ประกอบดวย ความมเีหตุผล ความอยากรู
อยากเห็น ความมีใจกวาง ความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง  ความเพยีรพยายาม และความ
รอบคอบกอนตัดสินใจ       
  ความสามารถในการการแกปญหาและการตัดสนิใจ  หมายถงึ  ทักษะทาง
สติปญญาในการใชกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติการ โดยอาศัยประสบการณเดิม วฒุภิาวะ 
ทางสมอง  ความพรอมและแรงจูงใจของผูเรียน เพื่อดําเนินการหาคําตอบของปญหา ตามขัน้ตอน
ของการแกปญหาดังนี ้
   1.  การกําหนดปญหา 
   2.  การทาํความเขาใจปญหา 
   3.  การวางแผนแกปญหา 
   4.  การลงมือแกปญหาและประเมินผลการแกปญหา 
   5.  การตรวจสอบการแกปญหาและนําวิธกีารแกปญหาไปใชกับปญหาอื่น 
  สําหรับข้ันตอนของการตัดสินใจซึ่งจะเกิดขึ้นในกระบวนการแกปญหา โดยเฉพาะ
ปญหาที่ไมไดกําหนดเปาหมายในการแกปญหาไวอยางชัดเจนมี  6  ข้ันตอนดังนี ้
   1.  การกําหนดเปาหมายของการตัดสินใจ 
   2.  การสรางทางเลือก 
   3.  การวิเคราะหขอดีขอเสียของทางเลือก 
   4.  การจัดลําดับความสําคญัของทางเลือก 

5.  การตัดสินทางเลือก 
6.  การนาํทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช 

  วัดไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองและการ
ทดสอบดวยแบบทดสอบทีม่ีคําถามในลกัษณะของสถานการณปญหา แลวใหลงมือปฏิบัติการ
แกปญหาและตัดสินใจเพื่อแกปญหา หาคาํตอบ 
  กิจกรรมการเรียนรู  หมายถึง  การกระทําหรือการปฏบัิติกิจกรรมของนักเรียนที่
แสดงออกถึงการมีสวนรวมในการแสวงหาความรู   เพื่อใหเขาใจในหลกัการ  และทฤษฎีที่
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เกี่ยวของกับเนื้อหาในแตละหนวยการเรยีนรู โดยการใชกระบวนการแกปญหา  5  ข้ันตอน  และ
การ 
ตัดสินใจ   6  ข้ันตอน  เพื่อฝกใหนกัเรียนไดมีทักษะกระบวนการคิดที่เปนขั้นตอน  อันจะนําไป
ประยุกตใชในการแกปญหาได ซึ่งลักษณะของกิจกรรมแบงออกเปนกิจกรรมเพื่อทบทวนมโนมติ
พื้นฐานกอนทีจ่ะเรียนรู  ในแตละหนวย  กจิกรรมการเรียนรูมโนมต ิ และกิจกรรมประยุกตใช 
มโนมติในการแกปญหา และการตัดสินใจ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 
 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ปริมาณสัมพนัธทีเ่นนการพฒันาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงกวาคะแนน 
จุดตัด 

2. ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังการทดลองใชหลักสูตร 
สถานศกึษาเรื่องปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
สูงกวาคะแนนจุดตัด 
 3.  เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลงัทดลองใชหลกัสูตรสถานศกึษาเรื่องปริมาณ
สัมพันธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจอยูในระดบัดี 
 4.  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจของนักเรียนหลงัทดลองใชหลักสตูร
สถานศกึษา  เร่ืองปริมาณสมัพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการ
ตัดสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของเพื่อเปนกรอบความรูใน
การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง ปริมาณสัมพนัธที่เนนพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ โดยนาํเสนอใหครอบคลุมตามหวัขอตาง ๆ ดังนี ้
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
  1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 
  1.2  หลกัสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  1.3  หลกัสูตรสถานศกึษาและการพฒันาหลักสูตรตามสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  1.4  การจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
  1.5  ทฤษฎี หลักการ แนวคดิเกี่ยวกบัการคิด และการประยุกตใชกับการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร 
  1.6  หลกัการในการสอนทกัษะการคิด 
  1.7  เอกสารเกี่ยวกบัยทุธวธิีในการคิด 
  1.8  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 2.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
  2.1  งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาหลกัสูตร 
  2.2  งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการแกปญหา 
  2.3  งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการตัดสินใจ 
 
1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
 สามารถสรุปและนําเสนอในรายละเอียดของแตละหัวขอดังนี ้
 1.1  หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 (กรมวิชาการ.  2544:1 – 5) 
ประกอบดวยหลักการ และจุดมุงหมายทีสํ่าคัญดังนี ้
  หลักการ  
   เพื่อใหการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของประเทศ จงึกําหนดหลักการของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานไวดังนี ้
   1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ   มุงเนนความเปนไทยควบคู
กับความเปนสากล 
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   2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 
และเทาเทียมกันโดยสงัคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
โดยถือวา ผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ 
   4.  เปนหลักสตูรที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ดานสาระ  เวลา และการจดัการเรียนรู 
   5.  เปนหลักสตูรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
  จุดมุงหมาย 
   หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กําหนดจุดมุงหมายซึ่งถอืเปนมาตรฐาน 
การเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลกัษณะอันพึงประสงคตอไปนี ้
   1.  เหน็คุณคาของตนเอง มีวนิัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลกัธรรมของ
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมอนัพงึประสงค 
   2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรัก 
การคนควา 
   3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทนัการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา 
ทางวทิยาการ  
   4. มทีักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะ
การคิด การสรางปญญา และทักษะการดํารงชีวิต 
   5.  รักการออกกําลงักาย ดูแลตนเองใหมสุีขภาพและบคุลิกภาพที่ดี 
   6.  มปีระสิทธภิาพในการผลติและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา เปน
ผูบริโภค 
   7.  เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี  
ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   8.  มจีิตสํานกึในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  
ภูมิปญญาไทย และทรัพยากรธรรมชาต ิและพัฒนาสิง่แวดลอม 
   9.  รักประเทศชาติและทองถิน่ มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
  จะเหน็ไดวาจากหลกัการ    จุดมุงหมายมุงพัฒนาใหนักเรียนเกิดคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคที่ครอบคลุมทั้งความรู  ทักษะ เจตคติ ความมวีนิัย มีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมอันพึง
ประสงค  
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 1.2.  หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร 
  ผูวิจัยไดกลาวในรายละเอียด  พอสรุปไดเรียงตามลําดบัดังน้ี 
  1.2.1  ความหมายของหลักสูตร 
   นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของหลักสูตร  สรุปรายละเอยีดไดดังนี ้
   เฮนสัน (Henson.  2001: 8 – 9) ไดสรุปความหมายของหลักสูตรไว  6 ประการ
คือ ประการแรกสรุปจากซีส (Zais.  1976) หลักสูตรคือโปรแกรมของการศึกษาที่ทางโรงเรียนจัดให  
โดยมีรายชื่อของหลักสูตรทีจ่ะตองเรียนเรียงตามลาํดับตลอดโปรแกรมของการศึกษา ประการทีส่อง 
สรุปจากแม็กโดนัล (MacDonald. ; citing Foshay.  1969) หลักสูตรคือเอกสารทีว่างแผนการสอน
และการจัดกิจกรรมใหกับเดก็นักเรยีน  ประการที่สาม  รวบรวมจาก ทอมสัน และ เกรก(Thomson.; 
& Gregg.  1997) เซเลอรและอเลคซานเดอร (Sayley ; & Alexander.  1966) สมิท, สแตนลี่ย, 
และ  ซอรส (Smith ; Stanley ;& Shores.  1957) แคสเวล และ แคมเบล (Caswell; & Cambell.  
1935) และ ดอล (Doll.  1989 ; Doll.  1996: 13) สรุปวา หลักสูตรคือแผนการจัดประสบการณของ
โปรแกรมการศึกษาในโรงเรยีน ที่จะจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กนักเรียนไดคิดและทํากจิกรรม 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูภายใตการอุปถัมภของโรงเรียน ประการที่ส่ีรวบรวมจากแทนเนอรและแทน-
เนอร (Tanner.; & Tanner.   1980) และ เกย (Gay.  1990) สรุปวา หลักสูตรคือกิจกรรมที่เกีย่วของ
กับสังคม เปนการสรางความรูและประสบการณจากการมีสวนรวมในสงัคมและวัฒนธรรมของ 
โรงเรียน ประการทีห่า ไดสรุปจาก พอพเฮม และ เบเกอร (Popham.; & Baker.  1970) หลักสูตรคือ
ผลลัพธของแผนการเรียนรูทั้งหมด ที่โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ ประการที่หก สรุปจาก ทาบา (Taba.  
1962) หลักสตูรคือแผนการเรียนรูที่ประกอบดวยจุดประสงคและจุดมุงหมายเฉพาะ การจัดเนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผล 
   นอกจากนี ้ โพสเนอร (Posner.  1995: 5) ใหความหมายของหลักสตูรไววา คือ 
เนื้อหาสาระ หรือวัตถุประสงคที่โรงเรียนมหีนาที่จะตองจัดใหนักเรียน     เปนกลุมของยุทธศาสตร 
การสอนที่ครูวางแผนจะใชสอนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  โอลิวา (Oliva.  1997: 4)  
ไดนําคํานยิามตาง ๆ ของหลกัสูตรมาเรียบเรียงไววา หลกัสูตรคือ  ส่ิงที่ใชสอนในโรงเรียนชุดวิชา 
ที่เรียน เนื้อหา โปรแกรมการเรียน        ชุดของอุปกรณการเรียนการสอน ลําดับของกระบวนวิชา  
จุดประสงคทีจ่ะนําไปปฏิบัติ  กระบวนวิชาที่ศึกษา  ทุกสิ่งทุกอยางทีดํ่าเนนิการภายในโรงเรยีน  
รวมทัง้กิจกรรมนอกหองเรียน   
   จากคํานิยามของหลักสูตรที่กลาวมาทัง้หมดขางตน จะเหน็ไดวา มีความหมาย
ที่แตกตางกัน  สรุปไดวา  มทีั้งนิยามระดบัแคบ และระดับกวาง  เนนการจัดการหลกัสูตร จาก
สวนกลางหรือการจัดการภายในโรงเรยีน มีองคประกอบที่หลากหลาย  โดยภาพรวมแลวหลักสูตร 
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เปนทกุสิ่งทุกอยางที่จัดใหเด็กมีประสบการณทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหเขาไดมี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
  1.2.2  องคประกอบของหลักสูตร 
   องคประกอบของหลักสูตร หมายถงึสวนที่อยูภายในและประกอบเขาเปน 
หลักสูตรใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลและการพฒันาหลักสูตร  
รุจิร  ภูสาระ (2545: 8 – 9)  สรุปองคประกอบของหลักสตูรตามแนวคดิของนักการศึกษาดงันี ้

  1.  ไทเลอร (Tyler.  1968) กลาววาโครงสรางของหลักสูตรมี  4  ประการคือ 
1.1 จุดมุงหมาย (Educational  Purpose) ที่โรงเรียนตองการใหผูเรียน 

เกิดผล 
    1.2  ประสบการณ (Educational  Experience) ที่โรงเรียนจัดใหบรรลผุล 
    1.3  วิธีการจัดประสบการณ (Organization of  Educational  
Experience) เพื่อใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
    1.4  วิธีการประเมิน (Determination of What to Evaluate) เพื่อตรวจสอบ 
จุดมุงหมายทีว่างไว 
   2.   ทาบา (Taba.  1962) กลาวถงึองคประกอบของหลกัสูตร  4  องคประกอบ
คือ 
    2.1  วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ 
    2.2  เนื้อหาและจํานวนชั่วโมงสอนแตละวิชา 
    2.3  วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
    2.4  วิธีการประเมินผล 
  1.2.3  แนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตร 
   การพัฒนาหลกัสูตร (Curriculum  Development) หมายถึง การปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีข้ึนหรือการจัดทาํหลักสูตรขึ้นมาใหม   (บรรพต  สุวรรณประเสริฐ.  2544 : 
15)  ซึ่งในสวนของแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนี้ มนีักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดไว  
ซึ่งในการวิจยัครั้งนี้ผูวิจยัไดอาศัยแนวคิดของไทเลอร (Tyler.  1950) ทาบา (Taba.  1962) และโอ
ลิวา (Oliva.  1992)  เปนฐานในการสรางหลักสูตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น    ซึง่พอที่จะสรปุใน
รายละเอียดแต 
ละรูปแบบไดดังนี ้
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   1.  แนวคิด กระบวนการพัฒนาหลักสตูรของไทเลอร 
    ไทเลอร ไดเสนอแนวคิดในกระบวนการพฒันาหลักสูตร ซึ่ง วิชยั  วงษใหญ 
(2537: 10 – 11) ไดสรุปแนวคิดไทเลอรวา การจัดหลกัสูตรและการสอนนัน้ควรตอบคําถามที่เปน
พื้นฐาน 4 ประการ คือ  
     1.  มีความมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 

2. มีประสบการณทางการศึกษาใดบางที่โรงเรียนควรจัดขึ้นเพื่อชวย 
ใหบรรลุจุดประสงค 
     3.  จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไร  จงึจะทําใหการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
     4.  จะประเมนิผลของประสิทธิภาพของประสบการณในการเรียน 
อยางไร จงึจะตัดสินไดวาบรรลุถึงจุดประสงคที่กาํหนดไว 
     คําถามพืน้ฐานทัง้ 4 ขอ ตองถามเรียงตามลําดับ  ดังนัน้คําถามขอแรก
จึงถือวาสําคญัที่สุด  เพราะคําถามอีก 3 ขอ ข้ึนอยูกับจดุประสงคขอแรกที่กําหนดไว เมื่อพิจารณา
จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร    พบวา ไทเลอรเร่ิมตนการพัฒนาหลกัสูตรดวย
การศึกษาสังคม การศึกษาผูเรียน แนวคิดของนักวิชาการ ปรัชญาสังคมและปรัชญาการศึกษา 
แลวนํามากาํหนดเปนจุดมุงหมายชัว่คราว  หลงัจากนัน้ก็ใชความรูทางดานทฤษฎกีารเรียนรู 
ปรัชญาการศกึษาและปรัชญาสังคมมาพจิารณากลัน่กรองและตัดทอนจุดมุงหมายที่มี
ความสาํคัญนอย จะไดจุดมุงหมายที่แทจริง เมื่อไดจุดมุงหมายที่แทจริงแลว    เลือกและจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกบันักเรียน ข้ันตอนสุดทาย มีการประเมนิผลหลักสูตร  เพื่อนาํผลที่ได
ไปปรับปรุงแกไขตอไป 
   2. แนวคิด กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 
    ทาบา เปนนักการศึกษาที่มแีนวคิดเกี่ยวกบัการสรางและการพฒันา
หลักสูตรเหมือน ไทเลอร    ซึง่เชื่อวา  ครูผูสอนควรมีสวนรวมในการพฒันา และไดเสนอ
กระบวนการพฒันาหลักสูตรจากลางขึ้นสูบน รูปแบบทีม่ีข้ันตอนคลายกันกับรูปแบบของ ไทเลอร 
มีจุดเดนคือ ทาํใหครูพัฒนาตัวเองในการเตรียมตัวนาํรูปแบบการพฒันาหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริง 
หนวยการเรียนมีพืน้ฐานในการเชื่อมโยงระหวางหลักสตูรและการสอน  มีข้ันตอนดังนี ้ 
(รุจิร  ภูสาระ.  2545: 61 – 64) 
     ข้ันตอนที ่1  วนิิจฉัยความตองการของผูเรียนและสงัคม   
     ข้ันตอนที ่ 2  การกําหนดจดุมุงหมาย   
     ข้ันตอนที ่3  การเลือกเนื้อหาสาระ   
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     ข้ันตอนที ่4  การจัดเรียงเนื้อหาสาระ   
     ข้ันตอนที ่5 – 6  คัดเลือกและจัดประสบการณการเรียนรู   
     ข้ันตอนที ่7  ประเมินผลหลักสูตร   
   3.  แนวคิด กระบวนการพัฒนาหลักสตูรของโอลวิา 
    โอลิวา ไดเร่ิมแนะนาํรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรครั้งแรกในป ค.ศ. 1976  
ซึ่งแสดงรายละเอียดได  ดังแผนภาพ  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Oliva.  1976:  Model) 
ที่มา:  Henson.  (2001): 149 
 
 
 ซึ่งตอมาในป ค.ศ.  1992  ไดพัฒนารูปแบบการพฒันาหลักสูตรใหมที่ประกอบดวย 12  
ข้ันตอนแสดงรายละเอียดได ดังแผนภูมิ 2 (Henson.   2001: 150) 
 
 
 
 
   

ปรัชญา เปาหมาย วัตถุประสงค ออกแบบ นําไป
ปฏิบัติ 

ประเมินผล 
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                                                                                                                                                    I – IV  และ  VI – IX  =  การเตรียมการ                                           
                                                                                                                                                                          V  =  การเตรียมการและการปฏิบัติ 
                                                                                                                                                                  X – XIII   =  การปฏิบัติ 
 
 

 
   
 
                         
                              I                                                                                                         III                       IV                              V                                     VI                         VII 
 
 
                                                                      II 
 
 
 
 
 
 
                             VIII                                     IXA                                         X                                            IXB                                          XI                                      XII   
 
 
แผนภูมิ 2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Oliva’s.  1992: Model) 
ที่มา: Henson.  (2001): 150 

รายละเอียด 
ความตองการ 
ของผูเรียน 

รายละเอียด 
ความตองการ 
ของสังคม 

กําหนดเปาหมายและปรัชญา 
ความเชื่อทางการศึกษา 

รายละเอียด 
ความตองการของ 

นักเรียนกลุมเปาหมาย 

รายละเอียด 
ความตองการของ 
ชุมชนกลุมเปาหมาย 

รายละเอียด 
ความตองการของ 

เนื้อหาวิชา 

เปาหมาย 
ของ 

หลักสูตร 

จุดประสงค 
ของ 

หลักสูตร 

การจัดการ 
และการนํา 
หลักสูตรไปใช 

เปาหมาย 
ใน 

การสอน 

รายละเอียด 
ของ

จุดประสงค 
การสอน 

เลือก 
กลวิธีสอน 

เลือกวิธ ี
การประเมิน 

นําวิธีสอน
ไปปฏิบัติ
จริง 

เลือกการประเมิน 
ครั้งสุดทาย 

 

ประเมิน 
การสอน 

ประเมิน 
หลักสูตร 
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  1.2.4  การประเมินหลักสตูร 
   การประเมนิหลักสูตรมีจุดมุงหมาย เพื่อพจิารณาทบทวนเกีย่วกับคุณภาพของ
หลักสูตร   โดยใชการวัดผลในแงมุมตาง ๆ   เชน   เอกสารหลักสูตร   กระบวนการเรียนการสอน    
ตัวผูเรียน      ความคิดเหน็ของผูใชหลักสูตรและความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในชมุชนและสังคม 
(วิชัย  วงษใหญ.  2537: 217)  นาํผลที่ไดจากการประเมินไปใชประโยชน ในดาน 1) การปรับปรุง
แกไขสิ่งบกพรองทีพ่บในองคประกอบตาง ๆ ของหลักสตูร  2) การปรบัปรุงแกไขระบบการบริหาร
หลักสูตร  การนิเทศ  กาํกับดูแลและจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  3) การ
ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปหรือไม  4) ใหทราบคุณภาพของผูเรียนวา
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม (ใจทิพย   เชือ่รัตนพงษ. 
2539:  192 – 193) 
   1.2.4.1  ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
    นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการประเมินหลกัสรุปไดดังนี ้
    ชมพนัธุ กุญชร ณ อยุธยา (2540: 39 – 40) หมายถงึการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับองคประกอบของหลกัสูตรในดานตาง ๆ  วา  หลักสูตรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมาย 
ที่กําหนดไวหรือไม 
    สตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebearm.; et al.  1971: 128) หมายถงึ
กระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล  เพื่อนาํมาใชประโยชนในการตัดสินหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม 
    จากความหมายของการประเมินหลักสูตรขางตนพอสรุปไดวาการประเมิน
หลักสูตรเปนการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสตูร  แลวนาํ 
ขอมูลที่ไดมาพิจารณาหาขอบกพรอง  เพือ่ทําการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ  ตรงตาม 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
   1.2.4.2  ระยะของการประเมิน 
    การประเมนิหลักสูตรควรมีการดําเนนิการเปนระยะ  ทั้งนีเ้นื่องจากขอ 
บกพรอง หรือขอผิดพลาดของหลักสูตร โดยทั่วไปแบงออกเปน  3 ระยะคือ   
(ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.  2539: 193 – 194)  
    1)  การประเมนิหลกัสูตรกอนนาํหลกัสูตรไปใช       
    2)  การประเมนิหลกัสูตรระหวางการดําเนินการใชหลกัสูตร     
    3)  การประเมนิหลกัสูตรหลงัการใชหลักสตูร     
    การประเมนิหลักสูตรขางตนนี้สอดคลองกบัวิชัย  วงษใหญ (2537 : 217)  
ที่ไดใชแนวทางการประเมินหลักสูตรโดยแบงออกเปน  3 ระยะ คือ 
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     1)  ระยะกอนโครงการ     ------   การสรางและการพัฒนาหลกัสูตร 
     2)  ระยะระหวางโครงการ -------  การนาํหลักสูตรไปใช 
     3)  ระยะหลังโครงการ      -------  การติดตามประเมนิหลกัสูตรทั้งฉบับ 
   1.2.4.3 ลักษณะของการประเมินหลักสูตร 
    การประเมนิหลักสูตรมีจุดมุงหมาย เพื่อเกบ็รวบรวมวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับ
องคประกอบของหลักสูตร    พจิารณาหาขอบกพรอง   เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
การประเมนิหลักสูตรควรประเมินในสิ่งตาง ๆ ตอไปนี ้(ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.  2539: 195 – 197) 
    1)  การประเมนิเอกสารหลักสูตร    
    2)  การประเมนิการใชหลักสตูร    
    3)  การประเมนิสัมฤทธิผลของหลักสูตร    
    4)  การประเมนิระบบหลกัสตูร  
   1.2.4.4  ขั้นตอนในการประเมินหลกัสตูร 
    ในการประเมนิหลกัสูตรที่มปีระสิทธิภาพ  ผูประเมนิผลควรดําเนนิตาม 
ข้ันตอนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนดังนี้  (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.  2539: 197 – 202) 
    1)  ข้ันกาํหนดวัตถุประสงคของการประเมนิหลกัสูตร            
    2)  ข้ันวางแผนออกแบบการประเมินผล    
    3)  ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล   
    4)  ข้ันวิเคราะหขอมูล      
    5)  ข้ันรายงานผลการประเมิน   
   1.2.4.5 เกณฑในการประเมินหลกัสูตร 
    ในการประเมนิหลกัสูตรใดๆ กอนที่จะทําการประเมนิหลักสูตร ควรมกีาร
วางหลักเกณฑที่ใชในการประเมินหลักสูตรเสียกอน   เพือ่ใหไดแนวทางในการประเมนิหลกัสูตร 
ที่ครอบคลุม  เกณฑที่ใชในการประเมินหลกัสูตรที่นิยมมากที่สุดคือ ของ  Phi  Delta  Kappa  
National  Study on Evaluation  ซึง่แบงเปน  3  กลุม คือ เกณฑทางวทิยาศาสตร  เกณฑทาง 
การปฏิบัติและเกณฑของความคุมคา มีรายละเอยีดสรุปไดดังนี้ (รุจิร  ภูสาระ.  2545: 150 –  
152) 
    1.  เกณฑทางวิทยาศาสตร  ไดแก  ความเที่ยงตรงภายใน  ความเทีย่งตรง
ภายนอก  ความเชื่อมัน่ และความเปนปรนัย  
    2.  เกณฑทางปฏิบัติ  ไดแก  ตรงตามจุดประสงค  ความสําคัญ การกําหนด
ขอบเขตของการประเมินผลเปนสิ่งที่มีประโยชน  ขอคนพบและขอเสนอแนะจาก 
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การประเมนิจะตองเชื่อถือได 
    3.  เกณฑของความคุมคา การประเมินอาจจะเปนไปตามเกณฑที่กลาวมา
ขางตนครบถวน  แตอาจยังไมมีประสิทธิภาพพอเพยีง ตองนาํไปปฏิบัติอีกหลายอยางที่เกีย่วของ
กับคณะบุคคลในโรงเรียน เงิน  และการจดัการในโรงเรียน  เกณฑในดานประสทิธภิาพควรจะ
นํามาใชในการปรับใหมีการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
   1.2.4.6  รูปแบบของการประเมินหลักสตูร 
    รูปแบบของการประเมินหลกัสูตรในปจจบัุน   สามารถแบงออกเปน  
2  ประเภท คือ (ใจทิพย  เชือ้รัตนพงษ.   2539: 207 – 208)  
     1.  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่สรางเสรจ็ใหม ๆ เปนการประเมินผล
กอนนําหลักสตูรไปใชไดแก รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบปุยแซงค 
     2.  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรระหวางใชหรือหลงัใชหลักสูตร  
แบงเปน  4  กลุม คือ 

2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดประสงคเปนหลัก วา 
หลักสูตรมีคุณคามากนอยเพยีงใด เชน การประเมินหลักสตูรของไทเลอรและของ แฮมมอนด  
      2.2  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่ไมยึดเปาหมาย โดยไมนํา
ความคิดของผูประเมินเปนตัวกําหนดกรอบความคิดในโครงการประเมิน เชน รูปแบบการประเมิน
ของ สคริฟเวน 

2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลกั ตองอาศัย 
ผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสตูรโดยใชเกณฑเปนหลัก  เชน  รูปแบบการประเมิน 
หลักสูตรของ สเตค  
      2.4  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่ชวยในการตัดสินใจ เปน
รูปแบบที่เนนการทาํงานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมลู การเสนอผล
จากการวิเคราะหขอมูล เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร เชน สตรัฟเฟลบีมและดอริส โกว  
     ในสวนของการนําเสนอในรายละเอยีดของแตละรูปแบบ  ผูวจิัยได
พิจารณาและนําเสนอในรูปแบบการประเมินหลกัสูตรของ ไทเลอร (Ralph  W. Tyler) รูปแบบ 
การประเมนิหลักสูตรของสเตค (Robert  E.Stake) รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของสตรัฟเฟลบีม  
มีรายละเอยีดดังนี ้ 
      1)  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของไทเลอร (Ralph  W. Tyler)   
       ไทเลอร เปนผูวางรากฐานการประเมินหลกัสูตร โดยเขาสรุปวา 
การประเมนิหลักสูตรเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูเรียนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปวาเปนไปตาม 
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จุดมุงหมายทีต้ั่งไวหรือไม       โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจัด 
การศึกษา 3 สวนคือ จุดมุงหมายทางการศึกษา  การจัดประสบการณการเรียนรู และการ
ตรวจสอบสัมฤทธิผลของผูเรียน ซึง่แสดงความสัมพันธไดดังแผนภูมิดานลางนี ้
 
  
 
 
  
    
 
 
 
แผนภูมิ 3  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของ ไทเลอร   
ที่มา: ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.  (2539): 223 
 
       แนวคิดของ ไทเลอร เกีย่วกบัการประเมนิผลหลักสูตรจงึยึด 
จุดมุงหมายเปนหลกัคือ 

1) เพื่อตัดสินวาจุดมุงหมายทางการศึกษา  สวนใด 
ที่ประสบผลสาํเร็จก็เก็บไวใชตอไป  แตสวนใดไมประสบผลสําเร็จก็จะปรับปรุงแกไขตอไป 
        2)  เพื่อประเมนิคาความกาวหนาทางการศกึษาของกลุม
ประชากรขนาดใหญ  เพื่อใหสาธารณชนไดขอมูลที่นาเชื่อถือ และใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
นโยบายทางการศึกษา 
       การประเมนิผลหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร    ยึด
ความสาํเร็จของผูเรียนเปนสวนใหญเปนเกณฑในการตดัสิน        โดยอาศัยการวัดพฤติกรรมกอน
และหลังเรียน   และมกีารกาํหนดเกณฑไวลวงหนาวาความสําเร็จระดับใดจึงจะประสบผลสําเร็จ 
ตามเกณฑทีว่างไว การประเมินแบบนีเ้ปนการประเมนิสรุปผลมากกวาการประเมนิความกาวหนา 
                   2)  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของ สตรัฟเฟลบีม (Daniel L. 
Stufflebeam) 
     รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่นยิมใชกนัมากที่สุดในปจจุบัน คือ
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ สตัฟเฟลบีม  ชื่อวา รูปแบบ  CIPP (CIPP  Model) ซึ่งพฒันาขึ้น 
 
 

จุดมุงหมาย 

ประสบการณการเรียนรู การตรวจสอบสัมฤทธิผล 
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โดยสตัฟเฟลบีมและคณะ  จากสมาคม The Phi Delta Kappa National Study Committee   
เปนรูปแบบการประเมินขอมูล 4 ประเภท  สรุปไดดังนี ้ (วิชัย  วงษใหญ.  2537: 252 – 253 ;  
ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.   2539: 240 – 242  ; รุจิร  ภูสาระ.  2545: 170 – 171)  
      1.  การประเมนิบริบทหรือสภาพแวดลอม เพื่อใหไดขอมลูไป
กําหนดจุดมุงหมายหรือจุดประสงคตาง ๆ    
      2.  การประเมนิปจจัยตวัปอน  เพื่อตรวจสอบดูวาปจจัยตัวปอน
เหลานั้นเปนอยางไร  มีผลหรือมีสวนชวยใหการใชหลักสตูรในเชิงปฏิบัติบรรลุผลหรือไมอยางไร 
      3.  การประเมนิกระบวนการ เพื่อตรวจสอบดูวา กิจกรรม หรือ
กระบวนการตางๆ ของการใชหลักสูตรในสภาพจริงเปนอยางไร มีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม 
      4.  การประเมนิผลผลิต เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีคุณสมบัติตรง
ตามจุดมุงหมายของหลักสตูรหรือไมเพียงใด 
     ในงานวิจัยฉบบันี้ผูวิจยัไดผสมผสานรูปแบบการประเมนิของ ไทเลอร  
และรูปแบบการประเมินของ สตรัฟเฟลบีม  เพื่อใชในการประเมินหลกัสูตรของผูวิจยั  โดยแบงการ
ประเมินหลักสตูรออกเปน  2  ระยะคือ  ระยะทีห่นึ่งการประเมินหลักสตูรกอนใช ซึ่งประเมินโดย 
ผูเชี่ยวชาญ       โดยทาํการประเมินความสอดคลองของจุดมุงหมายหลักสูตร    เนื้อหาหลักสูตร 
กิจกรรมการเรยีนการสอน ส่ือ การวัดและการประเมนิผล และระยะทีส่องคือการประเมินหลักสูตร
โดยนาํไปทดลองใช  เพื่อดูประสิทธิภาพของหลักสูตรทีส่งผลตอนักเรยีนในดานผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ เจตคติทางวทิยาศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจของนกัเรียน 
 1.3  หลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาตามสาระ 
การเรยีนรูวทิยาศาสตร 
  สรุปในรายละเอียดแตละหัวขอได  ดังนี ้
  1.3.1  ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   
ไดใหความรูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและใหความหมายสรุปไดดังนี้ 
   หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึงการเรียนรูและประสบการณอ่ืน ๆ ที่สถานศกึษา
แตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน  โดยจะตองจัดทาํสาระทัง้รายวชิาที่เปนพื้นฐานและรายวิชา 
ที่ตองการเรียนเพิม่เติมเปนรายปหรือรายภาค  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนและกาํหนด
คุณลักษณะอันพงึประสงค  จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึง่เปนสวนประกอบที่สําคัญของ
การจัดหลักสตูรสถานศึกษา (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2544: 27 – 28) 
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   หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึงแผนหรือแนวทางหรือขอจํากัดของการจัด 
การศึกษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไป 
สูศักยภาพสงูสุดของตน   รวมถงึลําดับข้ันของประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม  ซึ่งจะ 
ชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง  
มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชนสังคมและโลกอยางมีความสขุ ดังนัน้หลกัสตูรสถานศึกษาจะ
ประกอบดวยกิจกรรมการเรยีนรูทัง้มวลและประสบการณอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผน 
เพื่อพัฒนาผูเรียน (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2545: 28) 
   ดังนัน้จากความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาพอสรุปไดวา หลักสูตร
สถานศกึษาเปนแนวทางทีส่ถานศกึษาใชในการจัดประสบการณ  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
สรางความรูไดดวยตนเองและสามารถประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวนัได 
  1.3.2  จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 28)  ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544 โดยมีผลใหทุกสถานศกึษาใชหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานในชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 1 และ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 และ 4  ต้ังแตปการศกึษา 2546 เปนตนไป  ซึ่งสถานศกึษา
จะตองทาํงานรวมกันกับครอบครัว และชมุชน  ทองถิน่  หนวยงาน และสถานศึกษาทัง้ภาครัฐ และ
เอกชนในทองถิ่น  เพื่อกอใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสองประการ  ซึ่งเปนแนวทางที่
สําคัญที่สถานศึกษาตองพฒันาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทางดังนี ้
   1. หลกัสูตรสถานศกึษาควรพัฒนาใหเดก็เกิดความสนกุและความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรู  สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
   2.  หลักสูตรสถานศกึษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจติวิญญาณ    จริยธรรม 
สังคมและวัฒนธรรมและโดยเฉพาะพฒันาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด  เขาใจและ
ศรัทธาในความเชื่อของตน  ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางวามีอิทธิพลตอตัวบคุคลและสังคม 
  1.3.3  การสรางและการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
   ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานั้น    หลักสูตรที่จัดทาํขึ้นจะตองตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกจิ   การเปลีย่นแปลงไปตามธรรมชาติของการศึกษา  
ผูสอนตองปรบัปรุงกระบวนการสอน   และการประเมนิกระบวนการสอนของตน   เพื่อสนองตอ 
ความตองการของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  การศึกษาจะเจริญกาวหนายิง่ขึ้น  ถาหลักสูตรมีการปรับปรุงใหเปนไปตามความ 
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ตองการและความจาํเปนตลอดเวลา  สถานศึกษาควรดําเนนิการจัดทาํหลักสูตรตามขั้นตอน 
ในแผนภูมิที ่ 4  มีรายละเอยีดดังนี ้(กระทรวงศกึษาธิการ.  2544: 28 – 34) 
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                                         การจัดทําสาระ 
                                              ของหลักสูตร 
                    
                     
                     
 
 
                                                        การออกแบบ 
                                                          การเรียนการสอน 
                    
 
 
  
 
 
แผนภูมิ 4  การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2546) : 23

ครู - อาจารย ผูเรียน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐในชุมชน 

ผูปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

กําหนดวิสัยทัศน 

กําหนดเปาหมาย 

มาตรฐานการเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
ชวงช้ัน 

สาระการเรียนรู 
รายป / รายภาค 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง           

กําหนดเวลา 
หนวยกิต 

คําอธิบายรายวิชา 

หนวยการเรียนรู 

แผนการเรียนรู 

การประเมินผล 
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ข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้
   1.  กาํหนดวสิัยทศัน 
    สถานศกึษาจาํเปนตองกําหนดวิสัยทัศน เพื่อมองอนาคตวาโลกและ 
สังคมรอบ ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และสถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตรอยางไร   
จึงจะพัฒนาผูเรียนใหเหมาะกับยุคสมัย     การจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษาตามสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร (สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย.ี 2546: 2 – 3) กาํหนดวิสัยทัศน 
การเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยใชกรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษา  เพื่อเตรียมคนใน 
สังคมแหงการเรียนรู  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สรุป 
ในรายละเอียดไดดังนี้ 

1) หลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตรจะเชื่อมโยงเนื้อหา  
แนวคิดหลักและกระบวนการที่เปนสากล  สอดคลองกับชีวิตจริงและมคีวามยืดหยุนหลากหลาย 
    2)  หลักสูตรและการเรียนการสอนตองตอบสนองผูเรียน  

3) ผูเรียนทกุคนจะไดรับการสงเสริมใหพัฒนากระบวนการคดิ ความ 
สามารถในการเรียนรูกระบวนการสืบเสาะหาความรู    กระบวนการแกปญหาและการคิดคน 
สรางสรรคองคความรู 

4) ใชแหลงเรียนรูในทองถิน่  โดยถือวามีความสําคัญควบคูกับการเรียน 
ในสถานศึกษา 
    5)  ใชยุทธศาสตรการเรียนการสอนหลากหลายเพื่อสนองความตองการ   
ความสนใจและวิธีเรียนที่แตกตางกันของผูเรียน 
    6)  การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญที่สุดที่ทกุคนตองไดรับการพิจารณา 
เพื่อใหสามารถเรียนรูตลอดชีวิต จงึจะประสบความสาํเร็จในการดํารงชีวิต 
   นอกจากนีย้ังไดกําหนดวิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามมาตรฐาน 
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไวดังนี้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย.ี   
2546: 3) 
    1)  การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู  
กระบวนการและเจตคติผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจ  กระตือรือรนที ่
จะเรียนรูวิทยาศาสตรมีความสงสัยเกิดคําถามในสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว  
    2)  การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  
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    3)  การเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน  เพื่อความเขาใจ ซาบซึ้งและเหน็
ความสาํคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         สงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูเปน
แบบองครวม   
   2.  การกาํหนดเปาหมาย 
    สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 3 – 4)  ได
กําหนดเปาหมายของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ดังนี ้
    1)  เพื่อใหเขาใจหลักการ  ทฤษฎีที่เปนพืน้ฐานในวทิยาศาสตร 
    2)  เพื่อใหเขาใจขอบเขต  ธรรมชาติ และขอจาํกัดของวทิยาศาสตร 
    3)  เพื่อใหมีทกัษะสําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
    4)  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการ 
แกปญหาและการจัดการ  ทกัษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
    5)  เพื่อตระหนักถงึความสมัพันธระหวางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
มวลมนุษย และสภาพแวดลอมในเชิงที่มอิีทธิพลและผลกระทบซึง่กนัและกนั 
    6)  เพื่อนําความรูความเขาใจในเรื่องวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไปใช 
ใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดาํรงชวีิต 
    7)  เพื่อใหเปนคนมีจิตวทิยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมใน
การใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
   3. การกําหนดสาระการเรยีนรู  มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
    สถานศกึษาจะตองนาํมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ของกลุมสาระ 
วิทยาศาสตร จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห กําหนดสาระการเรียนรูและผล 
การเรียนรูที่คาดหวงัเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตามเปาหมาย
และวิสัยทศันของสถานศึกษาดวย (กระทรวงศกึษาธิการ.  2544: 29) ในสวนของสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2546: 4) ไดจัดสาระที่เปน
ความรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย  8 สาระหลัก คือ 
    สาระที ่1 :  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
    สาระที ่2 :  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
    สาระที ่3 :  สารและสมบัติของสาร 
    สาระที ่4 :  แรงและการเคลือ่นที ่
    สาระที ่5 :  พลังงาน 
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    สาระที ่6 :  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
    สาระที ่7 :  ดาราศาสตรและอวกาศ 
    สาระที ่8 :  ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   ในแตละสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจะระบุมาตรฐานการเรียนรู    จดัเปน 
ขอกําหนดในเรื่องคุณภาพของผูเรียนดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการเรียนรู  คุณธรรม  
จริยธรรม และคานิยม ซึง่เปนจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะอันพงึประสงค 
ประกอบดวย  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรยีนทุกคนเมื่อจบการศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้สําหรับนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจบการศึกษาในแตละ
ชวงชัน้  โดยในสวนของมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นผูวิจยัจะขอกลาวในรายละเอียดเฉพาะใน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม.4 – 6  ในสาระที ่3  สารและสมบัติของสาร ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
   มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    สาระที ่3 :  สารและสมบัติของสาร 
    มาตรฐาน ว 3.1 :  เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพนัธระหวางสมบัติ 
ของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนาํความรูไปใชประโยชน 
    มาตรฐาน ว 3.2 :  เขาใจหลกัการและธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยาเคมี    มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร  ส่ือสาร  ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
   4.  การจัดทาํสาระของหลักสูตร 
    ในขั้นตอนนี้สถานศกึษาจะเปนผูดําเนินการเองทัง้หมด มีข้ันตอน ดังนี ้
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2544: 31 – 34) 
    1)  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายปหรือรายภาค 
    2)  กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือราย 
    3)  กําหนดเวลาเรียนหรือจาํนวนหนวยกติ     
    4)  จัดทาํคําอธิบายรายวิชา   
    5)  จัดทาํหนวยการเรียนรู     
    6)  จัดทาํแผนการเรียนรู  
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 1.4  หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ เปนความคิดเชงิปรัชญาทีก่ําหนดไวใน 
พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 22   ซึ่งมีความหมายเดียวกนักับการ 
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   ซึง่ในเรื่องนี้  Cart  R. Rogers คือ ผูคิดคนและใชคําวา 
“เด็กเปนศนูยกลาง (Child - centred)”  เปนครั้งแรก  และตอมามีคําซึ่งแสดงแนวคิดการจัดการ
เรียนรูในลักษณะที่คลายคลงึกนัอีกหลายคํา เชน  Active Learning,  Participatory Learning  
หรือ Learner Independence  แตคําวา “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” หรือ “ผูเรียนเปนสําคัญ” จะเปน
คําที่แสดงภาพการเรียนรูทีส่มบูรณชัดเจนกวาคําอืน่ ๆ เพราะเปนคําที่สามารถบรรยายถึงสิง่ที่เรา
หวงัจะไดประสบผลสําเร็จ คือ  ระบบการจัดประสบการณการเรียนรูทีม่ีผูเรียนเปนหวัใจสําคัญ  
(สุเทพ  ออนไสว.  2545: 26)  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั เปนหลักการจัดการเรียนรู
ที่พัฒนามาจากพืน้ฐานทางทฤษฎีการเรียนรูหลายทฤษฎี  เชน  พทุธปรัชญา  จิตวทิยาสาขา
มนุษยนยิม (Humanistic Approach)       ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential  
Learning)   ซึง่ในเรื่องนี้ไดมนีักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญพอสรุปไดดังนี้ (กรมวิชาการ.  2543: 4 – 7) 
  ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะส ี มองในเชงิหลกัการวา การจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนการจัดการเรยีนรูที่เอาชวีิตจริงของผูเรียนเปนตัวตั้ง  เรียนรูเพื่อสราง
ปญญาใหรูจักตนเองรูจักโลก  สามารถพงึตนเองไดทัง้ทางเศรษฐกิจ  จิตใจ  สังคม  อยูรวมกนั
อยางมีดุลยภาพ  เรียนรูไดอยางตอเนื่อง   มีความสุขสนุกสนานและเกิดฉันทะในการเรียนรู 
  ศาสตราจารยสุมน  อมรววิฒัน  มีแนวคิดวา  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนมอิีสรภาพ 
ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพของความเปนมนษุย  เรียนรูอยางมีความสุข  เนนกระบวนการคิด
ปฏิบัติไดจริง  สอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ  สอดคลองกับคติ  สอนใหทาํ  นาํใหคิด   
ลงมอืทาํ  เรียนรูดวยตนเอง เอาความจริงเปนตัวตั้ง  เอาวิชาเปนตัวประกอบ  ซึ่งเปนแนวคิด 
ที่สอดคลองกบั  ดร.โกวทิ  ประวาลพฤกษ  ที่มีแนวความคิดสูการปฏิบัติใหเกิดจริงวา  เปนการ
เรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีรูปแบบการคิด เปนผูคิดไดเองตัดสินใจไดเองและลงมือปฏิบัติควบคุม
ตนเองได และเปนผูทีม่ีศักยภาพในการตดัสินใจ 
  จากความหมายและแนวคดิในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัดังกลาว     
ทําใหทกุหนวยงานทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสาํคัญของการปฏิรูป
การเรียนรูและไดพัฒนาแนวทางของการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางหลากหลาย  
แตเปนไปในทศิทางเดียวกัน  เมื่อสังเคราะหแนวทางดําเนินการแลวอาจสรุปเปนหลกัการไดดังนี ้
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   1.  การปรับความคิดของครใูหมองนักเรียนบนพื้นฐานของความรักความเขาใจ
วานักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู พรอมเอื้ออํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศใหเอือ้ตอผูเรียน
ในการแสวงหาความรู มีอิสระในการคิด  ลงมือปฏิบัติจริง 
   2. การจัดประสบการณการเรียนรูยึดหลกัการพัฒนาผูเรียนใหถึงศกัยภาพสูงสุด
คือผูเรียนไดพฒันาตนทัง้รางกายและจิตใจ  สติปญญา  อารมณและสงัคม  หลงัเรียนแลวมี
ความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง ภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติของตน 
   3. การยึดชีวิตจริงของผูเรียนเปนหลกัในการจัดประสบการณการเรียนรู เนนให
ผูเรียนมีศักยภาพในการคิดเชิงระบบและคดิอยางมวีิจารณญาณ   มีรูปแบบการคิดของตนเอง  
สามารถเชื่อมโยงความรู  ทกัษะและประสบการณตาง ๆ  ไปใชในชีวติจริงได 
   4.  การจัดประสบการณการเรียนรูยึดหลกัการความแตกตางระหวางบุคคล 
   5.  การจัดประสบการณโดยใชคุณธรรมนําความรู บูรณาการคุณธรรมในการ
จัดประสบการณทุกกลุมวิชา และทุกขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู    ถือวาครูทุกคนมีหนาที่พฒันา 
ผูเรียนใหประพฤติตนยึดหลกัคุณ-ธรรมและพัฒนาใหมีคานิยมอันพึงประสงค 
   6.  การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใชกระบวนการเรียนรูทีห่ลากหลาย
สอดคลองกับธรรมชาติของวิชาและวิธีการเรียนรูของผูเรียน  ใชวิธกีารวัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริงและถือวาการวดัและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู และ
ใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึง่ของการเรียนรู 
  ในเรื่องนี ้ วิชยั  วงษใหญ (2543: 4 – 6)  ไดใหแนวความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท 
ของครูที่จะสงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไว  6  ประการดังนี ้
   1.  ผูสอนมีความเชื่อวา     ความรูเปนสิ่งทีเ่ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา  
ดังนัน้ลักษณะการออกแบบการเรียนรูจะกระตุนใหผูเรียนคนพบ  เรียนรูจากประสบการณ  เรียนรู
จากสภาพจริง    เปนการสงเสริมใหผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาศกัยภาพของการเรียนรูอยาง
เต็มที่  ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู  ไดแก  การสืบเสาะคนหา  การแกปญหางานกลุมยอย   
การเรียนแบบรวมมือ  การเรยีนรูเชงิประสบการณ 
   2.  การเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกระทาํ    เปนการกระทําที่เนนความพยายามทาง
สมอง  เปนกระบวนการเรียนรูที่มีความหมายและมกีารควบคุมตนเองในการเรียนรู 
   3.  จากเนื้อหาสูกระบวนการ       กระบวนการเรียนรูทีม่าจากผูเรียนที่มีความ 
หลากหลาย องคความรูไมมขีีดจํากัดขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคนโดยเนนความแตกตาง
ระหวางบุคคลที่ไมใชคุณภาพของการจํา  แตเปนศักยภาพของความใสใจและแรงผลักดันของ 
แตละบุคคล  การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถทาํงานไดสําเร็จภายใต 
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การแนะนําของครู 
   4.  การพฒันาแบบองครวม การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหความสาํคัญตอ 
การพัฒนาผูเรียนทุก ๆ คน ทุก ๆ ดาน บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูโดยผูเรียนเปนผูกระทํา   
รายละเอียด  ดังนี ้
    4.1  ใหโอกาสผูเรียนเรียนรูในแนวคิดหลัก 
    4.2  สงเสริมบทบาทหนาที่ผูเรียนใหติดตามสิ่งทีน่าสนใจ  
    4.3  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล  
    4.4  สรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบดวยตัวเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    4.5  ยอมรับวากระบวนการเรียนรูและกระบวนการประเมินการเรียนรู    
เปนสิ่งที่ตองพฒันาอยูเสมอ  และไมมีกฎเกณฑตายตัวสําหรับการดําเนินการ 
   5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเปนโครงสรางแบบเปด มีความยืดหยุน
หลากหลาย  ผูเรียนลงมือกระทํา  เปนวงจรการเรียนรู (Learning  Cycle) อยางตอเนื่อง  
   6.  การประเมนิในขณะมกีารเรียนการสอน สอดคลองกบัความเปนจริง  
  จากความหมาย และแนวคดิในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั หลักการ
จัดการเรียนรู ข้ันตอนของการจัดการเรียนรู   และบทบาทของผูสอนทีจ่ะสงเสริมการเรียนรูที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญดังที่ไดสรุปมาแลวขางตน      ทําใหทราบวาวิธกีารสอนที่ใชในการจัดการเรียน 
การสอนนั้น ผูสอนสามารถใชวิธีการใด ๆ  ก็ไดที่เปนวิธีสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน  
ซึ่งอาจใชวิธีการสอนใดวิธกีารสอนหนึง่หรอืหลาย ๆ วธิีกไ็ด ดังเชน วิธกีารอภิปราย  วิธีการคนพบ  
วิธีการสอนแบบแนะนาํ   วิธกีารสอนแบบแกปญหา   วธิีการสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง   
วิธีการสอนแบบกลุมสัมพนัธ  วธิีการสอนแบบรวมมือรวมแรง  เปนตน 
  การเรียนการสอนทีย่ึดผูเรียนเปนสําคัญนั้น  มีตัวบงชีท้ี่จะใชเปนแนวทางในการ
ประเมินไดวาไดมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนกัเรียนเปนศูนยกลางหรือไม โดยการประเมินจาก
ผูสอนเมื่อเขียนแผนการสอน และเมื่อนาํแผนการสอนไปใชในหองเรียน  และประเมินจากผูเรียน
จากพฤติกรรมการเรียนทัง้ในหองเรียนและนอกหองเรยีน    ตัวบงชี้ดังกลาวสามารถพิจารณาได 
จากทั้งผูสอนและผูเรียน ดังมีรายละเอยีด ตอไปนี้ (พิมพพนัธ  เดชะคุปต.  2543: 9 – 11)  
  เมื่อพิจารณาผูสอน 
   1.  ผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสรางความรูเอง (Construction) 
   2.  ผูสอนใหผูเรียนใชทกัษะกระบวนการ (Process Skills) คือกระบวนการคิด 
(Thinking  Process)  และกระบวนการกลุม (Group Process) สรางความรูดวยตนเอง 
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   3.  ผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน (participation) ลงมือคิด  ปฏิบัติ  
สรุปความรูดวยตนเอง รวมทั้งใหผูเรียนมปีฏิสัมพันธ (Interaction) ทัง้สมาชกิภายในกลุมและ
ระหวางกลุม 

4. ผูสอนสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งบรรยากาศทางกายภาพและ 
จิตใจ เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข (Happy  Learning) 
   5.  ผูสอนมีการวัดและการประเมินผลทั้งทกัษะกระบวนการ พฤติกรรมผูเรียน
และเนื้อหาสาระ ซึ่งเปนการประเมนิตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
   6.  ผูสอนพัฒนาใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวติประจําวนัได 
(Application) 
   7.  ผูสอนเปลีย่นบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนสรางความรู 
ดวยตนเอง 
  เมื่อพิจารณาผูเรียน 
   1.  ผูเรียนสรางความรู (Construct) รวมทัง้สรางสิง่ประดิษฐดวยตนเอง  
   2.  ผูเรียนใชทกัษะกระบวนการ (Process kills) คือ กระบวนการคิด และ
กระบวนการกลุมสรางความรูดวยตนเอง 
   3.  ผูเรียนมีสวนรวมในการเรยีน (Participation) และมีปฏิสัมพันธกัน 
(Interaction) 
   4.  ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข (Happy Learning) 
   5.  ผูเรียนสามารถนาํความรูไปใชได (Application) 
  ดังนัน้ตัวบงชี้ในการจัดการเรยีนการสอนทีย่ึดผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการใหผูเรียน
ใชกระบวนการสรางความรูดวยตัวเอง  ดังแผนภาพ 
 
                        สราง  
  
                 (Construct)  
 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญัตองทําอยางไร  สวนนี้   
กิ่งฟา  สินธุวงษ และ สุภาสินี  สุภธีระ (2543: 30 – 32)   ใหแนวความคิดของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยยึดหลกัการสําคัญเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรูของผูเรียน  
มีรายละเอยีดดังนี ้
   1)  ผูเรียนมีความตองการทีจ่ะคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของตนเอง 

ผูเรียนใชกระบวนการ (Process) ความรู 
(Knowledge) 
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   2)  ความรูที่ผูเรียนมีอยูกอนมีอิทธพิลตอการเรียนรู 
   3)  แรงจูงใจมผีลอยางมากตอการเรียนรู 
   4)  พัฒนาการและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนมีผลตอการเรียนรู 
   5)  บรรยากาศในการเรียนรูและบริบทของสังคมมีอิทธพิลตอการเรียนรู 
  ดังนัน้รูปแบบในแผนภูมิ  5  ตอไปนี้  จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะกระบวนการเรียนรู  
ที่จะกอใหเกิดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
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แผนภูมิ 5  รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคัญ 
ที่มา:  กิ่งฟา  สินธุวงษ,  สุภาสิน ี สุภธีระ.  (2543): 32. 
 

ลักษณะกระบวนการเรียนรู 

1. ขั้นนําหรือขั้นเริ่มบทเรียน 
  - สรางความสนใจ/จูงใจ 
  - เตรียมความพรอมในการเรียน ไดแก การวางแผน 
    รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน  ทดสอบกอนเรียน 
    เชื่อมโยงความรูเดิม ความรูใหม 

2. ขั้นเสนอบทเรียน 
  - ศึกษาบทเรียนมากอน 
  - เชื่อมโยงประสบการณท่ีมีมากอน 
  - มีปฏิสัมพันธท้ังกาย ใจ และความคิด 
  - มีกิจกรรมท่ีเปนประสบการณตรง 
  - มีสวนรวมในกลุม เพื่อสรางความรูและ 
     แลกเปลี่ยนความรู 
  - ไดเรียนรูกระบวนการคิดโดยสะทอนผล 
    การปฏิบัติกิจกรรม 
  - สรุปความรูรวมกันกับผูเรียนคนอื่นท้ังในกลุม 
    และนอกกลุมกับผูสอน 
  - สรางความรูจากการกระทําและการคิดดวยตนเอง 

3. ขั้นวิเคราะหผลการเรียนรู 
  - อภิปรายผลจากกิจกรรม 
  - วิเคราะหผลของความรู และวิธีการคิด 
  - ปรับแตงวิธีการคิดเพื่อนําไปใชในกระบวน 
    การเรียนรูตอไป 

4. ขั้นการประเมินผลการเรียนรู 
  - มีการประเมินผลเพื่อวินิจฉัยกอนเรียน 
  - กํากับการ และประเมินผลเพื่อปรับปรุงระหวางเรียน 
  - มีการประเมิน เพื่อตัดสินผลการเรียนโดยดูความกาวหนา 
    ในการเรียนรู ซึ่งอาจวัดไดจากการวัดผลโดยตรงจากขอสอบ 
   การสังเกต และการพิจารณาชิ้นงาน หรือแฟมแสดงผลงาน 
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 1.5  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการคิดและการประยกุตใชกับการเรยีน 
การสอนวิทยาศาสตร 
  ผูวิจัยไดนาํเสนอทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธนิิยม(Cognitivism)หรือกลุมความรู 
ความเขาใจหรือกลุมที่เนนกระบวนการทางปญญาหรือความคิด   นักคิดในกลุมนี้ไดเร่ิมขยาย
ขอบเขตของความคิดทีเ่นนพฤติกรรมออกไปสูกระบวนการทางความคิด   ซึง่เปนกระบวนการ 
ทางสมอง  นักคิดกลุมนี้มีความเชื่อวา  การเรียนรูของมนุษยไมใชเร่ืองของพฤติกรรมที่เกิดจาก
กระบวนการตอบสนองตอส่ิงเราเพียงเทานั้น การเรียนรูของมนุษยมีความซับซอนยิง่ไปกวานัน้  
การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมขอมูล   การสรางความหมายและ
ความสัมพันธของขอมูลและการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตาง ๆ การ
เรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษย ในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง 
(ทิศนา  แขมมณี.  2545: 59 – 60)    สวนของทฤษฎีการเรียนรูในกลุมนี้    ผูวิจยัยกมากลาว 3 
ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพยีเจต  ทฤษฎีพฒันาการทางสตปิญญาของ 
บรูเนอร  และทฤษฎีการเรยีนรูอยางมีความหมายของออซูเบล สรุปทฤษฎีการเรียนรู เรียงตาม 
ลําดับ  ดังนี ้
  1.5.1  ทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
   เพียเจต (Jean Piaget.  1896)  เปนนักสตัววิทยาชาวสวิสตอมาสนใจศึกษา
ทางจิตรักษาในเรื่องพฒันาการทางสติปญญาโดยนาํวธิีการศึกษาแบบจิตแพทยมาใชมีหลกัเกณฑ
อยู  3 ประการ คือ (ไพฑูรย  สุขศรีงาม.  2537: 22) 
    ข้ันที่ 1  มอบหมายงานใหเด็กนักเรียนทํา พรอมกับกระทําในขั้นที่ 2 - 2 
    ข้ันที่ 2  ใชวิธกีารซักถามแนวความคิด เหตุผลในการแกปญหาตาม 
งานทีท่ํา 
    ข้ันที ่3  จดบันทึกรวบรวมขอมูลที่ไดจากการซักถาม นํามาวิเคราะหสรุป
เปนหลกัการ 
    เพียเจตมีแนวความคิดวา (ภพ  เลาหไพบลูย.  2542: 68 – 74 ; อางองิจาก  
พรรณี  ช. เจนจิต.  2528 ; กิ่งฟา  สินธวุงศ. 2525 ; Good.  1972)  ปจจัยที่สําคัญในการพัฒนา
ดานสติปญญาและความคดิคือการที่คนเรามีปะทะสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ต้ังแตแรกเกิดอยาง 
ตอเนื่องระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม    มีผลใหระดับสติปญญา ความคิดพัฒนาอยางตอเนื่อง 
อยูตลอดเวลา เพียเจต  ไดจําแนกกระบวนการทางสติปญญาและความคิดไว  2 กระบวนการ 
คือการปรับตัว และการจัดระบบโครงสราง 
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    การจัดระบบโครงสราง (Organization) ภายในสมอง เปนการจัดภายใน
โดยรวมกระบวนการตาง ๆ เขาเปนระบบอยางติดตอกนัเปนเรื่องราว 
    การปรับตัว (Adaptation) เปนกระบวนการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม  
อันเนื่องมาจากการที่คนเรามีปฏิสัมพันธกบัส่ิงแวดลอมรอบ ๆ  ประกอบดวยกระบวนการสาํคัญ 
2  กระบวนการ คือ  กระบวนการดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับขยายโครงสราง 
(Accommodation) ซึ่งพอทีจ่ะใหรายละเอียดได  ดังนี ้
    การพัฒนาการทางสติปญญาแตละขั้นจะพัฒนาไปตามลําดับกอนหลัง  
ข้ันตาง ๆ ในการพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษย    เพียเจตไดแบงออกเปน  4  ข้ันใหญ ๆ   
โดยเริ่มต้ังแตแรกเกิดจนถงึวัยเจริญเติบโตเต็มที่ดังนี้ คือ 
     ข้ันที่ 1  ข้ันประสาทสมัผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory – motor  
Stage)  ข้ันนี้เร่ิมต้ังแตแรกเกิดถึงอายุประมาณ 2  ป  เปนขั้นที่รับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  
และแสดงออกมาในรูปของการกระทํา  
     ข้ันที่ 2  ข้ันกอนปฏิบัติการ (Preoperational  Stage)  ข้ันนี้เร่ิมต้ังแต
อายุ  2 – 7  ป  เด็กในขั้นนี้ใชสมองคิดกระทําการใด ๆ กอนที่จะทาํการจริงคือสามารถสรางภาพ
ของการกระทาํใดการกระทาํหนึ่งภายในจติใจได       
     ข้ันที่ 3  ข้ันปฏิบัติการรูปธรรม (Concrete  Operaional  Stage) ข้ันนี้
เร่ิมต้ังแตอายุ 7 – 11 ป ขณะที่เด็กมปีฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ทําใหเด็กมีประสบการณมากขึน้  
ชวยใหเด็กไดพัฒนาความคดิอยางมเีหตุผล          ความคิดที่มีเหตุผลนี้จะทําใหเด็กสามารถคิด 
แกปญหาตาง ๆ  ที่เปนรูปธรรมได   
     ข้ันที่ 4  ข้ันปฏิบัติการนามธรรม (Formal  Operational  Stage)  ข้ันนี้
เร่ิมต้ังแตอายุ  11 – 15  ป       วยันี้เดก็จะมีพัฒนาการทางดานความรูความเขาใจถงึระดับสูงสุด 
มีความสามารถแสดงความคิดเห็นเชงินามธรรมเกี่ยวกบัขอคิด  ปญหาและเรื่องราวได  โดยไมตอง
อาศัยของจริงหรือส่ิงของประกอบ  สามารถจําแนกและวเิคราะหปญหาที่สลับซับซอนไดอยางเปน
ระบบ จัดกระทํากับขอมูลทีม่ีตัวแปรหลายตัวเกี่ยวของได  
   การนาํทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพยีเจตใชกับการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร 
    จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของเพยีเจต ก็ไดมีนักวิทยาศาสตรศึกษา 
ของไทยไดนําทฤษฎีดังกลาวมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร     ซึง่พอที่จะสรุปเปน 
รายละเอียดไดดังนี้  (สุวัฒน  นิยมคา.  2531: 424 – 425) 
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1. ในระดับชั้นประถมศึกษา ควรจัดการเรียนการสอนโดยอาศัย 
ประสบการณรูปธรรมเปนหลักเพราะเด็กในวัยนี้สามารถเรียนรูไดดีและสามารถคิดไดจาก 
ประสบการณตรง 
    2. ในระดับมัธยมศึกษาเด็กสามารถคิดหาเหตุผลทางนามธรรมได     
การลดประสบการณตรงอาจศึกษาจากเอกสาร  จากหนงัสือหรือจากการบรรยายของครูได  
    3.  ไมควรเรงใหเด็กโตเกนิวยั  ถาจะสอนอะไร ควรพิจารณาดวยวา  
เด็กที่สอน มพีฒันาการทางสติปญญาอยูในขั้นไหน  นาํเนื้อหาทีเ่หมาะสมกับวยัมาสอนเด็ก 
จะไดเขาใจงาย   
    4.  ประสบการณใหมที่จะนาํมาสอนนัน้ ควรแบงออกเปน  2  ประเภทคือ  
     4.1  ประสบการณใหม  ทีมุ่งฝกความรูความเขาใจในเรื่องเดิมให 
แนนแฟนยิง่ขึ้น เด็กจะไดรับประสบการณใหมเขากบัโครงสรางความรูความคิดเดิม  โดยการ 
ดูดซึมเขาไป (Assimilation) 
     4.2  ประสบการณที่เปนความรูใหม  เด็กจะเรียนไดตองมีฐานความรู 
ที่เพยีงพอ  จากนัน้ครูจึงนาํประสบการณใหมมาสอนใหเด็กไดขยายกรอบโครงสรางความรูเดิม
ออกไป (Accommodation) 
    5. วิธีสอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอน จะตองทาํใหเด็กขาดสมดุล 
เสียกอน (เกิดความสงสยั) แลวทําใหเด็กพยายามปรับตัว(ทําการแสวงหาความรู) เพื่อเขาสูสภาวะ
สมดุล (ไดคําตอบหมดขอสงสัย) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจะตองใหผูเรียนมีการปะทะสัมพันธกับ 
ส่ิงแวดลอม  จึงตองจัดใหเดก็เปนผูกระทาํ (Active  Learning) 
    6.  ส่ิงแวดลอมเปนตัวการสาํคัญในการพฒันาความคิด  (การขยายกรอบ
โครงสรางความรู-ความคิดเดิม)  ครูตองจัดสิ่งแวดลอมใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธโดยตรง  จงึจะเกิด
การเรยีนรูได 
  1.5.2  ทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
   บรูเนอร (Jerome S. Bruner.  1915)  เปนนักจิตวทิยาทีส่นใจและศึกษาเรื่อง
ของพัฒนาการทางสติปญญาตอเนื่องจากเพียเจต  เชื่อวา  มนุษยเลือกที่จะรับรูส่ิงทีต่นเองสนใจ 
และการเรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (ทิศนา  แขมมณ.ี  2545: 66 – 68) บรูเนอร 
สรางทฤษฎีเกีย่วกับการสอน  โดยเสนอหลักการสําคัญวาควรจะไดคํานงึถงึทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา  เพื่อเปนแนวทางในการกาํหนดเนื้อหาและวิธีสอน  ควรพจิารณาวาในขณะนั้นเด็กมี
พัฒนาการอยูในระดบัใด มคีวามสามารถเพียงใดก็ปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความสามารถของ
เด็กที่จะเรยีนหรือที่จะรับรูได  โดยวิธีการใหเหมาะสมกบัเด็กในวยันัน้ ซึ่งโดยวิธกีารนี้ครูสามารถ
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สอนไดโดยไมตองรอใหเด็กมีความสามารถพรอมกอน  ซึ่งความพรอมในทีน่ี้  บรูเนอร หมายถงึ 
ความสามารถที่เด็กจะเรยีนรูทักษะทีง่าย ๆ  ไดกอน ทกัษะอยางงานนี้จะเปนพื้นฐานของทักษะ 
ที่ยากตอไป  บรูเนอร เห็นวาการจัดการศึกษาครูควรจัดเนื้อหาใหมีความตอเนื่องกนัไปเรื่อย ๆ  
ใหมีความลึกซึ้งซับซอนตามประสบการณของผูเรียน  เปนการจัดหลกัสูตรการเรียนการสอน 
แบบหมนุวน (Spiral Curriculum) และใชวิธีสอนใหเด็กเรียนรูแบบคนพบดวยตนเอง 
   แนวคิดของ บรูเนอร เกี่ยวกบัทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญา คลายกบัทฤษฎี
ของเพียเจต     แตบรูเนอร เนนความสมัพนัธระหวางสิง่แวดลอมกับพฒันาการทางสติปญญา  
เพียเจตมองขามสิ่งแวดลอมไป บรูเนอรไดเสนอวา พฒันาการทางสตปิญญาของคน แบงเปน  
3 ข้ัน คือ (ภพ  เลาหไพบูลย.  2542 : 74 - 76) 
    1.  การเรยีนรูโดยการกระทํา(Enactive Representation) 
    2.  การเรียนรูโดยการรับรูเปนภาพในใจ (Iconic  Representation)  
    3.  การเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสญัลักษณ  (Symbolic  
Representation)  
   แนวคิดของ บรูเนอร ถือวา พัฒนาทางความรูความเขาใจ  จะทาํไดโดยผาน 
ข้ันตอนทัง้ 3 ข้ันตอน    หลงัจากผานขั้นตอนทัง้  3 ข้ัน  แลวความเจริญงอกงามทางสติปญญา 
จะขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของบุคคล     บทบาทการสอนในโรงเรียน   ภาษาและ 
องคประกอบอื่นจะมีอิทธพิลตอการพัฒนาการทางสติปญญา 
  1.5.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูอยางมีความหมายของออซเูบล 
   ออซูเบล (David P.Ausubel.  1918)  นักจติวิทยาการศึกษาชาวอเมริกนั 
ไดเสนอแนะวธิีสอน  เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย    ออซเูบล มีความเชื่อ 
หลายประการที่ตางไปจากนกัการศึกษาคนอื่น ๆ  เชน  มีความเชื่อวาหนาที่ของโรงเรียน ก็คือ  
วินิจฉัยองคความรูในแตละสาขาอยางเปนระบบ ชัดเจน แนนอน แลวถายทอดความรูดังกลาว
ใหกับนกัเรียนในลักษณะที่ใหความรูใหมเชื่อมโยงอยางมีความหมายกับโครงสรางหรือระบบ
ความรูเดิมของนักเรียน      ดังนัน้เปาหมายของการจัดการศึกษาก็คือการใหนักเรียนมีความรูและ
ทําให 
ผูเรียนเกิดความรูดวยการเรยีนแบบรับรู (Reception Learning) (ไพฑูรย  สุขศรีงาม. 2536 : 58)  
และควรมีการนําเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบความคิด (Advance Organizer) ในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งแกผูเรียนกอนการเรียนการสอนในเนื้อหานัน้ๆ จะชวยใหผูเรียนไดเรียนเนือ้หานั้นอยาง 
มีความหมาย (ทิศนา  แขมมณี.  2545 : 68) 
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   ออซูเบล  ไดอธิบายถงึการเรียนรูวา จะเกิดขึ้นไดถาการเรยีนรูส่ิงใหมนัน้ผูเรียน
เคยมีพืน้ฐานซึ่งเชื่อมโยงเขากับความรูใหม ซึ่งจะทาํใหการเรียนสิง่ใหมนั้นมีความหมาย ออซูเบล
ไดกําหนดการเรียนรูเปน  2  มิติ คือ (ภพ  เลาหไพบูลย.  2542: 78 – 79) 
    มิติที่ 1  วิธีการเรียนรูมี  2 แบบ  คือ 
     1.  การเรียนรูแบบรับรู (Reception Learning) ที่ผูสอนบอกใหหมด  
ไมตองคนควา  
     2.  การเรียนรูแบบคนพบดวยตัวเอง (Discovery  Learning) ผูเรียน
ตองคนควาสบืเสาะหาความรู 
    มิติที่ 2  กระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียนมี  2  แบบ คือ 
     1.  การเรียนรูแบบทองจาํ (Rote  Learning) ที่ผูเรียนเมื่อเรียนรูแลว
ทองจาํไว เพื่อประสบการณของตนเอง 
     2.  การเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful  Learning) ที่ผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรูใหมใหสัมพันธกบัความรูเดิม 
    ในสวนของแนวคิดของ ออซูเบล ที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพฒันาการทาง 
สติปญญา    ออซูเบลไดเสนอแนะวาพัฒนาการทางสตปิญญาของคนแบงไดเปน  3  ข้ันคือ  
(ภพ  เลาหไพบูลย.  2542: 79 – 81) 
     1.  ข้ันความคดิกอนปฏิบัติการ (Preoperational  Though)  
     2.  ข้ันการคิดเชิงเหตุผลอาศัยรูปธรรม (Concreat  Logical  
Operation)   
     3.  ข้ันการคิดเชิงเหตุผลเปนนามธรรม (Abstract  Logical  
Operation)  
    การนาํทฤษฎีการเรียนรูของออซูเบลมาใชกบัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
    ออซูเบล  ไดเสนอวา การสอนเพื่อใหเรียนรูอยางมีความหมายขึ้นอยูกับ 
การจัดเนื้อหามโนมติตาง ๆ  ใหกับผูเรียนกอนเรียน ม ี 2  ลักษณะคือ  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2542 :  
81 – 82) 
    1.  กอนที่จะสอนส่ิงใดใหม    ตองสํารวจความรูความเขาใจของเด็กกอนวา
มีพอที่จะทาํความเขาใจเรื่องที่จะเรียนใหมหรือไม  
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2. ชวยใหผูเรียนจําสิ่งที่เรียนไปแลวได โดยวิธีชวยใหผูเรียนมองเหน็ 
ความเหมือนและความแตกตางของความรูใหมและความรูเดิม    และตองใหผูเรียนสามารถ 
เชื่อมโยงความรูใหมเขากบัความรูเดิมได  เพื่อชวยใหเกดิการเรียนรูและการจํา 
    จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของ  เพียเจต   บรูเนอรและทฤษฎี 
การเรียนรูอยางมีความหมายของ   ออซูเบล  สรุปไดวาการนาํทฤษฎทีั้งสามนี้ไปประยุกตใชกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร                ควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญา  
ประสบการณทางกายภาพ สมองและสังคม ความแตก-ตางระหวางบคุคล และความสามารถใน
การเรียนรูได  ซึ่งการจะเขาใจสภาพตาง ๆ นัน้ คงตองมกีารวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อ 
ที่จะสามารถจดักิจกรรมใหเหมาะสมกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน รวมทั้งสอดคลอง
กับปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนดวย 
 1.6  หลักการในการสอนการคิด 
  ในสวนของหลกัการสอนการคิด    ผูวิจัยขอกลาวในรายละเอียดของการคิดกอน 
เรียงตามลาํดบัดังนี ้
  1.6.1  ความหมายของความคิด 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 10 – 11)  ไดใหความหมาย
ของความคิดวา เปนกลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนษุยที่ใชใน
การสรางแนวคิดรวบยอด  ดวยการจาํแนกความแตกตาง     การจัดกลุมและการกาํหนดชื่อเร่ืองที่
เกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่ไดรับและกระบวนการแปลความหมายขอมูล รวมถึงการสรปุอางองิดวย
การจําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยงความสัมพนัธของขอมูลที่ไดรับ  ตลอดจนเปนกระบวนการ
เกี่ยวกับการนาํกฎเกณฑตาง ๆ ไปประยกุตใชไดอยางมเีหตุผลและเหมาะสม 
  1.6.2  ขอบขายของความคิด    
   ในสวนนี้สามารถแบงกลุมของความคิดไดเปน  3  กลุม คือ 
   1.  ทักษะการคิด  หมายถึง  ความสามารถยอย ๆ ในการคิดลักษณะตาง ๆ ซึ่ง
เปนองคประกอบของกระบวนการคิดทีซ่ับซอน  ทักษะการคิดอาจจัดเปนประเภทใหญๆ ได   
3  ประเภท คือ  (ศิริธร  วิทยะสิรินนัท.  2544: 118 – 140)   

1.1 ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทกัษะการคิดที่เปน 
พื้นฐานเบื้องตนตอจากการคดิในระดับที่สูงขึ้นหรือซับซอนขึ้น    ซึ่งสวนใหญเปนทกัษะการสื่อ
ความหมาย  (Communication Skills) ที่บุคคลทุกคนจาํเปนตองใชในการสื่อสารความคิดของตน  
ไดแก  การฟง (Listening)  การอาน (Reading)  การรับรู (Perception)  การจดจาํ (Memorizing) 
การจํา (Remember)  การคงสิ่งทีเ่รียนไปแลวไวไดภายหลังการเรียนนัน้ (Retention)  การบอก
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ความรูไดจากตัวเลือกทีก่ําหนดให (Recognizing) การบอกความรูออกมาดวยตนเอง (Recalling) 
การทาํใหกระจาง (Clarifying)   การพูด (Speaking)   การเขียน (Writing)  และการแสดงออกถึง
ความสามารถของตน 
    1.2  ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General 
Thinking Skill) หมายถงึ ทักษะการคิดทีจ่าํเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวนัและเปน
พื้นฐานของการคิดขั้นสูงทีม่ีความสลับซบัซอน     เราจาํเปนตองใชในการเรียนรูเนือ้หาวชิาตาง ๆ   
ตลอดจนใชในการดํารงชวีติอยางมีคุณภาพ ไดแก การสงัเกต (Observation)  การสาํรวจ 
(Exploring) การตั้งคําถาม (Questioning)  การเก็บรวบรวมขอมูล (Information  Gathering)  
การระบ ุ(Identifying)  การจําแนก  แยกแยะ (Discrimination)   การจัดลําดับ (Ordering)   
การเปรียบเทยีบ (Comparing)  การจัดหมวดหมู (Classifying)  การสรุปอางอิง (Inferring)   
การแปล(Translating)  การตีความ (Interpreting)  การเชื่อมโยง (Connection)  การขยายความ 
(Elaborating)  การใหเหตุผล (Reasoning)  และการสรุปยอ (Summarizing) 
    1.3  ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคดิที่ซับซอน (Higher Order or 
more Complexed Thinking  Skills) หมายถงึ  ทักษะการคิดที่มีข้ันตอนหลายขั้นและตองอาศัย
ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ทกัษะในแตละขั้น  ทักษะการคิด
ข้ันสูงจงึพัฒนาไดเมื่อเด็กพฒันาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชาํนาญพอสมควรแลว  ไดแก  
การสรุปความ (Drawing Conclusion)  การใหคําจํากัดความ (Defining)  การวิเคราะห 
(Analyzing) การผสมผสานขอมูล (Integrating) การจัดระบบความคิด (Organizing)  การสราง
องคความรูใหม (Constructing)  การกําหนดโครงสรางความรู (Structuring) การปรับปรุง
โครงสรางความรูใหม (Restructuring)  การคนหาแบบแผน (Finding  Patterns) การหาความเชื่อ 
พื้นฐาน (Finding Underlying  Assumption)  การคาดคะเน/การพยากรณ (Predicting)   
การตั้งสมมตฐิาน (Formulating Hypothesis)  การทดสอบสมมุติฐาน (Testing  Hypothesis)   
การตั้งเกณฑ (Establishing Criteria) การพิสูจนความจริง (Verifying)  และการประยุกตใช 
ความรู (Applying)     
   2.  ลักษณะของการคิด หมายถงึ ประเภทหรือรูปแบบของการคิดทีม่หีลากหลาย 
แตกตางกนัออกไปแบงไดเปน  2 กลุมใหญ คือ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2544 : 
11 ;  จิราภา  เต็งไตรรัตน และคณะ.  2544: 206 – 208 ; และ ประพนัธศิริ  สุเสารัจ.  2541 : 4 – 5) 
    2.1  การคิดอยางไมมีเปาหมาย   
    2.2  การคิดอยางมีเปาหมาย  ซึ่งทิศนา  แขมมณี (2544 :142 – 147) ไดให
รายละเอียดวาลักษณะการคิดที่ควรปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดขึ้นกบัเด็กมี  9 ประการ คือ    
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1) การคิดคลอง   2) การคิดหลากหลาย  3) การคิดละเอียด   4) การคิดชัดเจน   5) การคิดอยาง 
มีเหตุผล  6) การคิดถูกทาง   7) การคิดกวาง  8) การคิดลึกซึ้ง  9) การคิดไกล 
   3.กระบวนการคิด กระบวนการหมายถึงขัน้ตอน ส่ิงใดทีม่ีลักษณะเปน
กระบวนการสิง่นัน้จะประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ เชน  กระบวนการแกปญหา หมายถงึ
ข้ันตอน 
ในการดําเนนิการสามารถแกปญหาไดสําเร็จ  กระบวนการคิดที่สําคญั   มคีวามจาํเปนตอการ 
ดํารงชีวิต เชน กระบวนนการคิดตัดสินใจ กระบวนการทางวทิยาศาสตรและกระบวนการแกปญหา  
อาจกลาวไดวากระบวนการคิดเปนเรื่องของการใชทักษะการคิดระดับสูงนัน่เอง (ทิศนา  แขมมณ.ี  
2544: 148 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544: 12) 
  1.6.3  ยุทธวิธใีนการสอนใหคิด 
   เบรนด (Brandt.  1984)  สรุปแนวทางในการสอนการคิดไว  3  แนวทาง  
(เชิดศักดิ์  โฆวาสนิธุ.  2530: 28 – 29 ; ศันสนีย  ฉัตรคุปต.  2544: 100 – 101)  คือ 
    1.  การสอนเพื่อใหคิด (Teaching for Thinking) เปนการสอนที่เนนใน 
ดานเนื้อหาวิชาการโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน   เพื่อเพิม่ความสามารถในการคิดของ
เด็ก   ซึ่งในสวนนี ้แบรนท  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต.  2544: 100 ; อางอิงจาก Brandt.  1984) ได 
แนะนาํยทุธวธิใีนการสอน  เพื่อใหคิดไวดังนี ้

1) การถกเถียงหรือการโตวาที ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ เชน เกี่ยวกับ 
ปรากฏการณทางวทิยาศาสตร  จะชวยใหเด็กไดคิด และแสดงความคดิเห็นออกมา 
     2)  การแกปญหา โดยการสรางตัวอยางปญหา  ใหชวยกันหาทางแกไข
ปญหา 
     3)  การเผชิญสถานการณจาํลอง 
     4)  การทดลอง ชวยใหเด็กไดคิดตั้งแตการวางแผน การทําการทดลอง 
การสรุปผล 
     5)  การเขียนรายงาน จากการทดลอง 
    ซึ่งยทุธวธิ ีที่กลาวมาขางตนเปนยทุธวิธีที่ตองใชในการทาํงานจรงิ ๆ  
ผลงานที่ไดจะบงบอกถงึความสามารถในการคิด  การใชสติปญญาและการตัดสินใจของผูเรียน 
    2.   การสอนการคิด (Teaching of Thinking)  เปนการสอนที่เนนเกี่ยวกับ
กระบวนการทางสมองทีน่ํามาใชในการคดิ  โดยเฉพาะการปลูกฝงทกัษะการคิดโดยตรง ลักษณะ
ของงานทีน่าํมาสอนจะไมเกีย่วของกับเนื้อหาวิชาการในโรงเรียน  โดยการสอนแนวคิดในแนวนี้ 
สเตนเบริ์ก (Beyer.  1987: 4; citing  Sternberg.  1984)  ไดใหแงคิดวาการสอนในแนวนี้เปน 
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การสอนที่มีความสาํคัญเพราะองคความรูแมจะมีความสําคัญแตมักจะลาสมัย  แตทักษะการคิด
ไมลาสมัย  เราสามารถใชทกัษะนี้ในการแสวงหาความรูและใหเหตุผล โดยไมเลือกเวลา  สถานที่
หรือชนิดของความรู  ซึ่งสามารถทีจ่ะประยุกตใชทักษะการคิดในแนวนี้ได 
    3.  การสอนเกีย่วกับการคิด (teaching about thinking)  เปนการสอนที่
เนนการใชทักษะการคิดเปนเนื้อหาสาระของการสอน โดยการชวยเหลอืใหผูเรียนไดเรียนรูและ 
เขาใจกระบวนการคิดของตนเอง เพื่อใหเด็กเกิดทกัษะการคิดที่เรียกวา  Metacognition  คือรูวา
ตนเองรูอะไร  ตองการรูอะไร และยังไมรูอะไร 
   และในป ค.ศ. 1989  โฟการต้ี และ เบลแลนกา (Fogarty ;& Belanca.  1989) 
ไดเพิ่มเติมแนวทางในการสอนการคิดอีกแนวทางหนึ่งคอื (Fogarty.  1997: 50 - 51) 
    4.  การสอนดวยการคิด (Teaching with Thinking) เปนการสอนที่ให 
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงทีเ่รียน  โดยการเรียนรูคือกระบวนการภายใน(ทางสมอง)   และการ 
มีปฏิสัมพันธกบัสังคม ส่ิงแวดลอม  ซึง่สอดคลองกับการเรียนรูดวยการสรางสรรคความรูตาม 
แนวของ ไวกอตสกี้ (Vygotsky.  1978) ทีผู่เรียนเรียนรูดวยความกระตอืรือรน (Active Learning) 
และการลงมือปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง (Hand - on)  การเรียนรูลักษณะนี้รวมไปถึงการเรียนรู
แบบรวมมือ  ผังมโนทัศน  กรณีศึกษา และการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 
  ดังนัน้รูปแบบตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงลกัษณะกระบวนการเรียนรู  ที่จะกอใหเกิด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
  1.6.4  วิธีการสอนการคิด 
   ในการสอนเพือ่พัฒนาทกัษะและกระบวนการคิดมีแนวทางทาํได 2 วิธี คือ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544: 12 – 13 ; Kuhn ; Amsel ; & O’ Loughlin.  
1988: 229 – 232 ; O’ Tuel. ; & Bullard.  1993: 4 – 6) 
    1.  การสอนการคิดโดยตรง  เปนการสอนโดยการใชโปรแกรม   ส่ือการสอน   
แบบฝกหรือบทเรียนสาํเร็จรูป  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยตรง  จะมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาความคดิของเด็กโดยเฉพาะ   
    2.  การสอนการคิดโดยผานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เปนการสอนที่สอดแทรก 
การฝกหัด หรือบูรณาการการสอนการคิดกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ  โดยครจูะใชกระบวนการ และวิธ ี
การสอนเพื่อเสริมทักษะการคิดสอดแทรกเขาไปในข้ันตอนของการสอนวิชาตาง ๆ  เหลานัน้   
   ซึ่งในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทัง้  2  วิธีนัน้ สซพีเวอร 
(Schiever.  1991: 3 – 17) ไดใหคําแนะนาํในหลักการวา  ควรสอนและพัฒนาความสามารถใน 
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การคิดของนักเรียนโดยยึดหลักการสอนการคิดแบบบันไดเวียน นัน้คือเด็กควรไดรับการฝกทักษะ
การคิดที่เปนพื้นฐานกอน (Enabling Skills)   อันประกอบดวย    ทักษะการจัดจาํแนกหมวดหมู   
การพัฒนามโนมติ    การกาํหนดหลักการ   การลงขอสรุป      และการสรุปอางอิงไดหลากหลาย   
ดวยการฝกการคิดจากสิ่งทีเ่ปนรูปธรรมกอน และเมื่อเด็กมีประสบการณและวุฒิภาวะสูงขึน้ก็ควร
ไดเรียนรูและฝกทักษะการคิดจากสิ่งที่เปนนามธรรมและมีความซับซอนมากยิง่ขึ้น จนสามารถ 
นําทักษะตาง ๆ ไปประยุกตใชในการคิดขั้นสูงตอไป เพือ่จะสามารถแกปญหาในชีวติประจําวนัได   
ซึ่งสามารถแสดงความสมัพนัธของการพฒันาความสามารถดานการคิดแบบบันไดเวียนได 
ดังแผนภาพประกอบ  1 
 
 

 
 
ภาพประกอบ  1  รูปแบบการคิดแบบบันไดเวียน   
ที่มา: Schiever.  (1991): 4 
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   การสอนการคิด เบเยอร (Beyer.  1987: 75 – 80) ใหคําแนะนาํวาประกอบดวย  
ข้ันตอนการสอน 6 ข้ันตอนดังนี ้
    1.  ข้ันแนะนํา เปนขั้นตอนของการแนะนาํนักเรียนใหเขาใจในคุณลักษณะ
หรือองคประกอบของปฏิบัติการทางความคิด 
    2.  ข้ันแนะนําการปฏิบัติการ เปนขั้นที่แนะนําใหนกัเรียนไดใชความคดิใน
การพิจารณาสิ่งตาง ๆ  ใหรอบคอบ 
    3.  ข้ันประยุกตใชโดยอิสระ เปนขั้นที่แสดงออกซึ่งความสามารถในการคิด
และปฏิบัติการทางความคิด  แลวทําใหสําเร็จโดยปราศจากผูชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา 
    4.  ข้ันถายโอนและการวางแผนอยางเปนระบบ เปนขัน้ที่นกัเรียนสามารถ 
ที่จะประยกุตใชทักษะและยทุธศาสตรเดิมไปใชในสถานการณใหม  ๆ ได 
    5.  ข้ันแนะนําการปฏิบัติการ  เปนขัน้ทีน่ักเรียนยงัตองการคําแนะนําจากครู  
เมื่อพบสถานการณใหมที่ยงัไมสามารถหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
    6.  ข้ันการใชโดยอัตโนมัติ  ข้ันนีน้ักเรียนจะใชทักษะการคิดโดยอัตโนมติั  
ดังนัน้ครูควรใหโอกาสและเวลาแกนักเรียนอยางเพียงพอในการคิดเพือ่ใหประสบผลสําเร็จ 
  1.6.5  ปจจัยที่สงผลทางความคิด 
   ประกอบดวยปจจัยพืน้ฐานดังนี ้(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 
2544: 16 – 18) 
     1.  พื้นฐานทางครอบครัว  ถอืวา เปนปจจยัหลักที่สําคญัตอการพัฒนา 
ความคิด นับต้ังแตการเตรียมความพรอมในดานโภชนาการที่จะทําใหเซลลสมองแข็งแรงสมบูรณ 
พรอมที่จะรับรูได อิทธิพลจากวิธีการเลี้ยงดู ประสบการณจากกลยุทธในการแกปญหาในชีวิต 
ประจําวนั 
    2.  พื้นฐานความรู  โดยผูทีม่กีารศึกษาสูงกบัผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
จะมีวิธกีารคิดแตกตางกนัคนละแนว คนละความเชื่อ ทั้งนี้จากการฝกฝนของแตละสาขาวิชา 
    3.  ประสบการณชีวิต    ประสบการณในชีวิตเปนขอมูลที่มีผลโดยตรง   
โดยคนทีม่ีโอกาสการเรียนรูโลกกวางมาก  เห็นหลากหลายประสบการณยอมมีวิธีคิดที่หลากหลาย
กวาและมีขอมูลที่นาํมาใชในชวีิตประจาํวนัไดมากกวา 
    4.  การทาํงานของสมอง  ของแตละคนจะมีเอกลักษณเฉพาะตวัที่
ละเอียดออน ที่ทาํใหทุกคนมีเอกลักษณของความรูสึกนกึคิด ศักยภาพดานตาง ๆ ไมเทากัน 
    5. วัฒนธรรม เปนวถิีชีวิตที่มอิีทธิพลตอความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติ
ของคน 
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    6.  จริยธรรม  ผูที่มีจริยธรรมสูงยอมมกีรอบความคิด  การตัดสินใจ และ
การหาแนวทางในการแกปญหา  การประมวลความคดิที่แตกตางจากผูที่ขาดจริยธรรม 
    7.  การรับรู  เปนสภาวะที่เราตอบสนองตอส่ิงหนึ่งสิง่ใดภายใตกลไกของ
สมอง  จิตใจ ฯลฯ ที่มีผลตอวิธีการคิดของคนเปนอยางมาก 
    8.  สภาพแวดลอม เปนสิ่งกระตุนที่สําคัญยิ่งตอการเรียนรูและวิธีการคิด
ของเด็ก 
    9.  ศักยภาพการเรียนรู  แตละคนมีศักยภาพการรับรู การประมวลผลขอมูล
ในอัตราที่ตางกัน  รวมทัง้ความรวดเร็วและความลุมลึก  สงผลใหเด็กแตละคนคิดไมเหมือนกัน  
  1.6.6  เทคนิคการใชคําถามเพื่อสงเสริมการคิด 
   คําถามเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะไดมาซึง่ความรู และการ
พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง ดังนัน้การใชคําถามที่ดีจะสามารถทําใหเด็กสามารถพฒันาการคิด
ของเขาได  ซึง่การใชคําถามมีหลักการดังนี้  (Schiever.  1991: 79 – 89 ; Parry ; Gregory.   
1998: 142 – 145) 
    1.  ถามคําถามใหตรงจุดมุงหมายและใหทั่วถงึนักเรยีนทุก ๆ กลุม 
    2.  ควรใชคําถามปลายเปด  จะทําใหไดรับคําตอบที่หลากหลาย 
    3.  เปนคําถามที่ตองใชขอมูลในการตอบ  ไมควรเปนคําถามที่เนนการ 
ทองจาํ แตตองเปนคาํถามระดับสูงในขัน้การนาํไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห  และการ
ประเมินคา   
    4.  ใชคําถามเพื่อใหพิสูจนหรือใหเหตุผลในการตอบ 
    5.  การรอคอยคําตอบ  ใหเวลาเด็กไดคิดเพื่อตอบสนองตอคําถามนั้น 
    6.  อภิปรายในเวลาที่เหมาะสม  ควรใหเวลาในการอภปิรายรวมกนั 
    7.  การตอบสนองอยางอิสระไมเรงเวลาจนเกนิไปและพยายามพูดเสรมิแรง 
    8.  การตอบสนองของนักเรยีนไมควรกลาวซ้ําอีกโดยครู 
    9.  ความคิดทีห่ลากหลายและการมีปฏิสัมพันธของนักเรียน   
  งานวิจยัฉบับนี้ ผูวิจัยใชแนวทางในการสอนเพื่อใหคิด (Teaching for Thinking)  
โดยมีกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลองและฝกการแกปญหาจากสถานการณทัง้การ
คํานวณ  ความคิดรวบยอด  โดยใชคําถามของครูกระตุนใหนักเรียนไดคิดแลวแสดงความคิดเหน็ 
มีการประเมนิผลความเขาใจในความคิดรวบยอด โดยใหนกัเรียนไดเขียนแผนภูมิสรุป  ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวขางตน  จะสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจตอไป 
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 1.7  เอกสารที่เกี่ยวกับยุทธวธิีในการคดิ 
  การวิจยัครั้งนี ้ ผูวิจัยไดพฒันาหลักสูตรสถานศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เร่ืองปริมาณสมัพันธ   ที่เนนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  เอกสาร 
เกี่ยวของขอสรุปเรียงตามหวัขอ ดังนี ้
  1.7.1  การแกปญหา (Problem Solving)  
   การแกปญหา  ถือเปนกระบวนการสําคัญ  ในอันที่จะนาํความรูทีม่ีอยูไป
ประยุกตใชในการแกปญหาในสถานการณใหม     เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ  
จากความสําคัญดังกลาวขางตนนี้ไดสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
ในหมวดที ่4 มาตรา 24 ขอที่ 2 ที่ระบุวาสถานศกึษาควรใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด  การจัดการ  
การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชแกไขปญหาได  สรุปเอกสารตามลําดับดังนี ้
    1.7.1.1  ความหมายของปญหา (Problem) 
    มีหนวยงาน สถาบันและผูเชีย่วชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาไดใหคําจํากดัความของปญหาไว พอสรปุตามลําดับ 
ไดดังนี้ 
    สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 221) กลาววา 
ปญหา หมายถึง  สถานการณ  เหตุการณ  หรือส่ิงทีพ่บแลวไมสามารถจะใชวธิีการใดวิธีการหนึง่ 
แกปญหาไดทนัท ี หรือ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นแลวไมสามารถมองเห็นแนวทางแกไขไดทันที  
    ครูลิค และ รูดริก (Krulik.; & Rudrick.  1987: 3 ; Krulik ; & Rudrick.  
1996: 3) กลาววา ปญหา หมายถงึ สถานการณ เหตุการณที่เมื่อพบแลว ตองตัดสินใจเพื่อหา 
ทางออกของปญหา 
    อังเดร (Andre.  1986: 170) กลาววา ปญหา หมายถึง สถานการณ   
ซึ่งบุคคลตองการที่จะทาํอะไร แตไมรูวิธีการในการลงมอืปฏิบัติ เพื่อทีจ่ะทําใหบรรลผุลตาม 
เปาหมายที่ตองการ 
    ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2543: 139)  กลาววา ปญหา หมายถึง   
กิจกรรมที่ตองการบรรลุเปาหมายและมีเหตุขัดของเกดิขึ้น ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได 
   จากคําจาํกัดความของปญหาพอสรุปไดวา ปญหา หมายถึง สถานการณ  
เหตุการณ ที่เผชิญแลวไมสามารถที่จะใชวิธีการใดในการแกปญหาไดทันที หรือเปนสิ่งที่มีเหต ุ
ขัดของที่ไมสามารถทาํงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได ปญหาเปนสิ่งที่ตองการการตัดสินใจ
ในการหาทางออกของปญหา  เพื่อใหงานนั้นบรรลุเปาหมายที่วางไว 
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   1.7.1.2  การแกปญหา (Problem  Solving) 
    สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2546: 272) ให 
ความหมาย  การแกปญหา หมายถงึ  การหาคําตอบของปญหาทีย่ังไมรูวิธีการมากอน ทั้งปญหา 
ที่เกี่ยวของกบัเนื้อหาในวิทยาศาสตรโดยตรงและปญหาในชีวิตประจาํวัน  โดยใชเทคนิค วิธกีาร 
หรือกลยทุธตาง ๆ  
    ครูลิค และ รูดริก (Krulik ; & Rudrick.  1987: 4 ; Krulik ; & Rudrick.  
1996: 3) กลาววา การแกปญหา หมายถงึ กระบวนการที่ใชความรู ทกัษะ และความเขาใจทีม่ีอยู 
เพื่อสนองตอความตองการของปญหาที่เราไมคุนเคย 
     ไมเออร, ฮอรดและไมเออร (Meier.; Horde.; & Meier.  1996: 230 – 231) 
กลาววา การแกปญหา หมายถึง กระบวนการที่ใชเพื่อใหไดมาซึง่ทางออกของปญหาจากคาํถาม 
หรือเหตุการณที่ทาํใหเราสับสนไมเขาใจ 
    เมเยอร และ วติทรอก (Mayer. ; & Wittrock.  1996: 47)  กลาววา  
การแกปญหา หมายถงึ กระบวนการทางความคิดทีมุ่งใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
    ซาพารลิส และ แอนจิโลโพลอส (Tsaparlis.; & Angelopoulos.  2000: 
131) กลาววา การแกปญหาหมายถงึ กระบวนการซึ่งผูเรียนสามารถนาํกฎ หลักการ  ความรูเดิม
ไปประยุกตใชในการแกปญหาในสถานการณใหมใหบรรลุผลสําเร็จ 
    แมทลิน (Matlin.  2002: 361) กลาววา การแกปญหา หมายถงึ 
กระบวนการทีใ่ช  เพื่อใหไดมาซึ่งทางออกของปญหาในชีวิตประจําวัน 
    เลตัน และ สเตรนเบริก (Leighton. ; &  Sternberg.  2003: 623) กลาววา 
การแกปญหา หมายถงึกระบวนการที่ใชเพือ่ใหบรรลุเปาหมายในการเอาชนะอุปสรรค ซึ่งเปนสิ่ง 
ที่ขัดขวางแนวทางในการหาคําตอบของปญหา  
    ซูแนล และ ซแูนล (Sunal.; & Sunal.  2003: 90) กลาววา การแกปญหา 
หมายถงึ ยทุธศาสตรของการคิดที่พยายามใช เพื่อแกไขอุปสรรคปญหา 
    โรเบิรต อี. ซิลเวอรแมน (2545: 231) กลาววา การแกปญหาเปนพฤติกรรม
ข้ันสูงทางการคิด เกิดจากความตองการของคนเราในการคนหาวิธกีารแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ  
   ดังนัน้พอที่จะสรุปไดวา การแกปญหา หมายถงึ การคนหาคําตอบของปญหา
โดยการใชความรู ทักษะและความเขาใจที่มีอยูไปประยุกตใชในสถานการณใหม    เพื่อใหไดมา 
ซึ่งทางออกของปญหาและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว 
   1.7.1.3  ความสามารถในการแกปญหา (Problem Solving  Abilities) 
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    มอรแกน (Morgan.  1978: 154 – 155) กลาววา  ความสามารถใน 
การแกปญหา   หมายถงึ ทักษะทางปญญาที่สามารถสอนได  และสามารถถายโยงไปใชใน 
สถานการณอ่ืนได ความสามารถของแตละบุคคลจะแตกตางกนัขึ้นอยูกับองคประกอบ สติปญญา  
แรงจูงใจ ความพรอมในการที่จะแกปญหาใหม ๆ และเลอืกวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
    โซเดน (Soden.  1994: 27) กลาววา  ความสามารถในการแกปญหา    
เปนทกัษะดานการคิด  เชนเดียวกับการเรยีนรูทกัษะทางดานการคิด  นักเรียนจะตองรูวิธีการ 
ที่จะกระทํากบัขอมูลใหม ๆ ที่ไดมาเพื่อแกปญหา 
    ยุพาพันธ  มินวงษ (2541: 26)  กลาววา ความสามารถในการแกปญหา 
หมายถงึ ความสามารถในการใชประสบการณเดิมจากการเรียนรูมาแกปญหาที่พบ โดยอาศัย
กระบวนการทางวทิยาศาสตร  
    อุษา  จีนเจนกจิ (2544: 49)  กลาววา  ความสามารถในการแกปญหา  
เปนความสามารถดานการคดิที่มีความสัมพันธกับสติปญญา สามารถมีการพัฒนาไดโดยบุคคล
จะใชประสบการณและทักษะความรูที่เรียนรูมากอนใชในการแกปญหาใหม ๆ และสามารถฝก 
ไดทั้งในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรียน  
   จากขางตนจะเห็นไดวา ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลจะ 
แตกตางกนั มอรแกน (Morgan.  1978: 154 – 155) ไดสรุปวา ความสามารถในการแกปญหา 
ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ  ไดแก สติปญญา (Intelligence)  แรงจูงใจ (Motivation)  
ความพรอม (Readiness) การเลือกวธิีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม (Function Fixedness) 
   จากรายละเอยีดขางตนที่กลาวมาพอสรปุไดวา ความสามารถในการแกปญหา 
เปนความสามารถในการใชทักษะการคิด  ทักษะการปฏิบัติ  เพื่อดําเนนิการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   
โดยอาศัยองคประกอบทัง้สติปญญา  แรงจูงใจ   ความพรอมและการเลือกวิธกีารแกปญหาได
อยางเหมาะสม             ซึ่งการแกปญหาของบุคคลนั้นจะแตกตางกนั ข้ึนกับวฒุิภาวะทางสมอง   
ประสบการณ  ความสนใจ  ความพรอม  แรงจูงใจ  สภาพแวดลอม  พัฒนาการตามระดับอายุดวย 
   1.7.1.4 ประเภทของปญหา (Type of Problems) 
    ซาพาลิส และ แอนกิโลโพลอส (Tsaparlis.; & Angelopoulos.  2000: 131; 
อางอิงจาก Johnston.  1993)  ไดพิจารณาถึงขอมูล  วิธกีาร  ผลลัพธ/เปาหมาย แลวแบงปญหา
ออกเปน  8  ประเภทดวยกนั  สรุปรายละเอียดไดดังตาราง  1 
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ตาราง 1  ประเภทของปญหา  
 

ชนิดของปญหา ขอมูล วิธีการ ผลลัพธ/เปาหมาย ทักษะที่ใชพิเศษ/เพิ่มเติม 
     

1 ใหขอมูล รู กําหนดให ระลึกถึงลาํดับข้ันในการ 
แกปญหา       

2 ใหขอมูล ไมรู กําหนดให พิจารณาถึงปญหาอืน่ที่คลาย ๆ    
กัน เพื่อที่จะไดรูวิธีแกปญหา 

3 ใหบางสวน รู กําหนดให วิเคราะหปญหาเพื่อตัดสินวา        
ยังตองการขอมูลอะไรเพิ่มอีก 

4 ใหบางสวน ไมรู กําหนดให   ชัง่น้าํหนักวิธกีารที่เปนไปได  
5 ใหขอมูล รู เปดกวาง/อิสระ 

 
ตัดสินใจเกี่ยวกับเปาหมาย  
ที่เหมาะสม สํารวจ ตรวจสอบ 
เทคนิคและความรู       

6 ใหขอมูล ไมรู เปดกวาง/อิสระ ตัดสินใจเกี่ยวกับเปาหมายและ
ทางเลือกที่เหมาะสม สํารวจ
ตรวจสอบเทคนิคและความ 

7 ใหบางสวน รู เปดกวาง/  อิสระ เปาหมายครั้งแรกมีไวเฉพาะ   
นักเรียน ขอมูลที่มียงัไมสมบูรณ 

8 ใหบางสวน ไมรู เปดกวาง/ อิสระ 
 

แนะนาํเปาหมายและวธิีการ 
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตองการ 
ผลที่เกิดขึ้น เพื่อใหไดขอมูล 
เพิ่มเติม  ตองการทักษะ   

     

 
ที่มา: Tsaparlis. ; & Angelopoulos.  (2000): 131. 
 
 
 ประเภทของปญหาตั้งแตชนดิที่ 1 – 8 นัน้  สรุปไดวา ปญหาชนิดที ่1  เปนปญหาที่
สามารถแกไดงายที่สุด  โดยมีขอมูลที่ใชในการแกปญหา มกีารระบุผลลัพธและเปาหมายและที่
สําคัญผูแกปญหารูวิธกีารแกปญหา  สวนปญหาชนิดที ่2  ถึงปญหาชนิดที่ 8  มีความยาก/ซับซอน
ข้ึนตามลําดับ   โดยปญหาชนิดที่ 8  มีขอมูลใหบางสวน  โดยผูแกปญหาไมรูวิธีการแกปญหา และ 
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ผลลัพธ/เปาหมายเปดกวาง  จึงเปนปญหาชนิดที่มีความยาก/ซับซอนมากที่สุด 
   1.7.1.5  กระบวนการแกปญหา (Problem  Solving  Process) 
    ในสวนของกระบวนการแกปญหานั้น นกัปรัชญา นกัจติวิทยา นักการศึกษา 
และนักวทิยาศาสตรศึกษาไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาไวตาง ๆ กนั สรุปรายละเอยีด
ของแตละรูปแบบได ดังนี ้
    โพลยา (Polya.  1957: 6 - 19)  เสนอขั้นตอนของการคดิแกปญหาไวดังนี ้
     ข้ันตอนที ่1  ทาํความเขาใจปญหา  
     ข้ันตอนที ่2  การวางแผนในการแกปญหา 
     ข้ันตอนที ่3  การลงมือทําตามแผน  
     ข้ันตอนที ่4  การตรวจสอบวธิีการและคําตอบ   
    บรูเนอร (Bruner.  1965: 123 – 127) ไดเสนอขั้นตอนสาํหรับการคิด 
แกปญหาไวดังนี ้
     ข้ันตอนที ่1  รูจักปญหา (Problem Isolating)  
     ข้ันตอนที ่2  แสวงหาเคาเงื่อน (Search for Case) 
     ข้ันตอนที ่3  ตรวจสอบความถูกตอง (Confermation Check)  
     ข้ันตอนที ่4  การตัดสินใจตอบสนองที่สอดคลองกับปญหา  เพื่อลงมือ
ปฏิบัติการแกปญหา กิลฟอรด(Guilford.  1967: 313) เสนอกระบวนการแกปญหา 5 ข้ันตอนดังนี ้

     1.  ข้ันเตรียมการ (Preparation)  เพื่อต้ังปญหาหรือคนหาปญหา 
ที่แทจริง 
      2.  ข้ันในการวเิคราะหปญหา (Analysis) พิจารณาวาสิง่ใดบาง 
ที่เปนสาเหตุสําคัญ 
      3.  ข้ันเสนอแนวทางในการแกปญหา (Production)   
      4.  ข้ันตรวจสอบผล (Verification)  

     5.  ข้ันในการนําไปประยกุตใหม (Reapplication)  
    เบรนฟอรดและสเตน, เฮอรอนและแจ็คสัน (Kauchak ; & Eggen. 1998 : 
308 – 311 ; citing  Bransford.; & Stein.  1984: Herron.; & Jackson.  1991: 81)   ไดเสนอ 
ข้ันตอนในการแกปญหาไวดังนี ้ 

1. ระบุปญหา (Identifying the Problem)  
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     2.  แสดงปญหา (Representating the Problem)  
     3.  เลือกยุทธศาสตรในการแกปญหา (Selecting a Strategy) 
     4.  ดําเนนิการแกปญหา (Implementation)  
     5.  ประเมินผลการแกปญหา (Evaluation the Result) 
    จิค (Gick.  1988: 99 – 120) ไดเสนอแนะไว  4  ข้ันตอนดังนี ้
     1.  การสรางตวัแทนปญหา  โดยทําความเขาใจ  เชื่อมโยงกับความรู
เดิมที่มีอยูและสรางเปนตัวแทนของปญหาในรูปแบบตาง ๆ  เชน สัญลักษณ  เพื่อใหเขาใจปญหา
ไดชัดเจน 
     2.  การคิดวิธกีารแกปญหา เปนการรวบรวมวิธกีารตาง ๆ ที่เกีย่วของ
กับปญหา     เพื่อนาํไปสูการหาคําตอบรวบถึงการวางแผน การจัดลําดับข้ันในการดําเนนิการ
แกปญหา 
     3.  การดําเนินการแกปญหา   เปนการปฏิบัติงานตามแผนการและ
ข้ันตอนที่ไดวางไว 
     4.  การประเมนิผลการดําเนนิการแกปญหา  เพื่อพิจารณามุงไปสู 
คําตอบ หรือเปาหมายที่วางไวจนบรรลุผลสําเร็จ 
    ลอวสัน (Lawson.  1995: 158)  ไดสรุปข้ันตอนในการแกปญหา ระบถุึง
พฤติกรรมนกัเรยีนในแตละขัน้  ดังนี ้
     ข้ันตอนที ่1  นกัเรียนสาํรวจ ตรวจสอบปรากฏการณปญหาและถาม 
คําถาม เพื่อใหทราบสถานการณของปญหานั้น ๆ  
     ข้ันตอนที ่2  ครูกระตุนนักเรียนใหแสดงความคิดเหน็ ต้ังสมมุติฐาน 
ในการแกปญหา 
     ข้ันตอนที ่3  นกัเรียนออกแบบและทําการทดลองเพื่อตรวจสอบ 
สมมุติฐาน 
     ข้ันตอนที ่4  นกัเรียนรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง 
     ข้ันตอนที ่5  นกัเรียนไดรับคําแนะนํา  เพื่อสรุปผลหรือบางครั้งเพื่อ 
ตัดสินใจในการยกเลิกผลการทดลอง และลงมือทาํการทดลองใหมอีกครั้ง 
   นอกจากนัน้ลอรสัน  กลาวสรุปถึงความสมัพันธวา   การแกปญหาก็คือการ 
สืบเสาะหาความรู หรือการคนพบแบบใหคําแนะนํานั้นเอง (Problem as Inquiry & As Guide 
Discovery) 
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   คูลิคและรูดนิค (Krulik ; & Rudnick.  1996: 4 – 6)  ไดเสนอยทุธศาสตรเพื่อ 
ใชในการแกปญหาซึง่มีกระบวนการอยู  5 ข้ันตอน  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังแผนภูมิ  6 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 6  กระบวนการแกปญหาของคูลิคและรูดนิค  
ที่มา: Krulik ; & Rudnick.  (1996): 4. 

1.อาน 
และ 
คิด 

2.สํารวจ 
ตรวจสอบ 
และวางแผน 

3.เลือก 
ยุทธศาสตร 

4.คนหา 
คําตอบ 

5.สะทอนขอมูล 
ขยายความ 

2.1 รวบรวม 
  ขอมูล 
2.2 พิจารณา 
  ขอมูลวา 
  เพียงพอ 
  หรือไม 
2.3 พิจารณา 
  ขอมูลวา 
  มากเกินไป 
  หรือไม 
2.4 เขียน 
  แผนผัง 
2.5 ทําแผน-  
  ภูมิ ตาราง 
  กราฟ  
 

3.1 รําลึกถึง   
  รูปแบบ 
3.2 พิจารณา 
  ยอนกลับ 
3.3 คาดคะเน 
  ทดสอบ 
3.4 ทดลอง 
3.5 ปรับลด/ 
  ขยายขอมูล 
3.6 แจกแจง 
  รายชื่อ 
3.7 อนุมาน 
  ขอมูลอยาง 
  มีเหตุผล 
3.8 จําแนก 
  ขอมูล 
3.9 เขียน 
  สมการ 

4.1 ประเมิน 
4.2 ใชทักษะ 
  การคํานวณ 
4.3 ใชทักษะ 
  ทางพีชคณิต 
4.4 ใชทักษะ 
ทางเรขา-   
คณิต(ใชเครื่อง 
คิดเลขเมื่อ
เหมาะสม) 

5.1 ตรวจสอบ 
  คําตอบ 
- การคํานวณ 

 - ตอบคําถาม 
 - คําตอบมี 
  เหตุผล 
 - คําตอบ 
 เปรียบเทียบ 
 กับที่ประเมิน 
5.2 คนหาทาง 
  เลือกในการ 
  แกปญหา 
5.3 ใชคําถาม 
 จะเกิดอะไร 
 ขึ้น ถา ? 
5.4 ขยาย 
 ความ 
- หลักการ 
  ทั่วไป 
-หลักการทาง 
 คณิตศาสตร 
5.5 อภิปราย 
 การแกปญหา 
5.6 สราง 
 ตัวแปรที่ 
 นาสนใจใน 
 ปญหาตอไป 

1.1 ระบุ 
   ขอเท็จจริง 
1.2 ระบุ 
   คําถาม 
1.3 มอง 
   สถานการณ 
1.4 อธิบาย 
  สถานการณ 
1.5 ลงมือ 
  ปฏิบัติ 
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  ในสวนของประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
เสนอแนะวาการแกปญหาอาจทาํไดหลายวิธี    ทัง้นี้ข้ึนอยูกับลักษณะของปญหา  ความรูและ
ประสบการณของผูแกปญหานัน้ และไดเสนอขั้นตอนการแกปญหาทางวทิยาศาสตรไว 4 ข้ันตอน 
ดังมีรายละเอยีดดังนี ้(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย.ี  2546 : 222 - 223) 
  1.  ทําความเขาใจปญหา  ผูแกปญหา จะตองทําความเขาใจกับปญหาทีพ่บให 
ถองแทในประเด็นตาง ๆ  คือ 
   1.1  ปญหาถามวาอยางไร 
   1.2  ขอมูลใดบางแลว 
   1.3  มีเงื่อนไขหรือตองการขอมูลใดเพิ่มเตมิอีกหรือไม 
  2.  การวางแผนแกปญหา  เปนขั้นตอนคิดหาวิธีการวางแผนเพื่อแกปญหา โดยใช
ขอมูลที่ไดจากการวเิคราะหไวแลวในขัน้ตอนที่ 1     ประกอบกับขอมูลและความรูที่เกี่ยวของกบั
ปญหานั้นแลวนํามาใชประกอบการวางแผนแกปญหา 
  3.  ดําเนนิการแกปญหาและการประเมนิผล  ข้ันตอนนี้จะเปนการลงมอืแกปญหา
และประเมินวาวิธกีารแกปญหาและผลทีไ่ดถูกตองหรือไดผลเปนอยางไร ถาการแกปญหาทําได 
ถูกตองก็จะมกีารประเมนิตอวาวธิีนัน้นาจะยอมรับไปใชในการแกปญหาอืน่ ๆ หรือไม แตถาพบวา
การแกปญหานั้นไมประสบผลสําเร็จก็ตองยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอืน่ ๆ   ที่ไดกําหนดไว
แลวในขั้นตอนที ่2 ถายงัไมประสบผลสําเร็จ นักเรยีนจะตองยอนกลับไปทําความเขาใจปญหาใหม
วามีขอบกพรองประการใด เชน ขอมูลกําหนดใหไมเพียงพอ เพื่อจะไดเร่ิมตนแกปญหาใหม 
  4.  ตรวจสอบการแกปญหา  เปนการประเมินภาพรวมของการแกปญหา  ทั้งในดาน
วิธีการแกปญหา  ผลการแกปญหา และการตัดสินใจ  รวมทัง้การนาํไปประยุกตใช  ทั้งนี้ในการ
แกปญหาใด ๆ ตองตรวจสอบถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 
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  ซึ่งกระบวนการแกปญหาแตละขั้นตอน  สามารถสรปุความสัมพันธไดดังแผนภูมิ 7  
ดานลางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        ไมสําเร็จ  
                     ทําความเขาใจ 
       สําเร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 7  กระบวนการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
ที่มา:  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2546): 222. 
 
 
   พิชซิน ิ; ซีพารดสัน ; และเอเบล  (วิมล สําราญวนิช.  2537: 27 – 29) ;   
อางอิงจาก (Pizzini ; Shepardson ; & Abell.  1987: 526 – 528)  สรุปรูปแบบการแกปญหา   
3  รูปแบบคือ รูปแบบการแกปญหาแบบ  CPS (Creative Problem Solving) ของ Parnes and  

ปญหา 

ทําความ
เขาใจกับ
ปญหา 

ไมสําเร็จ 
  เลือกวิธีอื่น 

ดําเนินการ 
แกปญหาและ
ประเมินผล 

วางแผนและ
ออกแบบ 
วิธีแกปญหา 

ตรวจสอบ 
การแกปญหา 

นําไปใช 
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Osborn’s  รูปแบบการแกปญหาแบบ  IDEAL (Identify , Define , Expore , Act  and  Look) 
ของ Bransford.; & Stein’s และรูปแบบการแกปญหาแบบ SSCS (Search , Solve , Create , 
Share)  ของ พิชซิน ิ   ซึง่รูปแบบของ พิชซิน ิ  ไดพัฒนามาจาก   2   รูปแบบแรกและตอมา  
ภพ  เลาหไพบลูย (2542: 40 – 42)  กลาววารูปแบบของพิชซิน ิ ไดเพิ่มเติมข้ันตอนที่ 5 กระทาํการ 
(Action) รวมเปนรูปแบบการแกปญหาแบบ   SSCSA  ซึ่งรูปแบบการแกปญหาแตละรูปแบบ  
สรุปไดดังนี้ 
    1.   การแกปญหารูปแบบ CPS (Creative  Problem  Solving)  ม ี   
5  ข้ันตอน คือ 
     1.1  การคนหาความจริง  เปนการหาขอมูลจากสถานการณหรือ 
ขอเท็จจริงที่มอียู 
     1.2  การคนพบปญหา  เปนการหาปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ 
นั้น ๆ  
     1.3  การจํากดัขอบเขตของปญหา  เปนการหาแนวคิดหรือขอบเขต 
ของปญหา 
     1.4  หาทางเลอืกในการแกปญหา  เปนการหาวธิีการแกปญหา 
     1.5  การแกปญหา  ปฏิบัติการแกปญหา เพื่อหาคําตอบของปญหา 
    2.  การแกปญหารูปแบบ IDEAL (Identify, Define, Explore, Act  and 
Look)  ม ี 5  ข้ันตอน  คือ 
     2.1  การรวบรวมขอมูลของปญหา (Identify)  
     2.2  การเสนอปญหา (Define) 
     2.3  หาวธิีการแกปญหา (Expore)  
     2.4  ปฏิบัติตามทางเลือกของการแกปญหา (Act)  
     2.5  พิจารณาผลที่ไดพรอมทั้งประเมินผล (Look) 
    3.  การแกปญหารูปแบบ SSCSA มี 5 ข้ันตอน คือ (ภพ  เลาหไพบูลย. 
2542: 40 – 42)   
     3.1  ข้ันการสบืเสาะคนหา(Search)  
     3.2  ข้ันแกปญหา (Solve)   
     3.3  ข้ันสรางความรู (Create)  
     3.4  ข้ันแลกเปลี่ยนความคดิเห็น(Share) 
     3.5  ข้ันกระทาํการ (Action) 
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   นอกจากนี ้แอลิออท และคณะ (Elliott.; et al.  2000: 311 – 318)  ไดเสนอ
รูปแบบการแกปญหาที่ชื่อวา  DUPE  MODEL  ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
    1.   D   ข้ันกาํหนดธรรมชาติของปญหา  
    2.   U   ข้ันทําความเขาใจธรรมชาติของปญหา  
    3.   P   ข้ันวางแผนแกปญหา   พรอมทัง้ลงมือปฏิบัติการแกปญหา 
    4.   E   ข้ันประเมินแผนการแกปญหา   
   นอกจากนี ้  โคชาค; และ เอกเจน; โทรบริดจ; และ ไบบี (Kauchak. ; & Eggen.  
1998: 311 – 314 ; Trowbridge. ;& Bybee.  1996: 181) ยังไดแนะนาํครูในฐานะเปนผูอํานวย
ความสะดวกแกนักเรียนในการแกปญหา  ดังนี ้
    1.  ควรนําเสนอปญหาที่สอดคลองกับบทเรียน  ซึ่งจะชวยใหนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงปญหากบัประสบการณจริงในชวีิตประจําวนัได 
    2.  ยกตัวอยางปญหาที่มีความหลากหลาย   ที่สอดคลองกับขอเทจ็จริง  
หลักการ   กฎ และชีวิตประจําวนัของนักเรียน 
    3.  อภิปรายในรายละเอียดของปญหา  เพื่อสรางความเขาใจในปญหา 
    4.  เตรียมการปฏิบัติการแกปญหา  ครูควรชวยใหผูเรียนระบุปญหาและ
สรางแนวทางในการแกปญหาดวยตัวเอง 
    5.  ครูใหความชวยเหลือนักเรียน  สําหรับนักเรียนทีเ่ร่ิมฝกแกปญหาใหม ๆ 
    6.  ครูชวยใหนักเรียนเห็นปญหาและแสดงปญหาที่แทจริง 
    7.  ครูสอนนักเรียนเกีย่วกบัยุทธศาสตรในการแกปญหาโดยทั่วไป 
    8.  มอบหมายงานใหเด็กแตละกลุมใหมีความหลากหลาย 
    9.  เนนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูและการแกปญหาแบบรวมมือ 
  ในการเรียนการสอนวิชาเคมเีอง มกีารเรียนการสอนที่เนนกระบวนการแกปญหา
ดวยเชนกัน เหน็ไดจากตําราเคมีโดยทัว่ไปไดกลาวถงึกระบวนการแกปญหาดวย ในสวนของ
งานวิจยัที่เกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาทางเคมีสรุปได  ดังนี ้
   พีเตอร และ สคอกกิน (Peter ; &  Scroggins.  1992: 36 – 37) ไดสรุป 
การแกปญหาทางเคมี  โดยแบงออกเปน  5  ข้ันตอน ดังนี ้
    1.  ข้ันระบุขอมูลที่โจทยใหมา  เร่ิมตนแกปญหาทางเคมีโดยเขียนสิง่ที่โจทยให 
    2.  ข้ันระบุส่ิงที่ตองการ  หลังจากนัน้ใหเขยีนสิ่งที่โจทยถามหรือตองการใหหา 

   3.  ข้ันระบุเขียนความสัมพนัธทางคณิตศาสตรระหวางสิง่ที่ใหมากับส่ิง 
ที่ตองการ 
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    4.  ข้ันคํานวณและเขียนคาํตอบ 
    5.  ข้ันยืนยันคาํตอบดวยเหตุผลที่เหมาะสม 
   ออมสเตท และ วิลเลี่ยม (Olmsted III ; & Williams.  1997: 28)  ไดสรุป 
การแกปญหาทางเคมีโดยแบงออกเปน  7  ข้ันตอน  คือ 
    1.  ข้ันพิจารณาปญหา  ใหระบุส่ิงทีโ่จทยถาม 
    2.  ข้ันพิจารณาโมเลกุลของสาร  มีสารตั้งตนอะไรบาง  มีมวล  มวลโมเลกุล
เทาใด 
    3.  ข้ันระบุกระบวนการแกปญหา  โจทยตองการอะไร   
    4.  ข้ันจัดระบบขอมูลที่โจทยใหมา  โจทยใหอะไรมาบางและตองการ 
ใหหาสิ่งใด 
    5.  ข้ันใชสมการแกปญหา  เลือกใชสมการที่เหมาะสมในการแกปญหา 
    6.  ข้ันแทนคาในสูตรและคํานวณ  หาสิง่ทีโ่จทยถาม จากสมการการ 
แกปญหา 
    7.  ข้ันตรวจสอบความถกูตอง  ตรวจสอบคําตอบที่คํานวณไดอีกครั้ง 
   จากกระบวนการแกปญหาทีก่ลาวมาทั้งหมดไมวาจะเปนกระบวนการแกปญหา
ของสถาบนั (สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี หนวยงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต)ิ  หรือนกัการศึกษา นกัจิตวิทยา  นกัวิทยาศาสตรศึกษา นัน้จะ
เห็นวา กระบวนการแกปญหามีการนําเสนอขั้นตอนที่ใชในการแกปญหาที่แตกตางกนั  ทัง้นี้อาจ
เนื่อง 
มาจากมีบริบทที่ใชในการแกปญหาที่แตกตางกนั หรืออาจมีจุดประสงคทางการเรียนการสอนหรือ
การประเมนิเพื่อการเฉพาะ  ในเร่ืองนี ้วรรณทิพา  รอดแรงคา (2544: 35)  ไดแสดงความคิดเหน็วา
ทุก ๆ รูปแบบของการแกปญหา จะมีลักษณะที่รวมกนัหลายประการ  พอสรุปไดดังนี ้
    1.  นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกบัปรากฏการณและวัตถุจริง ๆ โดยการลงมือ
ปฏิบัติ 
    2.  มีการใชทกัษะทางสติปญญาขั้นสูง 
    3.  ผลผลิตที่ไดมาจากการแกปญหาตองอาศัยความรูและกระบวนการ 
    4.  การแกปญหาประกอบดวยลําดับข้ันของการกระทํา  แตถึงแมวาการ
แกปญหาจะมลํีาดับข้ันตอนก็ตาม  การแกปญหาก็สามารถเริ่มตนที่ข้ันตอนใดก็ได 
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         1.7.1.6  ความรูที่ตองใชในการแกปญหา 
    ดี จอง และ เฟอรกูสัน (De Jong. ; & Ferguson.  1996) ไดอธิบายชนดิ
ของความรูที่ตองใชเพื่อเปนการวางแผนในการแกปญหา ดังนี ้

    1.  ความรูเกีย่วกับยทุธวิธีของการดําเนนิการ    
     2.  ความรูเกีย่วกับสถานการณปญหา  
     3.  ความรูเกีย่วกับเนื้อหาเรือ่งความจริง หลักการ กฎ 
     4.  ความรูเกีย่วกับวธิีการ 
   1.7.1.7 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการแกปญหา 
    แมทลิน (Matlin.   2002: 377 – 380)  ไดสรุป ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
การแกปญหาไว มีรายละเอยีดดังนี ้
     1.  ความรูพืน้ฐาน  เปนสาระสําคัญที่จะนาํไปใชในการแกปญหา 
     2.  ความจาํ  ผูชํานาญการมีความสามารถในการระลึกความจาํระยะ
ส้ันไดดีกวาผูเร่ิมฝกหัดและสามารถขยายกรอบความคดิเพื่อเปนพื้นฐานในความจําระยะยาวได 
     3.  ขอคิดเห็น  ผูเร่ิมฝกหัดและผูชํานาญการจะมีขอคิดเห็นตอปญหา 
ที่แตกตางกัน 
     4.  วิธีในการแกปญหา การเลือกวิธีการในการแกปญหาที่ดี จะสงผล
ตอการแกปญหา 
     5.  การวางแผนอยางละเอยีดในขั้นเริ่มตนการแกปญหา 
     6.  ความวองไวและความถูกตองในการแกปญหา 
     7.  ทักษะดานการรูคิด (Metacognition) 
         1.7.1.8  การเรียนการสอนกบัความสามารถในการแกปญหา 
    การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา     
ถือวาเปนสิง่ทีม่ีความจาํเปนและมีความสาํคัญเปนอยางยิ่ง  ในการทีจ่ะทําใหเด็กนกัเรียนสามารถ
ที่จะเรียนรู  คนพบคําตอบของปญหาดวยตนเอง  ซึง่สอดคลองกับหลกัการจัดการเรียนรูทีย่ึด
ผูเรียนเปนสําคัญ  ในเรื่องนีไ้ดมีนักการศึกษาไดใหขอคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาสรปุได  ดังนี ้
    ทิศนา  แขมมณี (2545: 252 – 253) สรุปวา ในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนที่เนนใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหานัน้  มนีักจิตวทิยาไดพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนการคิดขึ้นอยูหลายทาน  หนึ่งในจํานวนนัน้ คือ ทอรแรนซ (Torrance.  1962)  
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ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  กระบวนการคิดแกปญหาอนาคตตามแนวคิด ทอรแรนซ   
โดยนําองคประกอบของความคิดสรางสรรค 3 องคประกอบ คือ ความคิดคลองแคลว (Fluence)  
ความคิดยืดหยุน (Flexibility)  การคิดริเร่ิมสรางสรรค (Originality)  มาใชประกอบกับกระบวนการ
คิดแกปญหา และใชการประยุกตจากกลุม  ซึ่งมีความคิดหลากหลาย โดยเนนการใชเทคนิคระดม
สมองเกือบทุกขั้นตอนของการคิด  สรุปแตละขั้นตอนได  ดังนี ้
     ข้ันที่ 1  การนาํสภาพการณอนาคตเขาสูระบบการคิด 
     ข้ันที่ 2  การระดมสมองเพื่อคนหาปญหา   
     ข้ันที่ 3  การสรุปปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
     ข้ันที่ 4  การระดมสมองหาวิธีแกปญหา 
      ข้ันที่ 5  การเลอืกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 
      ข้ันที่ 6  การนาํเสนอวิธีแกปญหาอนาคต 
    นอกจากนี ้ สมจิต  สวธนไพบูลย (2541: 91 – 92)  ใหความคิดเหน็วา
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหนักเรียนคิดแกปญหานั้น    อาจสงผลใหนักเรยีนมี
ความสามารถในการแกปญหาไดตางกัน     ซึ่งอาจจะขึน้อยูกับปจจัยทางสติปญญา  ความรู
พื้นฐาน  สภาพสังคม  ประสบการณ  คุณลักษณะดานเจตคติทางวทิยาศาสตร และทักษะ
กระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนแตละคนดวย   ครูจึงควรอยางยิ่งที่จะตองจัดสภาพการณที่สงเสริม
การเรียนรู ดังนี ้
     1.  จัดสถานการณที่เปนสถานการณใหม ๆ  และมีวธิีการแกปญหาได
หลาย ๆ วิธี ใหนกัเรียนฝกฝนแกปญหาใหมาก ๆ 
     2. ปญหาที่ไดหยิกยกมาใหนักเรียนไดฝกฝน  ควรเปนปญหาใหมที ่
นักเรียนยงัไมเคยประสบมากอน และอยูในกรอบของทกัษะทางเชาวปญญาของนกัเรียน 
     3.  การฝกแกปญหา  ครูวทิยาศาสตรควรจะไดแนะใหนกัเรียนไดคิด
วิเคราะหปญหาใหชัดเจนกอนวาปญหานัน้เกี่ยวกับอะไร  ถาเปนปญหาใหญก็แตกไปเปนปญหา
ยอย ๆ แลวคิดแกปญหาแตละปญหา และเมื่อแกปญหายอยไดหมดทุกขอแลวก็เทากับแกปญหา
ใหญไดนั่นเอง 
     4.  จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือจดัสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสภาพ
ภายนอกของนักเรียนใหเปนไปในทางเปลี่ยนแปลงไดไมตายตัว นกัเรียนก็จะเกิดความรูสึกวาเขา
สามารถคิดคนเปลี่ยนแปลงอะไรบางในบทบาทตาง ๆ  
     5.  ใหโอกาสนกัเรียนไดคิดอยูเสมอ 
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6. การฝกฝนแกปญหา  ครูไมควรบอกวิธีแกปญหาใหตรง ๆ เพราะ 
ถาบอกใหแลวนักเรียนอาจไมไดใชยุทธศาสตรของการคิดของตนเองเทาที่ควร 
  1.7.2 การตัดสินใจ (Decision Making) 
   การตัดสินใจถอืวาเปนกระบวนการหนึ่ง ที่มีความสาํคัญและมีความเกีย่วเนื่อง
กับการแกปญหา ในสวนนี้สรุปเอกสารเรียงตามลาํดับได  ดังนี ้
   1.7.2.1  ความหมายของการตัดสนิใจ 
    ไดมีหนวยงานและนักการศึกษา  นกัวิจยัไดใหความหมายของการตัดสนิใจ
ไวดังนี ้
    ฮีท และคนอื่น ๆ (Heath; et al.  1987: 821) ใหความหมายวา การตดัสินใจ 
หมายถงึ กระบวนการเลือกทางเลือกอยางมีเหตุผล  ระหวางทางเลือกทีห่ลายหลาก 
    คอรทแลนด (Kortland.  1996: 675) ใหความหมายวา การคิดตัดสินใจ 
หมายถงึ กระบวนการคิดใชเหตุผลในการเลือกที่จะลงมอืปฏิบัติส่ิงใด ๆ จากการเลือกทีห่ลากหลาย 
    มอรลิส (Morris.  1996: 248) การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก
ทางเลือกจากทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมด เพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหา 
    พีดริกติ (Pedretti.  1999: 178)  การตัดสินใจ หมายถงึ กระบวนการที ่
ซับซอนที่ตองกระทําเพื่อเลอืกทางเลอืกทีเ่ปนไปได  จากทางเลือกอนัหลากหลายในการแกปญหา
ตาง ๆ  
    แมทลิน (Matlin.  2002: 401) การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ใช
ประเมินทางเลือกเพื่อเลือกทางเลือกในการปฏิบัติจากที่เลือกที่มีอยูหลาย ๆ ทางเลือก 
   จากความหมายดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา   การตัดสินใจหมายถึง
กระบวนการคดิ  การกระทาํที่จะคิดพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาสิง่ไหนหรือทางเลือกใดเปนที่
เหมาะสมที่จะกระทําการหรือเปนแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได 
   1.7.2.2  ความสามารถในการตดัสนิใจ 
    ความสามารถในการตัดสินใจ  หมายถงึ  ความสามารถในการพิจารณา
สถานการณเกี่ยวกบัตนเอง   เพื่อนําไปสูการตัดสินใจเลือกสิ่งหนึง่สิ่งใดออกมาจากสถานการณ
สําหรับที่จะนาํไปปฏิบัติ วัดไดโดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ  ทีส่รางขึ้นตาม 
ข้ันตอนดังนี ้
    ข้ันที่ 1  รูวาสิง่ที่ตองการตัดสินใจคืออะไร  
    ข้ันที่ 2  การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน 
    ข้ันที่ 3  รูทางเลือกที่มีอยู   เพื่อการแกปญหา 
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    ข้ันที่ 4  การชัง่น้าํหนักตัวเลอืกแตละตัว  
    ข้ันที่ 5  ตัดสินใจเลือก ทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด 
   1.7.2.3  ประเภทของการตัดสินใจ (Decision Type) 
    เยสต (Yates.  1990: 3 – 5) แบงการตัดสนิใจแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
     1.  การตัดสินใจเลือกทางเลอืก (Choice) ในสถานการณนี้ผูตัดสินใจ
จะเผชิญกับทางเลือกทีห่ลากหลาย ใหผูตัดสินใจพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบ แลวเลือก
ทางเลือกที่ดีทีสุ่ดจากทางเลอืกทั้งหมด 
     2.  การตัดสินใจประเมินคา (Evaluation)  การประเมนิคาสถานการณ
มุงพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น  ตองชี้ใหเห็นถงึความสําคัญ  ประโยชนของทางเลือกที่
เลือกไว 
     3.  การตัดสินใจสรางสรรคทางเลือก (Constructions)  ในสถานการณ
สรางสรรคทางเลือก หนาทีข่องผูตัดสินใจคือใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อสรางสรรคทางเลอืกที่นาสนใจ 
    การตัดสินใจทัง้ 3 ประเภท มคีวามสัมพันธเกี่ยวของกันทกุ ๆ สถานการณ  
ผูตัดสินใจจะเริ่มต้ังแตการสรางสรรคทางเลือก (Construction)  การประเมินคาทางเลือก 
(Evaluation) และการตัดสินใจเลือกทางเลือก (Choice)  เพื่อที่จะลงมือปฏิบัติการแกปญหาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว 
   1.7.2.4  กระบวนการตัดสินใจ 
    กระบวนการตดัสินใจ  เปนกระบวนการทีม่หีลายขัน้ตอน  นักการศึกษา  
นักวทิยาศาสตรศึกษา นักวจิัยไดเสนอกระบวนการ/ข้ันตอน  ที่ใชในการตัดสินใจ เพือ่แกปญหา  
ดังนี ้
    เอคเคิล , วิกฟวส และบายส และทิสแมน , เพอรกนิ, และ เจย (Eccles ; 
Wigfield ;& Byenes.  2003: 328 ; Tishman ; Perkins ; & Jay.  1995: 141 – 115) ไดเสนอ
ข้ันตอนในการตัดสินใจแกปญหา 4 ข้ันตอน  ดังนี ้
     ข้ันที่ 1  ต้ังเปาหมายของการตัดสินใจ 
     ข้ันที่ 2  รวบรวมทางเลือกสาํหรับตัดสินใจเพื่อใหบรรลผุลเปาหมาย 
     ข้ันที่ 3  ประเมินทางเลือกทีห่ลากหลาย 
     ข้ันที่ 4  เลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด 
    วีเลอร และ เจนิส  (Aikenhead.  1985: 464 ; citing Wheeler.; & Janis.  
1980) ไดสรุปข้ันตอน เพื่อใชในการตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพ  5  ข้ันตอนดังนี ้
     ข้ันที่ 1  ตอบสนองสิง่ทีท่าทาย (Accepting the Challenge)   
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     ข้ันที่ 2  คนหาทางเลือก (Searching for Alternatives)  
     ข้ันที่ 3  ประเมินทางเลือก (Evaluation Alternatives)  
     ข้ันที่ 4  ลงมือปฏิบัติ (Becoming Committed)   
     ข้ันที่ 5  ยึดมั่นในส่ิงที่ตองตัดสินใจ (Adhering to the Decision) 
    เบเยอร (Beyer.  1987: 47 – 48 ; & Beyer.  1991: 17) เสนอยทุธศาสตร
ตามขั้นตอน  ดังนี ้
     ข้ันที่ 1  กําหนดเปาหมาย/จุดประสงคที่ตองการใหบรรลุผลสําเร็จ  
     ข้ันที่ 2  ระบุทางเลือกหลากหลาย   
     ข้ันที่ 3  วิเคราะหทางเลือก 
     ข้ันที่ 4  จัดลําดับทางเลือก 
     ข้ันที่ 5  เลือกทางเลือกที่ดีไวพิจารณา โดยการประเมนิความเสีย่ง 
     ข้ันที่ 6  เลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ดเพื่อแกปญหา 
    นอกจากนี ้สชพีเวอร (Schiever.  1991: 49 – 50) ไดใหความคิดเหน็วา
การตัดสินใจเปนการประเมนิทางเลือกจากสิ่งใดสิ่งหนึง่      จากกการพิจารณาทางเลือกที่มีอยู
หลากหลาย เปนสิ่งที่ควรปลูกฝงใหกับเดก็ตามตามความเหมาะสมดงันี ้

    1.  นักเรียนระดับประถมศึกษา ควรสอนทกัษะการตัดสินใจ 4  ข้ันตอน 
คือ (Schiever.  1991: 50 ;  citing  Nardi.; & Wales.  1985) 
      ข้ันที่ 1  กําหนดเปาหมายและพิจารณาปญหา 
      ข้ันที่ 2  พิจารณาเงื่อนไขของปญหา 
      ข้ันที่ 3  วางแผนในการแกปญหา 
      ข้ันที่ 4  ลงมือปฏิบัติการแกปญหา 

    2.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป ควรสอนทักษะการตัดสินใจ  
6 ข้ันตอน คือ (Schiever.  1991: 50 ; citing  Beyer.  1987) 
      ข้ันที่ 1  กําหนดเปาหมายหรอืจุดประสงค 
      ข้ันที่ 2  ระบุทางเลือกหลากหลาย 
      ข้ันที่ 3  วิเคราะหทางเลือก 
      ข้ันที่ 4  จัดลําดับความสําคญัของทางเลือก 
      ข้ันที่ 5  เลือกทางเลือกอับดับตน ๆ 
      ข้ันที่ 6  ตัดสินใจเลือกทางเลอืกที่ดีที่สุดในการแกปญหา 
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    คารรอลและจอหนสนั (Kortland.  1996: 675 ; citing  Carrall. ; & 
Johnson.  1990)  ไดเสนอรูปแบบมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจ  ซึง่แสดงรายละเอียดได 
ดังแผนภูมิ  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 8  กระบวนการตัดสินใจของคอรทแลนด 
 
 
   1.7.2.5 วิธกีารสอนเพื่อการตัดสินใจ 
    รพีพรรณ  เอกสุภาพันธ.  2538 ; วราพร  ศรีสุพรรณ.  2532 ; ลาวัลย   
รักสัตย (2543: 7 ; อางอิงจาก Beyer.  1991 ; Shefflebeam.; et al.  1971) ใหความหมายของ
กระบวนการสอน เพื่อการตดัสินใจวาเปนกระบวนการทีม่ีความหลากหลายของเทคนิควิธีสอน  
ใหพิจารณาเลอืกสิ่งใดสิ่งหนึง่ไดอยางถูกตองและมีหลกัเกณฑ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
ใหเกิดสมรรถนะการตัดสินใจ กระบวนการสอนใหเกิดความคิดนี ้ ประกอบดวย  6  ข้ันตอน คือ 
     1.  การกําหนดเปาหมายที่จะทําการศึกษา  การรับรูและการสราง 
องคความรู 

ระบุปญหา 

เกิดทางเลือก 
หลากหลาย 

เกณฑในการ 
เลือกปญหา 

ประเมินทางเลือก 

เลือกทางเลือก 
เพื่อแกปญหา 

ลงมือปฏิบัติ 
เพื่อแกปญหา 
และตรวจสอบ 
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     2.  การระบุทางเลือก 
     3.  การวิเคราะหขอดี – ขอเสียของทางเลอืก 
     4.  การจัดลําดับความสําคญัของทางเลือก 
     5.  การคิดตัดสินทางเลือก 
     6.  ผลการตัดสินใจ  ไดทางเลือกที่ดีที่สุด 
    นอกจากนัน้  ลาวัลย  รักสัตย (2543: 26)  ไดเสนอวิธกีารสอนเพื่อการ 
ตัดสินใจ ประกอบดวยขั้นตอน  ดังนี ้

    1.  ข้ันนาํเขาสูบทเรียน  จําแนกยอยออกเปน ข้ันกําหนดปญหาทีจ่ะ 
ทําการศึกษาขั้นรับรูปญหา และขั้นสรางองคความรูหรือออกไปเก็บรวบรวมความรู 
     2.  ข้ันระบุทางเลือก 
     3.  ข้ันวิเคราะหทางเลือก 
     4.  ข้ันจัดลําดบัทางเลือก 
     5.  ข้ันตัดสินทางเลือก 
      6.ผลของการตัดสินใจ ไดทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อนาํไปวางแนวปฏิบัติ 
ตอไป   
     วิธีการสอนเพือ่การตัดสินใจนี้ เอเคนเฮรด (Aikenhead.  1989: 190 –  
191 )   ไดสรุปวาสงผลเกิดขึ้นกับนกัเรียนในการเรียนการสอนการตัดสินใจเชิงวทิยาศาสตรดังนี ้ 
      1.  ความคิดรวบยอด 
       1.1  มีความเชื่อถือไดและขอมูลมีความถกูตอง 
       1.2  การทดลองมีทกัษะในการกําหนดและควบคุมตัวแปร สังเกต 
การทดลอง 
       1.3  มีความคดิเห็นที่สอดคลองกับการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 
       1.4  เขาใจในกฎและทฤษฎเีชิงวทิยาศาสตร 
       1.5  เขาใจวาวิทยาศาสตรเปนความรูเฉพาะตัวบุคคลและเปน 
สาธารณะ 
       1.6  รูความจรงิและเหน็คุณคาของวทิยาศาสตร 
     2.  กระบวนการสืบเสาะ  นกัเรียนมทีักษะในการตั้งสมมติุฐาน   
ตัดสินใจเลือกตัวแปรออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล เขียนกราฟเพื่ออธิบายขอมูล  
การทาํงานรวมกันเปนกลุม   
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   1.7.2.6 ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการตัดสินใจ 
    เอเคนเฮรด (Aikenhead.  1985: 468 - 471)  สรุปปจจัยที่อาจจะเปน
อุปสรรคดังนี้ 
     1.  ความรูพืน้ฐานที่ควรมีมากอน (Prerequisite Knowledge)  
     2.  ความสามารถในการประยุกตหลกัการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
     3.  ความมเีหตุผล(Rationality) ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล 
     4.  การยอมรบัของชุมชน  เกี่ยวกบัทางเลอืกที่ตัดสินใจ  เมื่อได
ตัดสินใจลงมอืปฏิบัติไปแลวไดรับการยอมรับจากชุมชนมากนอยเพยีงใด 
  1.7.3 ความสมัพันธระหวางการแกปญหาและการตดัสินใจ 
   คารริน (Carin.  1993: 26 – 30 )  เสนอรูปแบบของการแกปญหาและการ 
ตัดสินใจ เปนรูปแบบที่อางอิงมาจาก รูปแบบการสอนการแกปญหาที่ใชในหลักสตูรวิทยาศาสตร
ของรัฐนิวยอรก ในสหรัฐอเมริกา (NYSED ; Albany, NY : The University of the State of New 
York,  The State Education Department,Division of Program Development,1985) สรุป
รายละเอียดไดดังภาพประกอบ  2 
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ภาพประกอบ 2  รูปแบบการแกปญหาและการตัดสินใจของคารริน  
ที่มา: Carin.  (1993): 28.   
  
จากรูปแบบการแกปญหาและการตัดสินใจขางตน  สรุปรายละเอียดไดวาการแกปญหาใด ๆ  
ผูแกปญหาจะสามารถแกปญหาไดสําเร็จหรือไม ข้ึนกับองคประกอบ  3  ประการคือคําถาม  

ประสบการณ 

ขอขัดแยง 

คําถาม 

การรวบรวมขอมูล 

การจัดกระทําขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอสรุปทั่วไป  
และ/หรือ การ 

สังเคราะหจากขอมูล 

การตัดสินใจ 

การวางแผน 
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ทักษะและผลผลิต คารริน (Carin.  1993: 28 – 29) อธบิายรายละเอยีดเรียงตามลาํดับดังนี ้
    1.  การวางแผน  เปนการพจิารณาคําถามเพื่อใชในการวางแผนแกปญหา
ดังนี ้
     1.1  ปญหาคอือะไร 
     1.2  ตองการขอมูลพื้นฐานอะไรบาง 
     1.3  ตองการขอมูลเพิ่มเติมอะไรบาง 
     1.4  มีกระบวนการและลาํดับในการแกปญหาอยางไร 
     1.5  จะรูไดอยางไรวาตองแกปญหา 
    2.  การรวบรวมขอมูล  เปนการพิจารณาถึงคําถามวาตองการขอมูลใหม
อะไรบาง 
    3.  จัดระบบขอมูล  ผูแกปญหาสรางรูปแบบในการรวบรวมขอมูล 
    4.  การวิเคราะหขอมูล  พิจารณารูปแบบในการวิเคราะหขอมูล 
    5.  การสังเคราะหขอมูล  เพือ่สรุปผล และสรางทางเลือกในการแกปญหา
คร้ังตอไป   
    6.  การตัดสินใจ  ข้ันตอนการตัดสินใจผูแกปญหาใชลําดับของการ
แกปญหาอีกครั้ง เพื่อใหบรรลุถึงผลของการตัดสินใจ 
     6.1  จะตัดสินใจทําอะไร 
     6.2  มีทางเลือกและเหตุผลอะไรบาง 
     6.3  ผลลัพธทีจ่ะตามมามีอะไรบางจากการที่จะตัดสินใจเลือก 
ทางเลือก 
     6.4  การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอใครบาง 
     6.5  มีคุณคาและความสัมพันธอะไรบางในการตัดสินใจ 
     6.6  ทางเลือกใดเปนทางเลอืกที่ดีที่สุด 
    จากขางตนจะเห็นวาการแกปญหาและการตัดสินใจ       เปนกระบวนการ 
ที่มีความสัมพนัธกนั    เปนกระบวนการที่สําคัญที่ควรปลกูฝงใหเกิดขึ้นในตัวนกัเรียน  โดยอาศัย
การฝกฝนที่มยีุทธวิธทีี่มีประสิทธิภาพ  ดวยความสําคญัดังกลาวขางตน    ผูวิจยัจงึมีความสนใจ 
ที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายเรื่องปริมาณสัมพนัธ  ที่เนนพฒันา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ       ในอันที่จะเปนประโยชนใหนักเรียนไดนําไป
ประยุกตใชในการแกปญหา การตัดสินใจในเรื่องที่เปนประเด็นในปจจบัุน และสามารถนําไปเปน
กรอบความคดิพื้นฐานที่จะนําไปแกปญหาในเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได  
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 1.8  การวัดและการประเมินผลการเรยีนรูวทิยาศาสตร 
  การวัดผลและการประเมนิผลการเรียนรูวทิยาศาสตร    เปนองคประกอบที่สําคัญ
อีกสวนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร  ผูวจิัยนาํเสนอในรายละเอียดเรียง
ตามลําดับ   ดังนี ้
  1.8.1  แนวทางการวัดผลและประเมนิผล 
   สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 231)  ไดให 
แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการเรียนการสอน 
ที่วางไวดังนี ้
    1)  ตองวัดและประเมินผลทัง้ความรูและความคิด ความสามารถ ทักษะ
และกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในวทิยาศาสตร รวมทัง้โอกาสในการเรียนรู
ของผูเรียน 
    2)  วิธกีารวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
ที่กําหนดไว 
    3)  ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและการประเมินผลอยางตรงไปตรงมา 
    4)  ผลการวัดและการประเมินผลตองนําไปสูการแปรผล ลงขอสรุป 
ที่สมเหตุสมผล 
    5)  การวัดและการประเมนิผลตองมีความเที่ยงตรงและเปนธรรม 
  1.8.2  จุดมุงหมายของการวัดและการประเมินผล 
   สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2546: 231) ไดกําหนด
จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการเรียนการสอน
ที่วางไว  ดังนี ้
    1)  เพื่อวินิจฉัยความรูความสามารถ  ทักษะและกระบวนการ เจตคติ   
คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมของผูเรียน และเพื่อเสริมผูเรียนใหพฒันาความรูความสามารถ
และทักษะได 
    2)  เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลบัแกตัวผูเรียนเองวาบรรลุตามมาตรฐาน 
การเรียนรูเพียงใด 
    3)  เพื่อใชเปนขอมูลในการสรุปผลการเรียนรูและการเปรียบเทียบระดบั
พฒันาการ 
  ดังนัน้การวัด และการประเมินผล จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมนิผลควรครอบคลุมกระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรู 
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ทั้ง 3  ดาน คือ  การวัดและการประเมนิผลจากสภาพจริง (Authentic  Assessment) 
  1.8.3  การวดัและการประเมินผลกับกระบวนการเรียนการสอน 
   การวัดผลและการประเมนิผลเปนสวนหนึง่ในกระบวนการเรียนการสอน 
ความสัมพันธระหวางการวดัผล ประเมินผลกับองคประกอบอื่นของกระบวนการเรยีนการสอน
แสดงเปนแผนภูมิไดองคประกอบดังแผนภมูิ  9  (ณัฏฐพงษ  เจริญพทิย.  2542: 6  ดัดแปลงจาก 
Gronloud.  1985: 33) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
แผนภูมิ 9  ความสัมพันธระหวางการวัดผลและการประเมินผลกับกระบวนการเรียนการสอน 
ที่มา: ณัฏฐพงษ  เจริญพิทย.  (2542): 6 
 
  1.8.4  พฤติกรรมการเรียนรูที่พึงประสงคในวิชาวทิยาศาสตร 
   การจัดการศึกษาเปนกระบวนการ  ทําใหผูเรียนเกิดพฤตกิรรมที่พงึประสงคข้ึน   
พฤติกรรมการเรียนรูทีพ่ึงประสงคในแนววชิาวทิยาศาสตร ตามแนวคิดของคลอปเฟอร (Leopold 
E. Klopfer)  ไดแบงไวเปน  6 ประเภทคือ (ภพ  เลาหไพบูลย.  2542: 329 – 341) 
    1)  ความรูและความเขาใจ (Knowledge and Comprehension) 
    2)  กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Processes of 
Scientific Inquiry) 
    3)  การนําความรูและวิธกีารทางวิทยาศาสตรไปใช (Application of 
Scientific Knowledge and Methods)   

4) ทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ (Manual  Skills) 
 
   

จุดมุงหมาย (Aim) 
และจุดประสงค (Objective) 

สถานการณการเรียน 
(Learning Situation) 

การวัดผล (Measurement) และ 
การประเมินผล (Evaluation) 
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    5)  เจตคติและความสนใจ (Attitudes and Interests)  
    6)  การมีแนวโนมในทางวทิยาศาสตร (Orientation)  
  1.8.5  การวดัและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ  
   1.8.5.1  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานพุทธิพสิัย 
    พฤติกรรมการเรียนรูดานพทุธิพิสัย หมายถงึ พฤติกรรมการเรียนที่เกี่ยวของ
กับการใชสมองรับรูและขบคิด   ซึง่  บลูม  (Benjamin, S. Bloom) และคณะจําแนกออกเปน  6  
ระดับ ไดแก ความรู (Knowledge)  ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) 
การิเคราะห (Analysis)   การสังเคราะห (Synthesis)   และการประเมินคา (Evaluation)  
(Krathwohl ; Bloom; & Masia.  1964: 186 - 193) พฤติกรรมแตละดานมีความหมาย ดังตอไปนี ้
     1.  ความรู – ความจาํ (Knowledge)    
     2.  ความเขาใจ (Comprehension) 
     3.  การนาํไปใช (Application)  
     4.  การวิเคราะห (Analysis)    
     5.  การสังเคราะห (Synthesis)  
     6.  การประเมนิคา (Evaluation) 
    ในสวนของวธิกีารประเมนิพทุธิพิสัย มีการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการ
ทดสอบ (Testing Culture) เปนวัฒนธรรมการประเมนิ (Assessment Culture) เนนการประเมนิ
กระบวนการมากกวาการประเมินผลผลิต  ประเมินกระบวนการคิดมากกวาความรูความจาํ เนน
การประเมนิองครวมหรือการบูรณาการความรูจากหลายสาขาวิชา ใชวธิีการประเมนิที่หลากหลาย
ใหเหมาะสมกบัเด็กแตละคน หรือแตละกลุม ดังนั้นการนําเสนอผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียนแตละคน 
จึงไมใชการนาํเสนอแตตัวเลขเพียงอยางเดียว แตจะนําเสนอในลกัษณะเสนภาพ และการนาํเสนอ
ผลสัมฤทธิ์อยูในลักษณะการเปรียบเทียบความกาวหนาของแตละคน มากกวาการเปรียบเทียบ 
กับกลุมอ่ืน 
   1.8.5.2 การวดัและการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะพสิัย 
    พฤติกรรมดานทกัษะพิสัยมอีงคประกอบหลักอยู 2 สวน คือ ทักษะทาง
ปญญา (Intellectual Skills) และทักษะทางปฏิบัติในกิจกรรมการทดลอง (Manipulative  Skills) 
ในสวนของทกัษะทางปญญา เมื่อนํามาประยุกตใชในวชิาวทิยาศาสตรนิยมเรียกวาทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร(Science Process Skills)ขอกลาวในรายละเอียดดังนี ้
 
 
     



 

 

75

    1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
     ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถึง ทกัษะทางสติปญญา 
(Intellectual Skills) ทีน่ักวทิยาศาสตรใชเพื่อสืบเสาะหาความรู และแกปญหา แบงเปน 13  ทักษะ  
โดยทักษะที่ 1 – 8  เปนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันพื้นฐาน และทักษะที ่9 – 13  เปน
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรทั้ง 13  
ทักษะม ี ดังนี้  (Abruscato.   1996: 37 – 52 ; Gega ; & Peters.  1998: 79 – 96) 
     1.  การสังเกต (Observation)  
     2.  การลงความเหน็จากขอมลู (Inferring)   
     3.  การจําแนกประเภท (Classification)  
     4.  การวัด (Measuring)  
     5.  การใชตัวเลข (Using  Numbers)  
     6.  การสื่อความหมาย (Communication) 
     7.  การพยากรณ (Prediction)  
     8.  การหาความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา(Using Space/Time 
Relationship) 
     9.  การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling 
Variables)    10. การตั้งสมมุติฐาน (Formulating  Hypothesis)  
     11. การกาํหนดนิยามเชิงปฏบัิติการของตัวแปร (Defining Variables  
Operationally) 
     12.  การทดลอง (Experimenting) ประกอบไปดวย  3 ข้ัน คือ 
      12.1  การออกแบบการทดลอง  
      12.2  การปฏิบัติการทดลอง 
      12.3  การบันทึกผลการทดลอง  
     13.  การตีความหมายขอมลูและการลงขอสรุป (Interpreting Data 
and Making Conclusion)  
    2.  ทักษะทางปฏิบัติในกจิกรรมการทดลอง (Manual  skills) 
     เอกเลน และ เคมปา (Eglen; & Kempa.  1974: 261 – 273)  ให 
ความหมายของทักษะการปฏิบัติในกิจกรรมการทดลอง หมายถงึ การมีแบบแผนในการดําเนนิการ
ทดลอง มีเทคนิคในการทาํการทดลองอยางถูกตองและคลองแคลวในการทําการทดลอง รวมถึง 
มีความเปนระเบียบเรียบรอย คํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน  
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     โดยสรุปทักษะการปฏิบัติในการทดลอง หมายถงึ ทักษะความชาํนาญ  
คลองแคลว และมีความถูกตองในการใชเครื่องมือทางวทิยาศาสตร          เพื่อทาํการทดลองใหมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอตนเองและเพื่อรวมงาน 
    การวัดพฤติกรรมดานปฏิบัติการ 
     กิจกรรมปฏิบัติการและการทดลองทางวทิยาศาสตร เปนสวนหนึ่ง 
ของกระบวนการเรียนการสอนในการประเมินผลวชิาวทิยาศาสตรทกุสาขา  จึงไมควรประเมินผล
เฉพาะความรูความคิดเทานัน้ แตควรประเมินผลพฤติกรรมดานปฏิบัติการดวย เชน ความสามารถ
ในการใชเครื่องมือ   การดําเนินการทดลอง  การสงัเกต  การบันทึก  การสื่อความหมายและการ
รายงานผล  เปนตน  วิธีการประเมินผลพฤติกรรมดานการปฏิบัติการอาจทําไดดังนี ้ 
1) การสังเกตพฤติกรรมขณะทําปฏิบัติการ  2) การตรวจจากรายงานผลปฏิบัติการ 3) การสอบ
ภาคปฏิบัติ (ภพ  เลาหไพบูลย.  2542: 343 – 347) 
     การวัดพฤติกรรมดานปฏิบัติการอีกแบบหนึ่งอาจใชวิธกีารสอบ
ภาคปฏิบัติ ในการสอบภาคปฏิบัติ ครูอาจเลือกกิจกรรมการทดลองที่นกัเรียนเคยทําการทดลอง
มาแลวในชั้นเรียน  หรืออาจกําหนดการทดลองขึ้นมาใหมก็ได  แลวสงัเกตนักเรียนวานักเรียน
สามารถออกแบบการทดลอง  ดําเนินการทดลองและไดผลการทดลองถูกตองเพียงใด 
   1.8.5.3  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานจิตพิสัย 
    ในการวัดพฤตกิรรมทางดานนี้อาจทําได 2 วิธ ีคือ (ภพ  เลาหไพบูลย.  
2542: 347 – 354) 
     1.  ใชการสังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
     2.  ใชแบบสอบถามวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร 
    ผูวิจยัไดนาํเสนอในรายละเอียดของแตละวิธีดังตอไปนี ้
     1)   ใชการสังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรเปนการประเมนิพฤตกิรรมความสนใจของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร  พฤติกรรมที่ควรสงเสริมและฝกใหนกัเรียนปฏบัิติมี  5   ดานคือ การมาเรียน   
ความตั้งใจเรียนและความรับผิดชอบ  ความรวมมือ  ความมีระเบยีบในการทํางาน  การใชวิธกีาร
ทางวทิยาศาสตรในการแกปญหา   
     2)  ใชแบบสอบถามวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร 
     ในการวดัพฤตกิรรมดานความรูสึก  เจตคติทางวทิยาศาสตรและเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร ดวยวิธกีารใชแบบสอบถามนัน้  ผลที่ไดไมควรนําไปใชในการตัดสนิผลการเรียน
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การสอน  แตจะใชในการพิจารณาวานักเรียนคนนัน้มีพฤติกรรมทางดานนี้เปนอยางไร ซึ่ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร (2525)   ไดกลาวถงึ 
เจคติทางวทิยาศาสตรวา คุณลักษณะสําคัญของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตรมีดังนี ้
      1.  เปนผูมีเหตุผล 
      2.  มีความอยากรูอยากเหน็ 
      3.  มีใจกวาง 
      4.  มีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง 
      5.  มีความเพยีรพยายาม 
      6.  มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 
     การวัดเจตคตนิั้นไมสามารถวัดโดยตรงได จึงควรใชวิธกีารวัดโดยการ
ใชแบบสอบถามความคิดเหน็จากการตอบวา “เห็นดวย”  “ไมเห็นดวย”  ซึ่งจะเปนขอคําถาม
เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดในเรื่องที่จะทําการศึกษาวามีเจคติที่ดีหรือไม  อยางไร 
   1.8.5.4  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานความสามารถในการ
แกปญหา 
    โดยปกติแลวการแกปญหาในวิชาวทิยาศาสตรเกิดขึ้นในบริบทของการ 
สืบเสาะหาความรู หรือในบริบทของวทิยาศาสตรที่มีการลงมือปฏิบัติ (Practical  Science)  ซึ่งมี
วิธีการหลายวธิีในการประเมินทกัษะการแกปญหา  เชน 
    1.  การประเมนิทกัษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงในการแกปญหา  
สามารถทําได  2  วิธี คือ  การสังเกตพรอมทั้งคาํถามเพือ่ใหเกิดความชัดเจนวานกัเรยีนกาํลัง 
ทําอะไรหรือดวยวธิีการใหนกัเรียนอานงานที่จะตองลงมือปฏิบัติ หรือบอกงานที่นกัเรียนจะตองทํา
ใหนักเรียนทราบแลวใหนักเรียนลงมือทาํแลวตอบคําถามลงในสมุดทดสอบ    การสังเกตของครู
เหมาะสําหรับการประเมนินกัเรียนเปนรายบุคคล   ขณะที่การลงมือปฏิบัติ   กิจกรรมสามารถ
ประเมินกบันกัเรียนเปนกลุมได   ซึง่นกัเรยีนทั้งกลุมนี้จะถูกประเมนิดวยกิจกรรมที่เหมือนกัน   
โดยการหมุนเวียนกันทํากิจกรรมในแตละ “สถาน”ี  ซึ่งในแตละสถานจีะประเมนิดวยกิจกรรม 
ที่แตกตางกัน 
    2.  การสังเกตนักเรียนเปนรายบุคคล      ทําใหครูสามารถประเมินทักษะ   
ที่เกี่ยวกับการแกปญหาไดกวางขึน้    ถงึแมวาครูไมไดใหนกัเรียนบนัทึกวธิีการในการสืบเสาะหา
ความรูมากอนการเริ่มตนกจิกรรม ครูสามารถสังเกตลาํดับข้ันตอนในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เพื่อแกปญหาของนักเรียนไดเชนเดียวกันกับการตรวจสอบความถกูตองในระหวางการปฏิบัติการ
ทดลองของนกัเรียน ในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล นกัเรียนตองทาํการทดลองอยางระมัดระวัง  
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ใชสัญลักษณอยางเหมาะสมในการสืบเสาะ  และในระหวางการวิเคราะหและการตคีวามหมาย 
ขอมูล  นักเรียนตองกระทําตอขอมูลเพื่อบงชี้ความสัมพนัธละลงขอสรุปที่เปนไปตามขอคนพบที ่
ไดจากการสืบเสาะ 
   นอกจากนี ้ณัฏฐพงษ  เจริญพิทย (2542: 156) ใหแนวความคิดเกี่ยวกับการ 
แกปญหาวาการแกปญหามข้ัีนตอนที่แตกตางกนั   แตโดยภาพรวมถอืวามีความคลายคลึงกัน   
เมื่อนําขัน้ตอนการแกปญหามาประยุกตใชในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร มักจะนําขัน้ตอน
เหลานี้มาหลอมรวมกนักับข้ันตอนของวิธกีารทางวิทยาศาสตร     แลวมีการกําหนดขั้นตอนให
กระชับข้ึน     การสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนเกีย่วกบัการแกปญหาทางวทิยาศาสตรนั้นอาจ 
ใชรูปแบบของการกําหนดสถานการณ     หรืออาจมีการดัดแปลงมาเปนแบบสังเกตพฤติกรรม 
ที่ประยุกตจากวิธีการของแฟลนเดอร  อีกชั้นหนึง่ก็ได 
   1.8.5.5  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานความสามารถในการ
ตัดสินใจ 
    ในสวนของการวดัผลการตัดสินใจนัน้  ลาสกีย และ แคมพเบลล  
(ณัฏฐพงษ  เจริญพิทย. 2542: 160 ; อางอิงจาก  Laskey; & Campbell.  1991) แนะนาํเอาไววา
อาจกระทําได  2  วิธีคือ 
    1.  การวัดผลอยางเปนทางการ  อาจจะกระทําไดโดยใชแบบสอบถาม
ปลายเปดหรือใชการทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance  Test) 
    2.  การวัดผลอยางไมเปนทางการ   อาจจะกระทาํไดโดยการสังเกต
พฤติกรรม  ซึ่งในการสงัเกตพฤติกรรมนัน้ หากมีการออกแบบสังเกตพฤติกรรมตามวิธีการของ
แฟลนเดอร  กจ็ะชวยใหการสังเกตมคีวามชัดเจนและกลายเปนการวัดผลอยางเปนทางการได 
   ดังนัน้สรุปไดวา การวัดและการประเมนิผลการเรียนรูวทิยาศาสตรควรมีการวัด
พฤติกรรมใหครอบคลุมทั้ง 3  ดานคือ ดานพทุธพิิสัย ซึ่งเปนดานที่เกี่ยวกับการใชสมองรับรูขบคิด    
ดานทกัษะพิสัย เปนดานที่มอีงคประกอบ 2 สวน คือ  ทกัษะทางสติปญญา และทักษะการ
ปฏิบัติการทดลอง  และดานจติพิสัย เปนการวัดความสนใจในการเขารวมกิจกรรมและการวัด
ความรูสึกนึกคิดที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร จึงจะถอืวาเปนการวดัและประเมิน
ผูเรียนไดอยางครอบคลุมทีสุ่ด 
 

คะแนนจุดตัด 
 แฮมเบลตัน (Hambleton.  1978 :  277 – 288) ใหความหมายของคะแนนจุดตัดคอื  
คะแนนที่ไดจาการสอบ  ซึ่งใชผูสอบออกเปน  2  กลุม   ตามความสามารถที่แตกตางกนั  เปน 
กลุมรอบรู (Master) และกลุมที่ไมรอบรู  (Non-master) 
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     เบอร (Berk.  1986: 138)  ใหความหมายของคะแนนจดุตัดวา  หมายถึง  จุดที่ใชแบง
การแจกแจงของคะแนนออกเปน 2 สวน  สวนหนึง่เปนคะแนนของผูสอบที่จัดวาเปนผูรอบรู  และ   
อีกสวนหนึ่งเปนคะแนนของผูสอบที่จัดวาเปนผูไมรอบรู 
       บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2526: 146) นิยามวา  เกณฑคือ  คะแนนจุดตัดของ
แบบทดสอบทีใ่ชในการแบงกลุมผูสอบออกเปนสอบได – สอบตก หรือผูมีสมรรถภาพหรือไมมี
สมรรถภาพ 
         ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ (2539: 266) ไดกลาววา คะแนนจดุตัดเปนคะแนน 
ที่ใชสําหรับเปนเกณฑในการนําผลการสอบแบบทดสอบอิงเกณฑไปเปรียบเทียบวา   นักเรียนมี
คะแนนสงูหรอืตํ่ากวาคะแนนจุดตัด  ถาคะแนนสงูกวาคะแนนจุดตัดแสดงวานักเรียนเปนผูรอบรู 
(Master) สมควรที่จะผานไปเรียนจุดประสงคการเรียนใหมตอไป         แตถาคะแนนสอบต่ํากวา
คะแนนจุดตัดก็แสดงวานักเรียนไมรอบรู (Non – master ) ก็จะตองกลับมาเรียนซอมเสริมในจุด 
มุงหมายในการเรียนนัน้อีก 
        สรุปไดวา คะแนนจุดตัด  หมายถงึ  คะแนนที่ไดจากการสอบซึ่งใชแยกผูสอบออกเปน  
2 กลุม  เปนกลุมรอบรู (Master) และกลุมไมรอบรู  (Non-master) 
 การกาํหนดคะแนนจุดตัด 
  การกําหนดคะแนนจุดตัดลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ (2539:  268 – 295)  
ไดเสนอวิธีการกําหนดคะแนนจุดตัดไว 3 วิธี  คือ 
        1.  การกําหนดคะแนนจุดตดัโดยวิธีการพจิารณา (Judgmental Methods) วิธีนี้เปน
การกําหนดคะแนนจุดตัด โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาตัดสินจากเนื้อหา และขอสอบแตละขอ
แลวนํามาคํานวณหาคาคะแนนจุดตัด  มหีลายวิธ ี
   1.1  วิธีของนเีดสกี (Nedelsky.  1954 ) 
   1.2  เทคนิคของแองกอฟฟ (Angoff.  1971) 
   1.3  เทคนิคอีเบล ( Ebel”s  Techinque.  1972) 
  2.  การกําหนดคะแนนจุดตดัดวยวิธีแบบผสม  เปนการกําหนดคะแนนจุดตัดที่ม ี
ทั้งวิธีพจิารณาดุลยพนิิจและวิธีเชงิประจกัษ (Judgment – Empirical ) มีหลายวิธ ีเชน วิธีกลุม 
ตรงขาม (Contrasting Groups ) ของไซก ีและ ลิวิงสตนั ( ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. 
2539: 285 ; อางอิงจาก Berk.  1980:105 ;  citing  Zieky; & Livindston.  1977)  วิธีการของ
เบอร (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  2539: 285 ; อางองิจาก Berk.  1980)  ซึ่งในที่นี ้
จะเสนอวิธีของ เบอร  เพราะเปนวิธีที่คํานวณงาย และใชกันมากในวงการวัดผล 
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   2.1 การกาํหนดคะแนนจุดตดัของแบบทดสอบโดยวิธีของเบอกร  เปนวิธีที่
พิจารณาคะแนนเกณฑของแบบทดสอบกอน  โดยนาํเอาคะแนนแจกแจงความถี่ระหวางกลุมที ่
ยังไมไดเรียนและกลุมที่เรียนเนื้อหานัน้มาแลวมาสรางกราฟเพื่อพิจารณาจุดตัดของกราฟ  
แลวกําหนดเกณฑแบบทดสอบเปนเกณฑพยากรณ (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  2539 : 
286 )  ถาใชคะแนนจุดตัดจาํแนกกลุมนกัเรียนกลุมที่เรียนแลว (ไดรับการสอน) กบักลุมที่ไมไดเรียน  
(ไมไดรับการสอน) จะไดลักษณะกลุมนักเรียนเปน 4 กลุม  ดังนี ้คือ  กลุมที่รอบรูจริง (True 
Master : TM)  กลุมไมรอบรูจริง (True Nonmasters : TN ) กลุมรอบรูไมจริง (False  Masters :  
FM) และกลุมไมรอบรูไมจริง (False Nonmasters : FN) การกาํหนดคะแนนจุดตัดที่เหมาะสม 
จะตองพิจารณาดังนี ้
    2.1.1  การพิจารณาคะแนนจุดตัดโดยใชความนาจะเปนในการตัดสิน  

ในการหาคะแนนจุดตัดซึ่งจะเปนคะแนนพยากรณ จากตารางแสดงการจําแนกนักเรียนออกเปน  
4 กลุม คือ 
     2.1.1.1  ความนาจะเปนของการรอบรูจริง          :   P(TM) 
     2.1.12  ความนาจะเปนของการรอบรูไมจริง    :   P(FM) 
     2.1.1.3  ความนาจะเปนของการไมรอบรูจริง      :   P(TN) 
     2.1.1.4  ความนาจะเปนของการไมรอบรูไมจริง  :   P (FN) 
              2.1.2  คะแนนจุดตัดที่เหมาะสม     เปนคาที่ตัดสินใจจากการทดลอง 
ความนาจะเปนของเหตุการณหรือของแตละกลุม  ซึง่คะแนนจุดตัดที่เหมาะสมนั้นจะตองสามารถ
พยากรณความรอบรูของนักเรียนไดสอดคลองกับเกณฑที่จําแนก    ดังนั้นคะแนนที่เหมาะสม 
จึงตองพิจารณาจากความนาจะเปน  2 แบบ โดยใหคาความนาจะเปนแตละแบบมีลักษณะดังนี ้
     2.1.2.1  คาความนาจะเปนของการตัดสินใจถูกมีคาสงูสดุ 
นั่นคือจะตองหา  P (TM)  +  P (FN) สูงสุด 
     2.1.2.2  คาความนาจะเปนของการตัดสินใจผิดมีคาต่ําสุด 
นั่นคือจะตองหา  P(TM) + P(FN) ตํ่าสุด 
     2.1.2.3  การพิจารณาคะแนนจุดตัดโดยใชสัมประสิทธิค์วามเที่ยงตรง 
(Validity of Coefficient ) 
  การพิจารณาคาคะแนนจุดตัดที่เหมาะสม         นอกจากจะใชวิธีความนาจะเปนใน 
การตัดสินใจแลว  ยงัมทีางเลือกซึ่งสอดคลองกัน  นั่นคอื  พิจารณาจากสัมประสทิธิ์ความเที่ยงตรง
ของคะแนนจดุตัด  สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงจะแสดงใหเหน็วาคะแนนจุดตัดที่ในการจําแนกไดดี 
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เพียงใด  คํานวณไดจากสูตร 
 

    ∅vc = 
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  จากสูตรจะเหน็วา ถา BR = SR แลวจะทาํใหคา  ∅vc  มีคาสงูสุดเขาใกล 1.00  
แตถา BR,SR มีคาไมเทากนัหรือแตกตางกนั  แลวทาํใหคา  ∅vc ลดลง จากคา ∅vc สามารถ
มาแปลความหมายไดวาถาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนจุดตัด  (∅vc )  มีคามาก
แสดงใหเหน็วาคะแนนจุดตัดมีความเหมาะสม 
      

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
 2.1  งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาหลักสูตร 
  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพฒันาหลักสูตรมีอยูจํานวนมาก       ผูวิจัยนําเสนอใน
ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการวิจยัและพัฒนาหลกัสูตร   เพื่อใหไดแนวคิดใน
การที่จะนาํไปเปนแนวปฏิบัติในการออกแบบการวิจยัของผูวิจัยในบทที่  3  สรุปรายละเอียดของ
งานวิจยัได  ดังนี ้  
  กชกร  ธิปตดี (2539: 160 – 174) เร่ืองการสรางหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันา
ความสามารถในการคิดอยางซับซอนสาํหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน 
สูง ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวา  หลักสูตรสามารถพฒันาใหนกัเรียนกลุมที่เรียนดวยหลกัสูตร
เสริมที่สรางขึ้นมีความสามารถในการคิดอยางซบัซอนสูงกวานกัเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรปกติ 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และสงเสริมใหนกัเรียนสามารถคิดคนผลงานที่แปลกใหม
สรางสรรคได 
  เปรมจติร  บุญสาย (2541: 265 – 323) เร่ืองการพฒันาหลักสูตรวชิาชีววทิยาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ืองพื้นฐานทางเทคโนโลยีชวีภาพที่เนนปฏิบัติการทดลองโดยใชประโยชน
จากสารเหลือทิ้ง ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวา     นกัเรียนทีเ่รียนโดยใชหลักสูตรที่สรางขึน้มีผล
การเรียนดานพุทธพิิสัย ดานจิตพิสัย และดานทกัษะพิสัย ภายหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง
สอน และนักเรียนกลุมทดลองมีผลการเรียนทุกดานสูงกวานักเรียนทีเ่รียนโดยใชหลักสูตรเดิมของ  
สสวท. 
  จิต  นวนแกว (2543: 91 – 125)  เร่ืองการพัฒนาความสามารถดานการคิดขั้นสูงใน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1    เครื่องมือสําคญัคือแผนการสอนที่เนน
กระบวนการ  พบวานกัเรียนที่เรียนโดยการสอนที่ใชแผนการสอนที่เนนกระบวนการคดิขั้นสูงม ี
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ความสามารถดานการคิดขั้นสูงโดยรวมและการคิดแตละประเภทคือการคิดสรางสรรค  การคิด
วิจารณญาณ การคิดประเมนิผล  การคิดตัดสินใจ และการคิดแกปญหาหลังการทดลองมีระดับ 
ที่สูงขึน้ 
  ยุพร  ริมชลการ (2543: 59 – 68) เร่ืองการพัฒนาหลักสตูรพีชคณิตสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศกึษาตอนตนทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร    พบวาคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีนหลักสูตรพชีคณิตมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถติิ 
ที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลงัเรียนสงูกวากอนเรียน   และคะแนนเฉลีย่หลังเรียนหลกัสูตรพีชคณิต 
มีคาเทากับ  59.11  ซึ่งมีคามากกวาคะแนนจุดตัด (52  คะแนน) 
  วิจิตรพร  หลอสุวรรณ (2544: 10 – 123) เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอยางมวีิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวาทักษะการคิด
วิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลหลังการทดลองใชหลักสูตรเสริมของกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมและสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรเสริมอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  
  สมเกียรติ  แกวจํารัสสุขสันต ิ(2544: 54 – 80) เร่ืองการพัฒนาบทปฏิบัติการวิชา
เคมีสภาวะแวดลอมเร่ืองการวิเคราะหปริมาณตะกัว่ แมงกานีส และสังกะสีในผัก สําหรับหลักสตูร
วิทยาศาสตรบัญฑิต ของสถาบันราชภัฏ  ผลการทดลองพบวา  ผลการเรียนรูดานทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ  และเจตคติทางวทิยาศาสตรของนักเรียนหลงัการ
เรียนบทปฏิบัติการสูงกวากอนเรียน 
  ไชยรัตน  ปราณี (2545: 204 – 228) เร่ืองการพัฒนาหลกัสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและความตองการของทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน  ผลการทดลองใช 
หลักสูตรพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความรูสึกรักทองถิ่นของนักเรียนหลงัเรยีนสูงกวา 
กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ภัทราภรณ ภัทรโยธนิ (2545: 177 – 204) เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
พยาบาลผูใหญเพื่อสงเสริมการคิดวิจารณญาณ  จากการนาํหลกัสตูรไปใชพบวา นักเรียน 
มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  ขณะทํางานกลุมภายหลงัเรียนมากกวากอนเรียน 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01  
 สรุปกรอบความคิดที่ไดจากกระบวนการวจิัยในการพัฒนาหลักสูตร 
 จากงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรที่กลาวมาขางตน  เมื่อทาํการวเิคราะห
แลวทําใหผูวิจยัไดแนวความคิดวา         ข้ันตอนของการวิจัยที่ใชในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
มีข้ันตอนและรายละเอียดปลีกยอยในแตละขั้นตอนที่แตกตางกนับางเล็กนอย   แตเมื่อพิจารณา 
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โดยภาพรวมแลวพอที่จะสรปุไดวานักวิจัยสวนใหญใชกระบวนการพฒันาหลักสูตร  6 ข้ันตอน   
มีรายละเอยีดดังนี ้
  1.  การศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมูลพื้นฐานสาํหรบัสรางหลกัสตูร 
  2.  การสรางหลักสูตรและการตรวจสอบเอกสารหลกัสูตร 
  3.  การประเมนิหลกัสูตรกอนนาํไปใช 
  4.  การปรับปรุงหลักสูตรกอนนาํไปใช 
  5.  การทดลองใชหลกัสูตร 
  6.  การปรับปรุงหลักสูตรหลงัการทดลองใช 
 ซึ่งในสวนของขอ 6  นั้น  มงีานวิจัยบางฉบับไมไดทํา    จะมีเพยีงการรายงานผลการ
ทดลองใชหลกัสูตรและใหขอเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงแกไขหลักสูตรเทานั้น  แตงานวิจยัสวนใหญ 
ที่ทาํการทดลองเก็บขอมูลในสถานศึกษา และมีครู/อาจารยในสถานศกึษาเปนผูวจิัยหรือผูชวย 
นักวจิัย ถือวาขั้นตอนนี ้เปนขั้นตอนทีม่ีความสําคัญที่จะตองทําการปรบัปรุงหลักสูตรไปเรื่อย ๆ  
จนกระทั่งไดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซึง่จะทําให
สามารถนําหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ไปใชไดใหมอีก อนาคตเปนการรับประกันไดวาหลกัสูตรที่
พัฒนาขึ้นนี้เปนหลกัสูตรที่มปีระสิทธิภาพ 
 2.2  งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการแกปญหา 
  2.2.1  งานวจิัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกับการแกปญหา 
    หอมหวน ใจซือ่ (2529: 63) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชเทคนิคอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรยีนและ
ระหวางนักเรียนกับครู พบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชเทคนิค
อภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร สูงกวา
นักเรียนกลุมทีไ่ดรับการสอนแบบสืบเสาะโดยใชเทคนิคการอภิปรายระหวางครูกับนักเรียนอยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   กิตติ กลอมเกลี้ยง (2532: 70) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ 
สามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6  ที่เรียนวทิยาศาสตร
โดยมีการใชสถานการณฝกกําหนดปญหาและตั้งสมมติุฐาน กับไมมสีถานการณฝกการกาํหนด
ปญหาและตั้งสมมุติฐาน    พบวา นักเรียนทัง้สองกลุมมีความสามารถในการแกปญหาทาง 
วิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  แตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรไมแตกตางกนั 
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   นันทเดช  โชคถาวร (2532: 56) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  โดยการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูที่เนนกับไมเนนการระบุแนวทางแกปญหา    พบวาความสามารถในการแกปญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ที่เนน
ระบุแนวทางการแกปญหาสงูกวาอยางมนียัสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .01 
   วิมล  ดําริหศิลป (2533: 56) ไดเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ความสามารถในการแกปญหาเชงิวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ที่เรียนดวยการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยการสราง และทดสอบแบบจําลองทฤษฎีกับที่เรียนดวยการสอน
ตามคูมือครู พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกนั แตมี
ความสามารถในการแกปญหาเชงิวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .05 
   อิสริยา  สิริวิทยาวรรณ (2534: 91) ไดเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา
เคมีและความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทปโทรทัศนสรางสถานการณกับการสอนตามคูมือครู  
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีดานทฤษฎีและดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และความสามารถในการแกปญหาทาง 
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู   กับการสอนตามคูมือครู 
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ 
   ชุติมา  วัฒนะคีรี (2536: 87) ไดศึกษาความสามารถดานทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที่ 2  ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรกบัแนวการสอนของ สสวท. 
พบวาความสามารถดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกนัและความสามารถ 
ในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   หทยัรัช  รังสุวรรณ (2539: 74) ศึกษาผลการสอนโดยใชแผนที่มโนมตทิี่มีตอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพดานมโนมต ิและความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  พบวา ผลสัมฤทธิด์านมโนมต ิ
ทางวทิยาศาสตรเกี่ยวกับการจําแนก ความสัมพนัธ  ทฤษฎีและความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนทัง้สองกลุมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 
   ปภาวี  ลิขิตบุญฤทธิ ์(2540: 62 – 63)  ศึกษา และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน และแนวคิดในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3   
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยเนนระดับของคําถามกับการสอนตามคูมือครู 
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พบวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยเนนระดับคําถามมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสงูกวากลุมนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยาง มีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
   ปยรัตน  แสงจนัทร (2540: 55) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความสามารถในการแกปญหาวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5   
ระหวางการสอนโดยใชสถานการณจาํลอง  กับการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนทัง้สองกลุมม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 
   รพีพร  โตไทยะ (2540: 40) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1่ ที่ไดรับการสอน
แบบแกปญหา ตามแนววิทยาศาสตร  เทคโนโลย ีและสังคม (STS) กับนักเรยีนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาตามแนววทิยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
สังคม  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียน 
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
   ยุพาพันธ  มนิวงษ (2541: 126) ไดศึกษาความคิดระดับสูงทางวิทยาศาสตร
และการไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอมทางการเรียนดานตัวบุคคล และขอมูลขาวสารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  พบวา นักเรียนมีความสามารถทางวทิยาศาสตรตางกนั  3  กลุม (สูงมาก 
สูง  ปานกลาง) มคีวามสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรแตกตางกนั  2 คู คือ ระหวาง
กลุมสูงมากกบักลุมสูง และระหวางกลุมสูงกับกลุมปานกลาง 
   วรรณภา  โพธิส์อาด (2542: 68) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการคิด
วิจารณญาณกับความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร พบวาความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 และ 3  สูงกวา   นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคดิวิจารณญาณมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สิริวรรณ  ตะรุสานนท (2542: 93) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 ที่เรียนในรายวชิาสังคมศึกษา   
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  4 MAT  กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวิธกีาร
ทางวทิยาศาสตร พบวา นักเรียนที่เรียนโดยมกีารจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาสงูกวานักเรียนทีเ่รียนโดยมกีาร 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวิธกีารทางวทิยาศาสตรอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   อุไรวรรณ  รักดวน (2542: 97) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชรูปแบบเอสเอสซีเอส 
(SSCS)  ที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความสามารถในการแกปญหาของนกัเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัจากที่ไดรับการสอนแบบเอสเอสซีเอส มีผู
ผานเกณฑมาตรฐานรอยละ  70 ไมนอยกวารอยละ  80  และความสามารถในการแกปญหาของ 
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบนี ้สูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   อุษา  จีนเจนกจิ (2544: 91) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง 
วิทยาศาสตรและทักษะการทดลองทางวทิยาศาสตร ของนักศกึษาวิศวกรรมเคมี ชัน้ปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการทดลอง  เร่ือง  การวเิคราะหตัวอยางน้ํา  พบวา  
นักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการทดลองมีความสามารถในการ 
แกปญหาทางวิทยาศาสตรและทักษะการทดลองสูงขึน้อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 
   ศุภลักษณ  สินธนา (2545: 142 – 143)  ไดศึกษาการคิดอภิมานโดยใช
แบบจําลองความสมัพนัธโครงสรางเชงิเสน : การวิเคราะหกลุมพห ุกับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 
6  พบวา การคิดอภิมานมีความสมัพนัธทางบวกกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความสามารถในการ 
แกปญหา   ความถนัดทางการเรียน  ความเชื่อในสมรรถภาพของตน เปาหมายในการเรียนแบบ 
มุงเรียนรู และเปาหมายในการเรียนแบบมุงตนเอง แตไมมีความสมัพนัธกับเปาหมายในการเรียน
แบบเลี่ยงงาน และความวิตกกังวลในการสอบ 
 สรุปงานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวกับการแกปญหา ดังนี ้
  1.  ระดับการศึกษาที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย ระดบัประถมศึกษา   
จํานวน  5 ฉบับ  ระดับมัธยมศึกษาจาํนวน  13  ฉบับ และระดับอุดมศึกษาจาํนวน  3  ฉบับ 
  2.  การคิดวิจารณญาณและการคิดอภิมาน (Metacognition) มีความสัมพนัธ 
ทางบวกกับความสามารถในการแกปญหา 
  3.  องคประกอบของตัวแปรตาง ๆ  ที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหา  
ประกอบดวยวิธีสอน  เชน  วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู  วธิีสอนโดยวิธีการทางวทิยาศาสตร  
วิธีสอนโดยใชรูปแบบ  SSCS วิธีสอนแบบ 4  MAT  เปนตน  เทคนิคการสอน  เชน การอภิปราย  
การฝกกาํหนดปญหาและตัง้สมมติฐาน การสอนโดยใชเทปโทรทัศนสรางสถานการณ  การสอน 
โดยใชแบบฝกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร การสอนโดยใชแผนทีม่โนมติ  การสอนโดยใช 
การเนนระดับคําถาม   การสอนโดยใชสถานการณจําลอง   การสอนการแกปญหาตามแนว 
วิทยาศาสตร   เทคโนโลย ี และสังคม เปนตน   ระดับชั้นเรียน  เชน   ระดับประถมศกึษา   
มัธยมศึกษาตอนตนและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  4.  การเรียนการสอนวทิยาศาสตร ผูเรียนโดยสวนใหญมแีนวคิดในการแกปญหา 
ทางวทิยาศาสตร ในดานความรู  ความจํา  และดานการคิดคนตอไปอยูในระดับสูง  รองลงมา 
ไดแก  ดานการใชหลักการและดานการนาํไปใช 
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  2.2.2  งานวจิัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการแกปญหา 
   อีเนียอิยีจ ู (Eniaiyeju.  1983: 795 – 801)  ไดเปรียบเทียบรูปแบบการสอน 
การใชชุดการเรียนการสอนโดยการสาธิตของครูกับการเรยีนรูดวยตนเอง ตอความเขาใจในมโนมติ
และทักษะการแกปญหาของนักศกึษาเคมใีนระดับวิทยาลัย พบวา การเรียนการสอนโดยการ
เรียนรูดวยตนเอง ทําใหนกัศึกษามีความเขาใจในมโนมตสูิงกวาการเรียนการสอนโดนการสาธิต
ของครู และยังพบวาการเรียนการสอนโดยการเรียนรูดวยตนเอง    เปนวิธทีีท่ําใหนกัศึกษามีทกัษะ
การแกปญหาสูงกวาการเรียนการสอนโดยการสาธิตของครูอยางมนีัยสําคัญทางสถติที่ระดับ  .05 
   กาเบล และ เชอรวูด (Gabel; & Sherwood.  1983: 163 – 177) ไดศึกษา
เทคนิคการสอนที่จะชวยในการแกปญหาทางเคมีใหงายขึ้น   กับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จํานวน  609 คน  จาก 8 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดวิธกีารสอนดังนี ้
    1.  การเทยีบหนวย (Factor - label) โดยใหนักเรียนแสดงปจจัยที่ควร 
ยกเลิกและปจจัยที่ควรนํามากําหนดเพื่อคํานวณหาคําตอบใหถูกตอง 
    2.  อุปมาอุปไมย (Analogies) โดยการใหตัวอยางที่คลายกันแกนักเรยีน 
เพื่อนาํไปเปนแนวคิดในการแกปญหาอืน่ ๆ 
    3.  การเขียนแผนผัง (Diagrams)  โดยใหนักเรียนใชแผนผังที่สรุปมโนมติ 
ในแตละเรื่องแลวนําไปใชในการแกปญหา 
    4.  วิธีการสัดสวน (Proportional) โดยการใชความสัมพนัธทางคณิตศาสตร 
หาคาของตัวแปรที่ตองการทราบคา 
    นําเทคนิคการสอนทัง้  4     วธิีไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
เร่ือง  1) มโนมติของ โมล   2) กฎของแกส  3) ปริมาณสัมพันธ  และ  4) โมลาริต้ี พบวา วิธีสอน
แบบเทียบหนวยเปนวิธกีารที่ดีที่สุดในการสอนมโนมติของโมล สวนวิธีการสัดสวนเปนวธิีทีก่ระตุน
ความสนใจของนักเรียนนอยที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาวิธกีารสัดสวนเปนวิธกีารที่ดีทีสุ่ดในการสอน
เร่ืองกฎของแกส และเมื่อพจิารณาถงึความสัมพนัธระหวางความกังวลใจในการใชสมการทาง
คณิตศาสตร   และความสามารถในการใชเหตุผลกับความสาํเร็จในการแกปญหาทางเคมี พบวา 
นักเรียนทีม่ีความกงัวลใจ ในการใชสมการทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาในระดับสูงมีความสาํเร็จ
ในการแกปญหาทางเคมีตํ่ากวานักเรียนทีม่ีความกังวลใจในการใชสมการทางคณิตศาสตรใน
ระดับตํ่า  และยังพบวานักเรียนที่มีความสามารถในการใชเหตุผลในระดับสูงมีความสําเร็จใน 
การแกปญหาทางเคมีสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการใชเหตุผลในระดับตํ่า 
   บันซ และ เฮคคิแนน (Bunce; & Heikkinen.  1986: 11 – 20) ไดศึกษาผลของ
การใชวิธกีารแกปญหาตามขัน้ตอนตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเคมีคํานวณ  โดยกลุมทดลองสอน
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โดยใชวิธีการแกปญหาตามขั้นตอน  และกลุมควบคุมสอนโดยการวิเคราะห 2 มิติ พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมขีองนักเรียนทัง้สองกลุมไมแตกตางกนั 
   แชนแดรน ;ทรีกัส; และโทบนิ (Chandran; Treagust; & Tobin.  1987: 145 – 
160) ไดศึกษาบทบาทดานการรูคิดที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาเคมี โดยศึกษาปจจัยทั้งหมด  
4  ปจจัย คือ  ความสามารถในการใชเหตผุลตามรูปแบบ  ความรูพืน้ฐานเดิม  การศึกษาคนควา
อยางอิสระตามที่ไดรับมอบหมายและความสามารถในการจํา พบวาปจจัยดานความรูพืน้ฐานเดมิ 
และความสามารถในการใชเหตุผลตามรปูแบบมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนเคม ี
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 
   ทิเกิล (Tingle.  1988: 49 – 08A) ไดศึกษาผลการแกปญหาแบบรวมมือกันเปน
กลุมและการแกปญหาเปนรายบุคคลในการแกปญหาทางเคมีเร่ืองปริมาณสารสัมพนัธ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชยุทธศาสตรการแกปญหา
แบบรวมมือกนัเปนกลุมมกีารเรียนรูอยางมีความสุข 
   สตูซี่  (Stuessy.  1988: 41 – 53) ไดวิเคราะหเสนทางเพื่อศึกษารูปแบบการ
พัฒนาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  190  คน  พบวา  อายุและระดับสติปญญา 
ของนักเรียน  เปนปจจัยสาํคญัที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร อยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   สทาเวอร และคณะ (Staver; et al.  1989: 313) ไดสรุปผลการศึกษาเกีย่วกับ
การสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู และการสอนแบบแกปญหาดวยการลงมือปฏิบัติ  
โดยเปรียบเทยีบกับวธิีสอนแบบเดิม พบวา การสอนโดยใชยุทธศาสตรการแกปญหาทีห่ลากหลาย
จะชวยเพิ่มพนูทกัษะการแกปญหาแกนักเรียนและสามารถนาํไปใชในการแกปญหาในสถานการณ
ใหมที่คลาย ๆ กันได และยังพบวาสามารถเพิ่มทักษะความคิดสรางสรรคอีกดวย 
   ซีพารดสัน (Shepardson.  1990: 51 – 09A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ข้ันตอนการแกปญหา  ปฏิสัมพันธของนกัเรียน และทกัษะการคิดในกลุมนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตนที่สอนโดยใชรูปแบบการแกปญหาแบบ   SSCS    โดยใหนักเรยีนไดทาํกิจกรรมการ
แกปญหาที่แตกตางกนั  5  กิจกรรม แลวเกบ็ขอมูลโดยการสังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางกันและ
กัน และการใชทักษะการคิดในข้ันตอนการแกปญหา พบวา  การสอนโดยใชรูปแบบการแกปญหา
แบบ  SSCS  ชวยใหนักเรียนไดใชทกัษะการคิดในการแกปญหาในแตละขั้นตอน   
   แอทวอเตอร และ เอลิค (Atwater; &  Alick.  1990: 157 – 172) ไดศึกษา
พัฒนาการดานการรูคิดและการแกปญหาทางเคมีของเด็กนักเรียนชาวอเมริกนัผิวดาํในหัวขอ 
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เร่ืองปริมาณสมัพันธ พบวา ไมมีความสมัพันธระหวางการเลือกยทุธศาสตรที่ใชในการแกปญหา 
ทางเคมีของนกัเรียนกับพัฒนาการดานการรูคิด และนักเรียนทีม่ีพัฒนาการดานการรูคิดอยูใน 
ข้ันปฏิบัติการนามธรรม จะประสบผลสําเร็จในการแกปญหาเรื่องโมลสูงกวานกัเรียนที่มพีัฒนา 
การรูคิดอยูในขั้นปฏิบัติการรูปธรรม 
   บรันซ กาเบล และ แซมมิล (Brunce; Gabel; & Samuel.  1991: 505 – 521)  
ไดศึกษาการเพิ่มผลสัมฤทธิใ์นการแกปญหาทางเคมี โดยใชลําดับข้ันในการแกปญหา ดังนี้ 1) การ
ใหรหัสขอมูลในการแกปญหา  2) การแสดงความสัมพนัธของขอมูลกบัความจาํระยะยาว และ 3) 
การวางแผนในการแกปญหา กอนทีจ่ะมีการใชวิธีการทางคณิตศาสตร  พบวา การลาํดับข้ันตอน
ในการแกปญหาทําใหผลสัมฤทธิ์ในการแกปญหาในสถานการณที่ซับซอนสูงขึน้  แตอยางไรก็ตาม 
ผลสัมฤทธิ์นี้มขีอจํากัดคือการขาดความเชื่อมโยงระหวางความเขาใจในมโนมตขิองนักเรียนกับการ
เพิ่มข้ึนของทักษะการแกปญหา 
   คริสแนน (Krishnan.  1991: 870 – A) ไดศึกษาการเปลีย่นแปลงแนวความคิด
ในวิชาเคมีโดยการสอนการแกปญหาแบบรวมมือ  โดยแบงกลุมทดลองอกเปน  2  กลุม  กลุมแรก
เรียนโดยใชยทุธศาสตรการแกปญหาแบบรวมมือ  กลุมที่สองเรียนโดยใชยุทธศาสตรการแกปญหา
แบบเอกตบุคคล พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชยุทธศาสตรการแกปญหาแบบรวมมือประสบ
ผลสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงความคิดในวชิาเคมีสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชยุทธศาสตรการ
แกปญหาแบบเอกตบุคคล 
   ลีร่ี (Leary.  1993: 54 – 03A) ไดศึกษาผลของการใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแกปญหาทางเคมีในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแบงกลุมทดลอง
ออกเปน  2 กลุมคือ กลุมที่ 1  ใชวิธีการเรยีนการสอนแบบเดิม และกลุมที่ 2  ใชวิธกีารเรียนการ
สอนแบบเดิม แตเสริมดวยกจิกรรมการเขยีนแผนผงัมโนทัศน พบวา 
    1.  นักเรียนในกลุมที่เรียน โดยเสริมกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศน 
มีคะแนนการเรียนรูทางเคมสูีงกวานกัเรียนในกลุมที่เรียนโวยวิธกีารเรยีนการสอนแบบเดิม 
    2.  มีความสมัพันธระหวางการเรียนรูมโนทศันและการแกปญหาทางเคมี 
เกี่ยวกับตัวเลข อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ     เฉพาะในกลุมที่ใชวธิีการเรียนการสอนแบบเดิม  
แตเสริมดวยกจิกรรมการเขยีนแผนผงัมโนทัศน 
    3. คะแนนการเรียนรูมโนทัศนไมสามารถพยากรณคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวชิาเคมีได 
    4.  ความสามารถในการคํานวณสามารถพยากรณคะแนนการเรียนรู 
มโนทัศนได 
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    5.  มีความสมัพันธกันระหวางการเรียนรูมโนทัศนและการแกปญหาสําหรับ
กลุมที่ใชวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม แตเสริมดวยกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทศัน 
   ค็อช (Koch.  1995: 36 – 39) ไดศึกษาเทคนิคการสอนการแกปญหาทางเคมี 
เร่ืองปริมาณสมัพันธระหวางวิธีการแกปญหาแบบเดิมกบัวิธีการเขียนแผนภาพลวงหนา (Graphic  
Organizer)    พบวา วิธกีารเขียนแผนภาพชวยใหนักเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาสงูขึ้น 
และยังทําใหนกัเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานเพราะไดมองเหน็วธิีการคิดที่จะใชในการแกปญหา 
   สทาเวอร และ ลัมภ (Staver; & Lumpe.  1995: 177 – 193) ไดสํารวจความ
เขาใจของนกัศึกษาระดับวทิยาลยัในมโนมติเร่ืองโมล และการนาํมโนมติไปใชในการแกปญหา 
พบวา  1) นักศึกษาใหคําจาํกัดความตามระบบ SI แตยังมีความเขาใจที่คลาดเคลือ่น 2) นักศึกษา
อธิบายลักษณะทางตัวเลขระหวางมวลอะตอม หรือมวลโมเลกุลและจาํนวนโมลของสารในลักษณะ 
ที่ยังคลมุเคลือ ขาดขอมูลหรือใชความสัมพันธไมถูกตอง 3)มีความสมัพันธระหวางการใหคําจาํกดั
ความของโมล และการอธิบายลักษณะตัวเลขระหวางมวลอะตอมหรอืมวลโมเลกุลและจํานวนโมล 
ของสาร  4) ความสมัพนัธในขอ(3)  มีผลตอความสามารถในการแกปญหาเรื่อง “โมล”  ของ 
นักศึกษา 
   โฟเลย (Foley.  1996: 3523 – A  – 3524 - A) ไดศึกษาผลของการสอนการ 
แกปญหาในวชิาเคมีเร่ืองโมล โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดขอมูลใหสามารถมองเหน็ได 
กับนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาโดยแบงกลุมทดลองออกเปน 4 กลุมคือ 1) กลุมที่เรียนรูแบบรวมมือ
และจัดขอมูลใหสามารถมองเห็นได  2)กลุมที่เรียนรูแบบรวมมือเพยีงอยางเดยีว  3) กลุมที่เรียนรู
แบบจัดขอมูลใหสามารถมองเหน็ไดเพียงอยางเดยีว  4) กลุมควบคุมทีส่อนโดยครู แลววัด
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนทัง้ 4 กลุม พบวา กลุมที่เรียนรูแบบรวมมือและจัด
ขอมูลใหสามารถมองเหน็ไดมีความสามารถในการแกปญหาในวิชาเคมีเพิ่มสูงขึ้นมากกวานักเรยีน
ที่เรียนรูแบบอืน่ๆ 
   จิวลิเอโน (Giuliano.  1997: 59 – 01A) ไดศึกษาความสมัพันธระหวางตัวแปร
การรูคิดและยุทธศาสตรการแกปญหาของนักเรียนในหองเรียนเคมีที่มกีารแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกัน
และกัน โดยใชยุทธศาสตรการแกปญหา  4  ยุทธศาสตรดังนี้   1) ยุทธศาสตรการแกปญหาการ 
ใชเหตุผลเชิงนิรนัย  2) ยุทธศาสตรการแกปญหาที่ใชการใชการทดลองและการใชเหตุผลเชิงอุปนยั  
3) ยุทธศาสตรการแกปญหาที่ใชข้ันตอนแนนอน  4) ยทุธศาสตรการแกปญหาที่ใชการเปรียบเทยีบ
และรูปแบบการระลึกไดพบวานักเรียนทีม่โีครงสรางการรูคิดที่คลายกนัจะใชยทุธศาสตรของการ
แกปญหาที่คลายกนัและการกระทาํของนักเรียนเมื่อมกีารแกปญหาในกลุมมีความสัมพนัธกนักบั 
โครงสรางการรูคิด 
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   นอห และ สชารแมนน (Noh; & Scharmann.  1997: 199) ไดศึกษาผลของ 
การสอนวิชาเคมี เร่ืองระดับโมเลกุลโดยใชภาพแสดงประกอบการเรียนการสอนกับการเรียนการ
สอนแบบปกต ิพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีมโนมติทางวทิยาศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 
แตนักเรียนทั้งสองกลุมมีความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกนั 
   จอลล่ี (Jolly.  1998: 95 – 09A) ไดศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังจากการเรียน
การแกปญหาทางวทิยาศาสตรดวยแผนผังมโนทัศน ของนักเรียนเกรด 6  พบวา  1) นักเรียนกลุม 
ที่ไดรับการสอนโดยการใชแผนผังมโนทัศนมีการปฏิบัติการแกปญหาสูงกวานกัเรียนกลุมที่ไดรับ
การสอนในรูปแบบเดิมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ   2) ผลการทดสอบความสามารถดานการรูคิด
ข้ันสูงของนักเรียนเปนสิ่งที่สามารถพยากรณการแกปญหาของนักเรียนไดดวย  3) การปฏิบัติการ
แกปญหาของนักเรียนชายและหญิงไมแตกตางกนั 
   อดิกว (Adigwe.  1998: 54 – 62)   ไดศึกษายทุธศาสตรการสอนแกปญหา   
3  วิธี และผลตอความสําเรจ็ในการเรียนวชิาเคมี  1) กลุมทดลองที่ 1  ใชรูปแบบการแกปญหา 
ของโพยา มี 4 ข้ันตอนคือ การเขาใจปญหา การคิดวางแผนในการแกปญหา  การดําเนินการ
แกปญหาตามแผนและการตรวจสอบการดาํเนนิการ  2) กลุมทดลองที ่2  ใชรูปแบบการแกปญหา
ของเมททีส (PAM)   3) กลุมทดลองที่ 3  ใชรูปแบบการแกปญหาของเชลวีเรนนัมและฟลาเซอร  
มี  5 ข้ันตอน  4) กลุมควบคมุ  ใชรูปแบบวธิีการสอนแบบเดิม   พบวา การสอนโดยใชรูปแบบ 
การสอนแบบเมททีส (PAM) ทาํใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและมีเจตคติตอการ 
แกปญหาสงูกวารูปแบบการสอนแกปญหารูปแบบอื่นๆ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
และพบวาทกุรูปแบบการแกปญหาสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้นเรียง
ตามลําดับดังนี้ รูปแบบการแกปญหาของเมททีส  รูปแบบการแกปญหาของเชลวเีรนนัม และ  
ฟลาเซอร  รูปแบบการแกปญหาของ โพยา และรูปแบบการสอนแบบเดิมตามลําดับ 
   บอเมอรท และคนอื่นๆ (Baumert; et al.  1998: 1004) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางประสบการณในชวีิตประจําวนั  การควบคุมความเชื่อในเรื่อง
เฉพาะตาง ๆ  การไดมาซึ่งความรูทางวทิยาศาสตรและเทคนิคการแกปญหาในชีวิตประจําวนั 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เทคนิคการควบคุมความเชื่อในเรื่องเฉพาะตาง ๆ และ
ความสามารถทางสติปญญามีอิทธิพลโดยตรงตอเทคนคิการแกปญหาในชวีิตประจาํวนั    
   ดอริ และ ฮามริิ (Dori; & Hameiri.  1998: 317 – 333 ) ไดศึกษาการ
ประยุกตใชวิธกีารวิเคราะหมิติในการแกปญหาเคมีเชงิปริมาณ  โดยมกีารบูรณาการประเด็น
ส่ิงแวดลอมเขาไปในการสอนเคม ีและเนื้อหาของปญหามีความสมัพนัธกับประเด็นทาง 
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ส่ิงแวดลอม  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบวา ระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของทั้ง  2 กลุม  
มีแนวโนมสูงขึ้น 
   ชัมเวย (Shumway.  1999: 60 – 11A)ไดเปรียบเทียบวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ 
– รวมมือกับการเรียนรูแบบรวมมือ – แขงขันและผลตอการปฏิบัติการแกปญหาเปนกลุมและ 
เจตคติตอการเรียนรูส่ิงแวดลอม พบวา นกัเรียนที่เรียนรูแบบรวมมือ – รวมมือ มีเจตคติทางบวก 
ตอการเรยีนรูส่ิงแวดลอมสูงกวานักเรียนทีเ่รียนรูแบบรวมมือ – แขงขัน และพบวาคะแนนเฉลี่ย 
ของการปฏิบัติการ ของนักเรียนทัง้สองกลุมมีคาแตกตางกันเพยีงเลก็นอย 
   สโตนคิง (Stoneking.  1999: 37 – 06) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการ 
แกปญหาและความสามารถในการจนิตนาการรูปรางโมเลกุลของนกัเรียนที่เรียนวิชาเคมีในระดับ
วิทยาลัย โดยใชแบบสอบถามการวินจิฉัยปญหาทางเคมี เพื่อวัดจิตนาการในรูปรางโมเลกุลและ
การแกปญหาของนักเรียน  พบวา ทักษะการแกปญหาไมไดเปนดัชนทีี่บอกถงึวานกัเรียนมี
จินตนาการในรูปรางโมเลกุลและนักเรียนชายและนกัเรียนหญงิมทีักษะการแกปญหาและการ
จินตนาการรูปรางโมเลกุลทีค่ลาย ๆ กัน 
   ฟอสเตอร (Foster.  2000 : 61 – 05A)  ไดพัฒนาทกัษะการแกปญหาของ 
นักเรียนจากการสอนทีเ่นนการแกปญหาเชงิคุณภาพ พบวานักเรียนในกลุมที่ไดรับการสอนโดย 
ใชยุทธศาสตรการแกปญหามีแนวโนมที่จะพัฒนาทักษะการแกปญหาไดเร็วกวานกัเรียนในกลุม
ควบคุมแตพบวานักเรียนในกลุมควบคุมมคีะแนนของเกรดเฉลี่ยสูงกวานักเรียนในกลุมทดลอง 
   เอนเจแมนน (Engemann.  2000: 61 – 05A)  ไดศึกษายุทธศาสตรการ
แกปญหาของผูเชี่ยวชาญ/ผูเร่ิมฝกหัด และปจจัยดานการรูคิดเฉพาะกรณี  กับนักศกึษาชัน้ปที่ 1  
และชั้นปที ่2  ในมหาวทิยาลัย จํานวน  29  คน  พบวา การปฏิบัติการแกปญหาทางเคมีของ 
นักศึกษามีความสัมพันธกับความสามารถในการใชเหตผุลเชิงตรรกะ  ความสามารถทาง
สติปญญา และพบความสัมพันธระหวางระดับชั้นปกับการปฏิบัติการแกปญหา 
   วูลเฟอร (Wolfer.   2000: 61 – 05A) ไดศึกษาความเขาใจในวิชาเคมีเบื้องตน
ในเรื่อง ปริมาณสารสัมพนัธ ของนกัศึกษาในวทิยาลยั  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเขาใจ 
ในมโนมติทางเคมีและความสามารถในการคํานวณ เพื่อแกปญหา พบวา นักศกึษามกีารยอมรับ 
ที่จะทําความเขาใจในธรรมชาติของสสาร แตไมสามารถประยุกตใชความรูในเร่ืองเหลานี้ในการ
คํานวณเพื่อแกปญหาได และยังพบวาโครงสรางทางมโนมติทางเคมมีีความสมัพนัธกันกับ
ความสามารถในการคํานวณเพื่อแกปญหาทางเคม ี
  เคิรก (Kirk.   2000: 61 – 05A)   ไดศึกษาความสัมพนัธของเจตคติตอวิทยาศาสตร  
รูปแบบของการคิด (การคิดอยางอิสระดวยตนเอง การคิดที่ตองพึง่พาคนอื่น)และ 
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มโนมติในตนเองที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีในระดับมธัยมศึกษา ในสหรัฐอเมริกา 
พบวาการคิดอยางอิสระดวยตนเองมีความสัมพนัธกับการแกปญหา และผลสัมฤทธิใ์นการทํา
ปฏิบัติการของนักเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
   ออทท (Ott.  2001: 62 – 05A)  ไดศึกษาการใชเทคนิคการแกปญหาของ 
นักเรียนในการเรียน วิชาเคมีทั่วไป ในระดับวิทยาลัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนคิ
การสาธิตการทดลอง  การเขียนและการประยุกตใชเทคนิคการแกปญหามีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สูงกวานกัเรียนในกลุมที่ไมไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการสาธิตการทดลองทักษะการแกปญหา 
   วากเนอร (Wagner.  2001: 10 – 22) ไดศึกษาเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการใช
แผนภูมิอัตราสวนโดยโมลและการวิเคราะหใน  2 มิติ  สําหรับการสอน เร่ือง ปริมาณสัมพันธ ที่มี
หัวขอยอยคือ มโนมติเร่ืองโมลการดุลสมการเคมี  วิธกีารทางพชีคณิตและการแปลความหมายของ
ปญหาสูสมการทางคณิตศาสตร  พบวา  การใชแผนภูมอัิตราสวนโดยโมล (The  Mole  Ratio  
Flow Chart = MRFC) เปนวธิีการที่สามารถปฏิบัติไดในการสอนการคํานวณเรื่อง ปริมาณสัมพนัธ 
และเปนวธิีการที่ชวยใหนกัเรียนมีความเขาใจที่ดียิง่ขึ้นในการทําความเขาใจในเนื้อหาวิชา  
   ดอริ และ ฮามริิ (Dori; & Hameiri.  2003: 278 – 302) ไดศึกษาระบบการ
วิเคราะหหลายมิติ สําหรับการแกปญหาเคมีเชิงปริมาณ พบวา อัตราความสําเร็จในการแกปญหา
ทางเคมีลดลงในขณะที่ปญหามีความยากขึ้น และยังพบวานักเรยีนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ ์
ในการแกปญหาทางเคมีสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 สรุปงานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกบัการแกปญหา ดังนี ้
  1.  ระดับการศึกษาที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัยประกอบดวยระดับประถมศึกษา
จํานวน 2 ฉบับ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน  4  ฉบับ  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายจํานวน  
13 ฉบับ และระดับอุดม-ศึกษาจํานวน  4  ฉบับ 
  2.  องคประกอบของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหา ไดแก 
   2.1  วิธกีารสอน  เชน  วิธีการสอนโดยการแกปญหาตามขั้นตอนตาง ๆ การ
แกปญหาแบบรวมมือ   การแกปญหาดวยการลงมือปฏิบัติ    การแกปญหาโดยใชรูปแบบ  SSCS, 
รูปแบบของโพยา  รูปแบบของเมททีส (PAM)  และรูปแบบของเชลรีเรนนัมและฟลาเซอร 
   2.2  เทคนิคการสอน  เชน  การเทยีบหนวย   การอุปมาอุปไมย  การเขียน
แผนผัง  วธิีการสัดสวน   การเขียนแผนภาพลวงหนา  การใชภาพประกอบการสอน  การวเิคราะห
มิติ  การวิเคราะหหลายมิติ และการสาธิตการทดลอง 
   2.3  รูปแบบการเรียนการสอน เชน การเรียนการสอนโดยการใชชุดการเรียน 
   2.4  ระดับชั้นเรียน 
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   2.5  ความสามารถทางสตปิญญา 
   2.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.  โครงสรางการรูคิดและลักษณะของการคิดมีความสมัพันธกับความสามารถใน 
การแกปญหา 
  4. นักเรียนเพศชายและนกัเรียนเพศหญิงมีความสามารถในการแกปญหาไมตางกนั 
  5. ระดับพัฒนาการดานการรูคิด  พบวา นกัเรียนที่มีระดบัพัฒนาการรูคิดอยูใน 
ข้ันปฏิบัติการนามธรรมมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานกัเรียนที่มพีัฒนาการดานการรูคิด 
อยูในขั้นปฏิบัติการรูปธรรม 
           2.3  งานวจิัยที่เกีย่วของกับการตัดสินใจ 
  2.3.1  งานวจิัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกับการตดัสินใจ 
   บุญยิ่ง  วรรณศิริกุล (2540: 81)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
วิทยาศาสตร และความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับการสอน
แบบฝกทักษะการแกปญหาดวยวิธกีารทางวทิยาศาสตรกับการสอนตามปกติ พบวา 

   1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตรของนักเรยีนที่ไดรับการสอน 
โดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหาดวยวิธกีารทางวิทยาศาสตรสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมทีไ่ดรับการสอนตามปกติ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
    2.  ความสามารถในการตัดสินใจของนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบ
ฝกทักษะการแกปญหาดวยวิธีการทางวทิยาศาสตรสูงกวาความสามารถในการตัดสนิใจของ 
นักเรียนกลุมทีไ่ดรับการสอนตามปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
    3.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตรกับความสามารถในการ 
ตัดสินใจของนักเรียน กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหาดวยวธิีการทาง 
วิทยาศาสตรและกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติมีความสัมพันธกนัทางบวกอยางมนียัสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั  .01 
   กิตติภูมิ  ภิญโญ (2543: บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัย 
คัดสรร ระดับความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาทางการพยาบาล พบวาไมพบความสมัพนัธ
ระหวางปจจยัคัดสรรกับระดับความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และไมพบตัวพยากรณ 
ที่สามารถทํานายความสามารถในการตดัสินใจ แกปญหาทางการพยาบาลในชมุชนของนักศกึษา
พยาบาลได 
   ลาวัลย  รักสัตย (2543: 90)  ไดพัฒนากระบวนการสอนรายวิชาวทิยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเสริมสรางความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา 
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ส่ิงแวดลอมดวยเทคนิคอนุรักษ พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงกวา 
นักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 สรุปงานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกบัการตัดสินใจ  ดังนี ้
  1.  ระดับการศึกษาที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัยตัง้แตระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป 
  2.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรมคีวามสัมพันธทางบวกกับ 
ความสามารถในการตดัสินใจ 
  3.  องคประกอบของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอความสามารถในการตัดสินใจ  เชน   
วิธีการสอนโดยใชแบบฝก  เทคนิคการสอนโดยการอนุรักษ  เปนตน 
  4.  ปจจัยคัดสรรไมมีความสมัพันธกับความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา 
  2.3.2  งานวจิัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการตดัสินใจ 
   พีเดอรเซน และคนอื่นๆ (Pedersen; et al.  1988: 15 – 21)  ไดศึกษาผลของ
การตัดสินใจในการเรียนวชิาเคมีจากตํารากับนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาทีเ่รียนวิชาเคม ีโดย
แบงกลุมตัวอยางเปน  4  กลุมคือ  1)กลุมที่ใชคําถามเพือ่การตัดสินใจ  2) กลุมที่ใชคําถามแตไม
ตองตัดสินใจ  3) กลุมที่ใชคําถามในเนื้อหาบทเรียน  4) กลุมควบคุม  พบวา นักเรียนในกลุมที่ใช
คําถามเพื่อการตัดสินใจ มีความสามารถในการจาํเนื้อหาในบทเรียนไดสูงกวานกัเรียนในกลุมอ่ืน ๆ   
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 และนักเรยีนในกลุมที่ใชคําถาม แตไมตองตัดสินใจมี
ความสามารถในการจาํเนื้อหาในบทเรียนไดสูงกวา นักเรียนในกลุมควบคุมอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 
   คอทแลน (Kortland.  1996: 673 – 689) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใชประโยชนวัสดุเหลือทิง้ พบวา หลงัจากนกัเรียนไดเรียนโดยใชบทเรียนแลว นักเรียน
มีความเขาใจในการใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิง้เพิม่สูงขึ้น และสามารถอภิปราย  ตรวจสอบ
ขอมูลดวยความระมดัระวงั และสามารถใชเปนบรรทัดฐานในการประเมินทางเลือกหลากหลาย
เพื่อการตัดสินใจแกปญหาได 
   บราวน (Brown.  1998: 59 – 10A)  ไดศึกษามโนมติของนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาทีเ่รียน วิชาชวีวทิยาเรื่องพนัธศุาสตร  โดยการสอนที่ใชกรณีศึกษาการสรางจริยธรรม
ทางชีววิทยาและรูปแบบของการตัดสินใจ พบวานักเรียนกลุมทดลอง ที่เรียนชีววิทยาโดยใช
กรณีศึกษาและรูปแบบการตัดสินใจ มีมโนมติทางชวีิวทิยาในเรื่องพนัธุศาสตรไมแตกตางจาก
นักเรียนในกลุมควบคุม ที่เรียนชวีวทิยาโดยไมใชกรณีศึกษาและรูปแบบการตัดสินใจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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   ซีเจล (Siegel.  1999: 61 – 03A) ไดศึกษาการสอนวทิยาศาสตรเพื่อพฒันา
ความสามารถในการตัดสินใจกับนักเรียนในเกรด 10 พบวานักเรียนกลุมทดลองที่เรียน
วิทยาศาสตรโดยมีการเพิ่มเติมประเด็นเกีย่วกับเร่ืองวทิยาศาสตร  เทคโนโลย ีและสังคมในปจจบัุน   
มาใหตัดสินใจในเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น   มีความสามารถในการตัดสินใจเพิม่สูงขึน้อยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   เบล (Bell.  1999: 60 – 09A) ไดศึกษาความเขาใจในธรรมชาติของ 
วิทยาศาสตรและการตัดสินใจในประเด็นปญหาเกีย่วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีกลุมทดลอง
คือ กลุมทดลองที ่1  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายเปดถามเพือ่ใหตัดสินใจเกี่ยวกบัประเดน็
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมทดลองที ่2 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับ
ความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร  จากนั้นทําการวัดการตัดสินใจ  ปจจยัทีเ่กี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ  ยุทธศาสตรการตัดสินใจของนกัเรียนทัง้ 2 กลุม  พบวานกัเรยีนทั้ง 2  กลุมมีการตัดสินใจ
ในประเด็นเกีย่วกับวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีไมแตกตางกนั และยังพบวานักเรียนทั้งสองกลุม 
มีมุมมองในธรรมชาติของวทิยาศาสตรแตกตางกนั 
   ลี (Lee.  2000 – 61 – 05A)  ไดสํารวจพฤติกรรมการตดัสินใจในประเด็น 
ส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่มคีวามหมากหลายทางวัฒนธรรม กับนักเรยีนชาวอเมริกนั และนักเรียน
ชาวเกาหลีที่เรียนในระดับวิทยาลัย  พบวา นักเรียนชาวเกาหลมีีการประยุกตใชยทุธศาสตรเพื่อ 
การตัดสินใจมากกวานักเรียนชาวอเมริกนัแตนักเรียนทั้ง  2  กลุมมีการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
ไมแตกตางกนั 
 สรุปงานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกบัการตัดสินใจ  ดังนี ้
  1.  ระดับการศึกษาที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัยตัง้แตระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป 
  2.  องคประกอบของตัวแปรที่มีผลตอความสามารถในการตัดสินใจ   เชน  เทคนิค
การสอน อันประกอบดวย เทคนิคการใชคําถามเพื่อการตัดสินใจ  รูปแบบการสอน ไดแก การใช 
รูปแบบมาตรฐานของการตดัสินใจ  รูปแบบการสอนโดยใชกรณีศึกษา  รูปแบบการสอนที่มกีาร
เพิ่มเติมประเด็นเรื่องวทิยาศาสตร  เทคโนโลยีและสงัคมไปในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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กรอบความคิดในการวิจัย 
 จากสภาพปญหาในการเรียนการสอนวทิยาศาสตรและความสาํคัญในการบูรณาการ
ทักษะการคิดในเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตร   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งใน 
สวนของแนวคดิและรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการการคิดในเนื้อหาวชิา  การวัด
และการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพฒันาหลักสูตร   
การแกปญหาและการตัดสินใจ  รวมทั้งความสนใจของผูวิจัย  จงึไดกําหนดกรอบความคิดในการ
วิจัยขึ้น  โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมูลพื้นฐาน  การประเมนิความตองการ
ของครแูละนักเรียน  และการสัมภาษณผูจดัทําหลักสูตร  ผูใชหลักสูตรในโรงเรียนนาํรองและ 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตศิลานคร แลวนาํขอมูลที่ไดมาทาํการวเิคราะห  สังเคราะหใหไดประเด็น
เกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตร  พบวา  หลักสูตรสถานศึกษายงัขาดความสมบูรณทั้งในดานเอกสาร
ประกอบหลักสูตร วิธีการสอน ส่ือและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล   
ตลอดจนสงผลใหนักเรียนมผีลการเรียนรูที่ตํ่าทัง้ทางดานพทุธพิิสัย  ทกัษะพิสัยและจิตพิสัย ผูวิจัย
จึงไดทําการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา  โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของไดแนวทางวาปญหาที่เกิดขึ้น อาจใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเปนแนวทางในการ 
แกปญหา ผูวจิัยจึงไดกําหนดแนวทางในการแกปญหา  โดยการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย  เร่ืองปริมาณสัมพนัธทีเ่นนพฒันาความสามารถในการแกปญหาและ 
การตัดสินใจโดยศึกษาแนวทางในการพฒันาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler. 1949) ทาบา (Taba.  
1962)  โอลิวา (Oliva. 1992) และการพฒันาหลักสูตรสถานศกึษาตามสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544) เปนหลักสาํคัญและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที ่
เนนพัฒนากระบวนการคิด  2 ประเภท คือการแกปญหาและการตัดสินใจในการพฒันาหลักสูตร
คร้ังนี้  ผูวิจยัไดกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน ไดแก  การศึกษาเอกสารและ 
การสํารวจขอมูลพื้นฐาน  การสรางหลกัสตูร  การประเมินหลกัสูตรและการทดลองใชหลักสูตร  
โดยมีความคาดหวังวาหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ จะเปนหลักสูตรที่สงเสริมใหนักเรียนเกดิการเรียนรู 
ทั้งในดานพทุธิพิสัย ทกัษะพิสัยและจิตพสัิย ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิดอันเปนเปาหมาย
หลักของการพฒันาหลักสูตรนี ้
 ข้ันตอนของการวิจัยและพฒันาหลักสูตรมีรายละเอยีด  ดังนี ้
  1.  การศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมูลพื้นฐาน  เปนการศกึษาขอมูลพื้นฐาน   
4 ดาน  คือ  ทฤษฎีในการพฒันาหลักสูตรและการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา หลักการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั การสัมภาษณผูจัดทําหลักสูตรและผูใชหลักสูตรและการประเมนิ
ความตองการของครูและนักเรียนเพื่อใชในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาของหลักสูตรฉบับ 
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ปจจุบันและเปนแนวทางของการวางแผนหลกัสูตรตอไป 
  2.  การสรางหลักสูตร  เปนการกําหนดโครงสรางหลักสูตรซึ่งประกอบดวย หลักการ
และจุดมุงหมายของหลักสตูร กําหนดเนือ้หาและรายละเอียด คําอธบิายรายวิชา หนวยการเรียนรู   
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู   หลงัจากนัน้นาํไปตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลองของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ   แลวนาํไปทดลองใชกับกลุมยอย นําขอมูลที่ไดมาใช 
เปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณสําหรับนําไปใชตอไป 
  3.  การประเมนิหลกัสูตร    เปนการจัดทําเครื่องมือสําหรบัประเมินคุณภาพของ 
หลักสูตร  เครื่องมือที่ใชในการประเมินคณุภาพของหลกัสูตรเปนแบบทดสอบและแบบสอบถาม 
จํานวน  4  ฉบับคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ แบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ     
  4.  การทดลองใชหลกัสูตร  เปนการนําหลกัสตูรที่สรางขึน้ไปใชกับกลุมตัวอยาง 
แลวประเมินผลคุณภาพของหลักสูตรโดยใชเครื่องมือ  4  ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  แบบสอบถาม
เจตคติทางวิทยาศาสตร  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
กอนนาํหลักสตูรไปใชไดนําหลักสูตรไปฝกอบรมครูผูสอน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม และ 
ทําความเขาใจเกี่ยวกับหลกัสูตร    ดังนัน้จงึประกอบดวยขั้นตอนยอย  2  ข้ันตอนคือ การฝก 
อบรมครูผูสอน  โดยมกีารจดัอบรมเชิงปฏิบัติการแกครูผูสอน  เปนเวลา  2  วัน  ใหครูผูสอน
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดเขาใจถึงการนําหลกัสูตรสถานศกึษาไปใชใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และการทดลองใชหลกัสูตรกับกลุมตัวอยาง  เปนการประเมนิหลักสูตร 
โดยการศึกษาผลการใชหลกัสูตรในดานตาง ๆ  คือดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
ดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  ดานเจตคติทางวทิยาศาสตรและ 
ดานความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 จากกรอบความคิดในการวจิยัขางตนนี ้   ผูวิจัยมีความมุงหวังวาจะไดหลักสูตร 
สถานศกึษาทีม่ีประสิทธิภาพ  สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหนกัเรียนเกิดผลการเรียนรู 
ตามจุดมุงหมายของหลักสตูรที่ไดต้ังไวครบทุกประการ 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจเปนการวิจัยในลกัษณะของการวิจัยและพัฒนา   
มีข้ันตอนดังนี ้
  1.  การศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
  2.  การสรางหลักสูตร  ประกอบดวย 
   2.1  การจัดทาํหลักหลักสูตร 
   2.2  การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของหลกัสูตร 
   2.3  การทดลองใชหลักสูตรกับกลุมยอย 
   2.4  การปรับปรุงหลักสูตร 
  3.  การประเมนิหลกัสูตร  เครื่องมือที่ใชในการประเมนิประกอบดวย 
   3.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.2  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
   3.3  แบบสอบถามวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร 
   3.4  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
  4.  การทดลองใชหลกัสูตร 
   4.1  การฝกอบรมครูผูสอน 
   4.2  การทดลองใชหลักสูตร 
 การวิจยัและพฒันาหลักสูตรในแตละขั้นตอน  สรุปในรายละเอียดดังนี ้
 
1.  การศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาเอกสารและสํารวจขอมูลพื้นฐานในการสรางหลักสูตรจากขอมูลพื้นฐาน  
4 ดาน  คือ  1) ทฤษฎีในการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา  2) หลักการ 
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  3) การสัมภาษณผูจัดทําหลักสตูรและผูใชหลักสูตร  
4) การประเมนิความตองการของครูและนักเรียนดวยวธิีการดังนี ้
  1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  จากเอกสารการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษา 
  2.  ประเมินความตองการของครูและนักเรียน  เพื่อใหทราบระดับความตองการ 
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ในการสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนพฒันาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
  3.  สัมภาษณผูจัดทําหลักสตูรและผูใชหลักสูตรเพื่อใหทราบปญหาในการจัดทาํ
หลักสูตรและการใชหลกัสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
  4.  วิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบระดับความตองการและประเด็น ขอสังเกต ซึ่งเปน
แนวทางในการสรางหลักสูตร 
 รายละเอียดขั้นตอนของการศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมลูพื้นฐานม ีดังนี้ 
  1.  ชนิดของขอมูลและแหลงขอมูลที่ศึกษา 
   1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เชน ทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและหลักการสอน 
ทักษะการคิด  หลักการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  หลักการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรูวิทยาศาสตร  การสรางหนวยการเรียนรู   
   1.2  การประเมินความตองการของครู   นกัเรียนและผูปกครอง  เปนการ 
ประเมินความตองการในเรื่องแบบแผนของหลักสตูร  ลักษณะการจัดการหลกัสูตร  การใช 
หลักสูตร  การบูรณาการทกัษะการคิดเขาไปในหลักสูตร  การวัดและประเมินผลหลักสูตร   
เพื่อนาํมาใชในการสรางหลกัสูตรตอไป 
   1.3  การสัมภาษณผูจัดทาํหลักสูตรและผูใชหลักสูตร  เกี่ยวกับปญหาของ 
การจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษาและปญหาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรสถานศกึษา เพือ่นําขอมูล 
ที่ไดมาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสตูรตอไป 
  2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   2.1  ประชากร 

2.1.1 ประชากรที่ใชในการประเมินความตองการของครู นักเรียนและ 
ผูปกครอง ประกอบดวย    ครูผูสอนรายวชิาเคมีระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในกลุมพัฒนา 
คุณภาพการศกึษาศิลานคร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3  จํานวน 16  คน    
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2547  จํานวน  603  คน และ 
ผูปกครองจํานวน  603  คน 
    2.1.2  ประชากรที่ใชในการสัมภาษณผูจดัทําหลักสูตรและผูใชหลักสูตร 
ประกอบดวย    ครูผูจัดทําหลักสูตรและใชหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาเคมีในกลุมพัฒนาคุณภาพการศกึษาศิลานคร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  
เขต 3 จํานวน 16  คน 
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   2.2  กลุมตัวอยาง 
    2.2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยไดมาจากการสุมแบบเจาะจง 
จากประชากรในขอ  2.1.1   ประกอบดวย  ครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร  จํานวน 10 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปที่  5  ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2547 จํานวน 40 คน และผูปกครองนักเรียนจาํนวน 18 คน   
    2.2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยไดมาจากการสุมแบบเจาะจง 
จากประชากรในขอ  2.1.2   ประกอบดวย    ครูผูจัดทําหลักสูตรและผูใชหลักสูตรสถานศกึษา 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายรายวชิาเคม ี ในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร สํานกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษารอยเอ็ด เขต 3  จํานวน  16  คน  
  3.  เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวมรวมขอมูล 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลพืน้ฐาน ไดแก แบบสอบถามแบบ 
มาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ และแบบสัมภาษณปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปญหาการจัดทําหลกัสูตรและใชหลักสูตร  มีข้ันตอนในการสรางดังนี ้
   3.1  ศึกษาเอกสาร  งานวิจยัที่เกีย่วของกบัการเรียนการสอนวิชาเคม ีระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย วเิคราะหลักษณะของการออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร การบูรณาการ 
การสอนทักษะการคิด  การวัดและประเมนิผลหลกัสูตร 
   3.2  สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน มีรายละเอยีดดังนี ้
    3.2.1  แบบประเมินความตองการของครู  นักเรียนและผูปกครอง 
     นําสาระจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วของในขอ 3.1  
มากาํหนดเปนสาระในแบบประเมินความตองการของครู นักเรียนและผูปกครอง ไดสาระ 
สําคัญมีรายละเอียดดังนี ้
     3.2.1.1  ความตองการดานเนื้อหาของหลกัสูตรสถานศกึษา  เร่ือง
ปริมาณสัมพนัธ 
     3.2.1.2  ความตองการดานการบูรณาการทักษะการคิด 
     3.2.1.3  ความตองการดานการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     3.2.1.4  ความตองการดานสื่อและอุปกรณการทดลอง 
     3.2.1.5  ความตองการดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
    3.2.2  แบบสัมภาษณปลายเปด 
     นําขอมลูจากการสัมภาษณครูผูรวมวิจัย  2 ทาน มากาํหนดเปน 
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คําถามสาํหรบัใชสัมภาษณครูผูจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา มีรายละเอียดในการสัมภาษณ
ประเด็นหลกั  2  เร่ืองคือ ปญหาของการจัดทําหลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
   3.3  การตรวจสอบเครื่องมือ 
    นําแบบประเมนิความตองการของครูใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบการแกไขสํานวนของคําถามและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จากนัน้นําไปสาํรวจความตองการของครู นกัเรียนและผูปกครอง  
กับครู นักเรียนและผูปกครองซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 25 คน แลวนาํผลที่ไดมาวิเคราะห 
หาคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับ  โดยใชวิธหีาคาสัมประสิทธิแ์อลฟา ตามวธิีการของ ครอนบาค  
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูลพืน้ฐาน 
   เก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2547  โดยผูวิจัยเปน 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล ตามรายละเอียดดังนี ้
   4.1  การสํารวจความตองการของครู นักเรยีน และผูปกครอง ในการสราง
หลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพนัธ มีรายละเอียดดังนี ้
    4.1.1 กลุมตัวอยางการสํารวจความตองการของครู นักเรียนและผูปกครอง 
     นําแบบสํารวจความตองการไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
จากครูผูสอนรายวิชาวทิยาศาสตร ระดับมธัยมศึกษาปที ่5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547 
จํานวน 10 คน  นักเรียนจาํนวน  40  คน และผูปกครองนักเรียนจํานวน 18 คน จากการสุมแบบ
เจาะจง  มีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของครู นักเรยีนและผูปกครองดังนี ้
 
ตาราง 2  แสดงกลุมตัวอยางในการสาํรวจความตองการของครู นักเรียนและผูปกครอง 
 

กลุมตัวอยาง เพศ จํานวน 
   
ครู ชาย 5 
 หญิง 5 
   

นักเรียน ชาย 16 
 หญิง 24 
   

ผูปกครอง ชาย 8 
 หญิง 10 
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    4.1.2  การวิเคราะหขอมูลพืน้ฐาน 
     รวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความตองการ   โดยนาํขอมูลที่ได 
ไปวิเคราะหเพือ่หาคาเฉลีย่ (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความตองการ 
ของครู นักเรียนและผูปกครองแลวนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ  โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ 
การแปลความหมายของคาเฉลี่ยของน้าํหนักความตองการของครู นกัเรียนและผูปกครอง  
โดยแบงออกเปน 3 ระดับดังนี ้
   คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50 – 3.00  หมายถึงระดบัความตองการมาก  
   คาเฉลี่ยตั้งแต  1.51 – 2.49  หมายถึงระดบัความตองการปานกลาง   
   คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00 – 1.50  หมายถึงระดบัความตองการนอย 
 ผูวิจัยไดคัดเลือกหัวขอที่ครู นักเรียนและผูปกครองแสดงระดับความตองการ ที่มีระดับ
ความตองการตั้งแต  2.50  ข้ึนไป มาใชเปนหวัขอเร่ืองในการนํามาสรางเปนหลกัสูตรสถานศึกษา
เร่ืองปริมาณสมัพันธที่เปนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจตอไป 
   4.2  การสัมภาษณผูจัดทาํหลักสูตรและผูใชหลักสูตร 
    4.2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ 
     นําแบบสัมภาษณปลายเปด ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจาก
ครูในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร จํานวน 16 คน ซึง่ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง    
แลวนําขอมูลที่ไดมาเรียบเรยีงเปนประเดน็และขอสังเกตในการพฒันาหลักสูตรตอไป 
 
2.  การสรางหลักสูตร 
 การสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ผูวิจยัไดนาํกรอบแนวคดิที่ไดจากขั้นตอนที่  1  มาเปน
แนวทางในการสรางหลักสูตร  ซึ่งมีข้ันตอนตาง ๆ ประกอบดวย 
 2.1  การจัดทาํหลักสูตร 
 2.2  การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตร 
 2.3  การประเมินหลกัสูตรโดยการนาํไปทดลองใช 
 2.4  การปรับปรุงหลักสูตร 
 ข้ันตอนของการสรางหลักสตูร  สามารถสรุปในรายละเอียดไดดังนี ้
 2.1  การจัดทําหลกัสูตร 
 ขอมูลพื้นฐานที่ไดจากขั้นตอนที ่1    นํามาเปนกรอบแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร   
การจัดทาํสาระของหลักสูตร สาระการเรียนรูรายป/รายภาค ผลการเรยีนรูที่คาดหวงั การออกแบบ 
กิจกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร   โดยการกาํหนดเวลา  หนวยกิต   จัดทาํคําอธิบายรายวิชา 
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หนวยการเรียนรู  แผนการจดัการเรียนรู  รวมทัง้การวัดและประเมินผลการเรียนรู  ซึง่ประกอบดวย 
ข้ันตอนยอยๆ ของการพฒันาหลักสูตรไดกาํหนดรายละเอียดจากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวของ ผลจากการประเมินความตองการและความจําเปนของครู ผลจากการสัมภาษณผูจัดทาํ
และผูใชหลักสูตร มาเปนขอสนเทศในการจัดทําหลกัสตูร มีรายละเอยีดสรุปไดดังนี้ 
  1.  การจัดทาํสาระรายป/รายภาค  โดยการวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู 
พื้นฐานและสาระการเรียนรูชวงชัน้ที่ 4  ตามสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร  สาระที่ 3  สาร และ
สมบัติของสาร ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดบรรลุผลตามผลการเรียนรูที่กาํหนดไว 
  2.  การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังจากนักเรยีน  โดยรวมถงึการพฒันา 
พุทธพิิสัยทั้ง  3  ดาน  คือการพัฒนากระบวนการ  ความรูความสามารถ  และคุณลักษณะ 
  3.  การกําหนดหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยกําหนดใหสอดคลองกับ 
สภาพปญหาและความจาํเปน โดยมีความคาดหวงัวา ถานกัเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรนี ้แลวจะไดรับการแกไขปญหาและสนองความตองการ ตามสภาพปจจุบัน 
ปญหานั้นๆ      
  4.  การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร กําหนดใหสอดคลองกับหลกัการและ 
จุดมุงหมายของหลักสูตรโดยคาดหวังวาเมื่อดําเนนิตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแลวจะบรรลุ
ตามหลกัการและจุดมุงหมายของหลักสตูร 
  5.  การจัดทาํคําอธิบายรายวิชา  โดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
และสาระการเรียนรูรายป รายภาคที่ไดกําหนดไวแลว  นาํมาเรียบเรียงเปนคําอธิบายรายวิชา 
ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาและรายละเอียดของรายวิชา 
               6.  การกําหนดเนื้อหาและรายละเอยีดของรายวิชาตามรายละเอียดจากขอมูล ดังนี ้
   6.1  ขอมูลจากการประเมนิผลความตองการและความจําเปนของครู นักเรียน
และผูปกครอง 
   6.2  ขอมูลจากการศึกษาหลักการและแนวคิด  ทฤษฎีในการจัดการเรยีนรู 
ที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
  7.  การจัดทาํหนวยการเรียนรู โดยพิจารณาจากสาระการเรียนรูที่เชือ่มโยงกันให
เปนหนวยการเรียนรู ซึง่ประกอบดวย จุดมุงหมายของหนวยการเรียนรู เนื้อหาของหนวยการเรียนรู   
กิจกรรมการเรยีนรู ที่เนนสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาและตัดสินใจ ส่ือ 
อุปกรณการเรียนการสอน  ตลอดจนการวัดและประเมนิผลการเรียนรูในดานตางๆ ในเรื่อง 
ปริมาณสัมพนัธ  ผูวิจยัไดแบงหนวยการเรียนรูเปน 7 หนวยการเรียนรู  
  8.  การจัดทาํแผนการเรียนรู เปนแผนการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย ทีผู่เรียนจะได 
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ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยนาํเสนอยุทธศาสตรการสอนเนื้อหาทีบู่รณาการเขากับการสอน
ทักษะการคิดแกปญหา และตัดสินใจเขาไปดวย  เพื่อพฒันาความสามารถในการคดิแกปญหา
และตัดสินใจของนักเรียน      โดยการนําวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชรูปแบบการแกปญหา 
และการตัดสินใจของสถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2546: 143 – 144)   
ตามกระบวนการแกปญหาและกระบวนการตัดสินใจดังนี ้
  กระบวนการแกปญหา 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 
   1.  การกําหนดปญหา 
   2.  การทาํความเขาใจปญหา 
   3.  การวางแผนแกปญหา 
   4.  การลงมือแกปญหาและประเมินผลการแกปญหา 
   5.  การตรวจสอบการแกปญหาและการนาํวิธีการแกปญหาไปใชกับปญหาอืน่ 
  กระบวนการตดัสินใจ 6 ข้ันตอน ประกอบดวย 
   1.  การกําหนดเปาหมายของการตัดสินใจ 
   2.  การสรางทางเลือก 
   3.  การวิเคราะหขอดีและขอเสียของทางเลือก 
   4.  การจัดลําดับความสําคญัของทางเลือก 
   5.  การตัดสินทางเลือก 
   6.  การนาํทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช    
  9.  การกาํหนดวิธีการวัดและประเมินผล    
   ผูวิจัยดําเนนิการสรางเครื่องมือ  เพื่อใชในการวัดและประเมินผลการเรยีนรูใน
ดานตางๆ จาํนวน  5 ฉบับ  มีรายละเอยีดดังนี ้
   9.1  ดานผลสมัฤทธิท์างการเรียน   เครื่องมือที่ใชคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่วัดดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  
4  ตัวเลือก จํานวน  43  ขอ  ที่ผูวิจยัสรางขึน้ตามขัน้ตอนในการสรางดงันี ้
    9.1.1  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายของหนวยการเรียนรู เนื้อหา 
ของแตละหนวยการเรียนรู 
    9.1.2  สรางขอสอบใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนือ้หาของแตละ 
หนวยการเรียนรู  โดยพิจารณาสัดสวนของขอสอบในแตละพฤติกรรมโดยครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
ดานความรู  ความจาํ  ความเขาใจและการนําไปใช 
    9.1.3  พิจารณาคําถามของขอสอบแตละขอ โดยคํานงึถึงการใชคําถาม 



 106

ตัวเลือก ตัวลวงที่ดี 
   9.2  ดานทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  เครื่องมือที่ใชคือแบบทดสอบ 
วัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ ประกอบดวย การใหนยิามเชงิปฏิบัติการ 
ของตัวแปร  การกําหนดและควบคุมตัวแปร  การตัง้สมมติฐาน  การทดลองและออกแบบการ
ทดลอง  และการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป  ซึง่เปนแบบทดสอบจํานวน  35  ขอ  
เปนขอสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จาํนวน  21  ขอ  และแบบเลือกตอบ  3  ตัวเลือก พรอม
แสดงเหตุผลในการเลือกตอบ จํานวน  14  ขอ แบบทดสอบนี้ผูวิจยัสรางขึ้นเองเกีย่วกับเนื้อหาและ 
กิจกรรมทีน่ักเรียนไดลงมือปฏิบัติ  มีข้ันตอนในการสรางดังนี ้
    9.2.1  วิเคราะหเนื้อหาและกจิกรรมการเรียนการสอน ในแตละหนวย 
การเรียนรู เพือ่ใหไดแนวคิดในการออกขอสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
ในดานตางๆ  
    9.2.2  สรางขอสอบใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย เนื้อหาและกิจกรรมของ 
แตละหนวยการเรียนรู โดยพิจารณาสัดสวนขอสอบในแตละทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  
ข้ันบูรณาการใหเหมาะสม 
    9.2.3  พิจารณาคําถามของขอสอบในแตละขอ โดยคํานึงถงึการใชคําถาม  
ตัวเลือก  ตัวลวงของขอสอบแตละขอ 
   9.3  ดานเจตคติทางวิทยาศาสตร  เปนแบบสอบถามทีผู่วิจัยสรางขึ้น โดยวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ ทัง้  6  ดานคือ  ดานความมเีหตผุล  ความอยากรู อยากเห็น 
ความมีใจกวาง ความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง  ความเพียรพยายาม ความรอบคอบกอนตัดสินใจ
และวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จาํนวน  
50  ขอ  มีข้ันตอนในการสรางดังนี ้
    9.3.1  กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหาที่ตองการทราบ 
ขอเท็จจริง 
    9.3.2  กําหนดลักษณะคําถามโดยเลือกใชคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 
    9.3.3  เขียนชดุคําถามของแบบสอบถามใหครอบคลุมเจตคติทาง 
วิทยาศาสตร ทั้ง  6  ดาน และวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร   รวม  50  ขอ     
         9.4  ดานความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  เครื่องมือทีใ่ช
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ เปนแบบทดสอบมจีํานวน  41 ขอ 
รวม  3  ตอน คือ  ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน  26  ขอ  ตอนที่  2  แบบเลือกตอบ 
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พรอมแสดงเหตุผล จํานวน 11 ขอ และตอนที ่3  แบบเขยีนตอบพรอมแสดงวิธีคํานวณหาคําตอบ 
จํานวน  5 ขอ  แบบทดสอบ  3 ตอน  ที่ผูวจิัยสรางขึน้  มสีาระเกี่ยวกับเนื้อหา และกิจกรรมในวิชา 
ที่เรียน  มีข้ันตอนในการสราง  ดังนี ้
    9.4.1  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายของหนวยการเรียนรู   
เนื้อหาในแตละหนวยการเรยีนรู 
    9.4.2  กําหนดจํานวนขอสอบในแตละหนวยการเรียนรูใหเหมาะสม  
ใหครอบคลุมทั้งมโนมติ  การคํานวณและการปฏิบัติการทดลอง 
    9.4.3  เขียนขอสอบตามจํานวนขอที่กาํหนดในแตละหนวยการเรียนรู  
ไดขอสอบรวม  41  ขอ 
    9.4.4  พิจารณาคําถามในแตละขอ ใหสอดคลองกับจดุมุงหมายและ 
เนื้อหาของแตละหนวยการเรียนรูและตรวจสอบการใชคําถาม ตัวเลือกและตัวลวงในแตละขอ 
   9.5  แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงาน  เปนเครื่องมือที่ใชในการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม    ซึ่งผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบสังเกต
พฤติกรรมและแบบประเมนิผลงานของฮอพสตีน  ซอรและคิพนีส  (Hoftein, A. ; Shore, R. ;& 
Kipnis, M.  2004: 47 – 62)  ลักษณะของเครื่องมือ ไดแบงรูปแบบของการประเมินเปน 2 แบบ 
คือ  การประเมินจากการสังเกตของครู  ส่ิงที่ประเมิน ประกอบดวย ทกัษะการสื่อสาร   ทักษะ 
การสังเกต  ความรวมมือในกลุม  ความคลองแคลวในการปฏิบัติการ  การตัดสินใจ  การปฏิบัติการ
แกปญหาและการประเมนิจากการตรวจรายงานนักเรียน ส่ิงที่ประเมนิ ประกอบดวย การกําหนด
ปญหา  การวางแผนแกปญหา  การตั้งสมมติฐาน  การบันทกึผล   การสรุปและอภิปรายผล   
การเขียนรายงานกลุม โดยแตละรายการประเมินมีระดับคุณภาพตั้งแต 1 – 4  และกาํหนดเกณฑ 
การใหคะแนน  (ดังภาคผนวก  ค ) 
 2.2  การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงสรางหลกัสตูร 
 การประเมนิหลักสูตรในขั้นตอนนี้   มีความมุงหมายเพือ่ประเมินความเหมาะสม และ
ความสอดคลองของหลกัสตูร ตลอดจนแกไข ปรับปรุงขอบกพรองของหลักสูตร  โดยมีข้ันตอนสรุป
การประเมนิหลักสูตร  มีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้
  2.2.1  การประเมินโดยผูเชีย่วชาญ  เปนขั้นตอนการประเมินหลักสูตร  โดยการ
ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก หลกัสูตร   
แผนการจัดการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผลการเรียนรูดานตาง ๆ  โดยอาศัยผูเชีย่วชาญดาน
หลักสูตร ดานการสอน และนักวทิยาศาสตรศึกษามีรายละเอียดดังนี ้
   2.2.1.1  ส่ิงทีป่ระเมิน ประกอบดวย 
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    2.2.1.1.1  ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร เปนการพิจารณาวา
สวนประกอบตางๆ ของหลกัสูตร มีความเหมาะสมเพียงใด  ไดแก ความจําเปนของหลักสูตร 
หลักการและจดุมุงหมายของหลักสูตร  หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  ส่ือ/อุปกรณ   
การวัดและประเมินผล 
    2.2.1.1.2  ความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตร เปนการพิจารณา
สวนประกอบตางๆ ของหลกัสูตร วามีความสอดคลองกันเพียงใด  สวนประกอบทีจ่ะทําการ
ประเมิน คือความสอดคลองระหวางหลกัการและจุดมุงหมาย  จุดมุงหมายกับเนื้อหาวิชา หลกัการ
กับเนื้อหาวิชา  เนื้อหาวิชากบักิจกรรมในหนวยการเรียนรู    เนื้อหาวิชากับแผนการจดัการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูกับส่ือ/อุปกรณ แผนการจัดการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล เนื้อหาวิชา
กับการวัดและประเมินผล และกิจกรรมในหนวยการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 
    2.2.1.1.3  ความคิดเหน็เพิม่เติม  เปนการใหความคิดเหน็เพิม่เติมของ
ผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เพือ่ใชในการปรบัปรุงแกไขหลักสูตรตอไป 
   2.2.1.2  ผูประเมินคุณภาพหลักสูตร  ประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 
จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานการสอน จาํนวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญซึง่เปนนักวิทยาศาสตรศึกษา 
จํานวน  3 ทาน  (ภาคผนวก  ก) 
   2.2.1.3  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  ใชแบบประเมินโครงรางหลกัสตูร 
ประกอบดวย 3 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1  การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลกัสูตร ใชเครื่องมือ 
ที่ผูวิจยัสรางขึน้ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา   5  ระดบั  คือ  เหมาะสมมากที่สุด  
เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด 
    ตอนที่ 2  การประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร ใชเครื่องมือ 
ที่ผูวิจยัสรางขึน้ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือสอดคลอง ไมแนใจ และ 
ไมสอดคลอง 
    ตอนที่ 3  การประเมินความคิดเห็นเพิ่มเตมิ เปนเครื่องมอืที่ผูวิจยัสรางขึ้น
เพื่อใชประเมนิ      มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
องคประกอบตาง ๆ  ของหลักสูตร  ประกอบดวย  ภาพรวมของหลกัสตูร  หลักการของหลักสูตร  
จุดมุงหมายของหลักสูตร  คําอธิบายรายวิชา  เนื้อหาและกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู  
แผนการจัดการเรียนรู  ส่ือ/อุปกรณ  การวดัและประเมินผล 
   2.2.1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
    การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 
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ของโครงรางหลักสูตร และการใหความคิดเห็นเพิ่มเตมิ       ผูวจิัยนาํแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง 
   2.2.1.5  วิธีการจัดกระทําขอมูล 
    เมื่อไดรับแบบสอบถามคนืจากผูเชี่ยวชาญ   ผูวิจัยไดดําเนินการตาม 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  แลวนําขอมูลไปวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
นําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกบัเกณฑเพื่อแปลความหมาย ดังนี ้
    2.2.1.5.1  การพิจารณาความเหมาะสม แปลความหมายระดับความ 
เหมาะสม  จากการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ  มีน้าํหนักของคะแนนความเหมาะสม ดังนี ้
     คะแนน  5   หมายถงึ   เหมาะสมมากที่สุด 
     คะแนน  4   หมายถงึ   เหมาะสมมาก 
      คะแนน  3  หมายถงึ    เหมาะสมปานกลาง 
     คะแนน  2   หมายถงึ    เหมาะสมนอย 
     คะแนน  1 หมายถงึ เหมาะสมนอยที่สุด 
    โดยมีเกณฑในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของน้ําหนกัคะแนน  
แบงออกเปน  5  ระดับ  คือ 
                                   คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
     คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง   เหมาะสมมาก 
     คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
     คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง   เหมาะสมนอย 
     คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง   เหมาะสมนอยที่สุด 
    ในการพิจารณาคาความเหมาะสม  ผูวจิัยใชคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญ มคีาตั้งแต  3.50 ข้ึนไป  เปนเกณฑเบื้องตนวาหลักสูตรมคุีณภาพเหมาะสมมาก 
    2.2.1.5.2  การพิจารณาความสอดคลอง   แปลความหมายระดับความ 
สอดคลองจากการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ  โดยมนี้ําหนกัคะแนนความสอดคลอง ดังนี ้
     สอดคลอง     กําหนดคะแนนเปน    1 
     ไมแนใจ         กําหนดคะแนนเปน   0 
     ไมสอดคลอง  กําหนดคะแนน        -1 
    ในการพิจารณาคาความสอดคลอง พิจารณาจากกคาดัชนีความสอดคลอง 
ถามีคามากกวาหรือเทากับ  0.50  ถือวามคีวามสอดคลอง 
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   2.2.1.6  การวเิคราะหขอมูล 
    นําขอมูลที่ไดจากผูเชีย่วชาญ  มาแจกแจงเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
โดยใชสถิติพืน้ฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน   สวนการพิจารณาความ 
สอดคลองใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)   
 2.3  การประเมินหลกัสูตรโดยการนําไปทดลองใช 
  ผูวิจัยไดนาํหลกัสูตรไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5  โรงเรียน 
ขวาววิทยาคาร  จํานวน  40 คน  ซึง่ไดมาจากการสุมอยางงาย จากนกัเรียนทั้งหมด  จาํนวน  
3  หองเรียน  ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา  2547 ระหวางวนัที่ 7 – 25  มนีาคม  2548 ระยะเวลา  
24 ชั่วโมง  โดยใหนกัเรียนทาํกิจกรรมตามขั้นตอนทีว่างไวในขั้นตอนนี ้ ผูวิจัยสงัเกตกิจกรรมการ 
จัดการเรียนรูพรอมทัง้บันทกึวีดิทัศนทกุชัว่โมงหลงัสิ้นสดุกิจกรรมทุกวนั ครูที่รวมวิจยั และผูวิจัย
รวมกันสรุปและอภิปรายผลการจัดกิจกรรม   เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแกไขรายละเอียดของ 
กิจกรรมและการจัดหาแหลงเรียนรู  ส่ือ/อุปกรณ  ที่จะนํามาใชใหเหมาะสมตอไป 
 2.4  การปรบัปรุงหลักสตูร 
  ข้ันตอนนี้เปนการนาํขอมูลจากขั้นตอนการประเมินหลกัสูตรโดยการนาํไปทดลองใช    
และทั้งจากผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง เพื่อนาํมาเปนขอมูล
ในการปรับปรุงและแกไขในสวนที่บกพรองทัง้ในดานตัวหลักสูตร  เอกสารประกอบหลักสูตรและ
เครื่องมือวัดในดานตาง ๆ ใหสมบูรณ  สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี ้
  2.4.1  นําผลการประเมินในขั้นตอนที ่2.2 ซึ่งไดรับการประเมินโดยผูเชีย่วชาญ 
และการนาํหลกัสูตรไปทดลองใชในขั้นตอนที ่2.3 มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหสมบูรณ ใน
สวนประกอบตาง ๆ ของหลกัสูตรดังนี ้
   2.4.1.1  หลักการ  จุดมุงหมาย  วัตถุประสงคของหลกัสตูร 
   2.4.1.2  คําอธิบายรายวิชา 
   2.4.1.3  เนื้อหา 
   2.4.1.4  หนวยการเรียนรู 
   2.4.1.5  แผนการจัดการเรียนรู 
    -  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
    -  กิจกรรมการเรียนรู 
    -  ส่ือประกอบการเรียน 
    -  การวัดและการประเมนิผล 
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   2.4.1.6  เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
    -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    -  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
    -  แบบสอบถามเจตคติเชิงวิทยาศาสตร 
    -  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 
3.  การประเมินหลักสูตร 
 เปนขั้นตอนทีท่ําตอเนื่องจากการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
หลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญและไดมีการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือแลวนําไปหาประสทิธภิาพของ 
เครื่องมือ โดยนําไปทดสอบกับนักเรยีนจาํนวน 100 คน  ขอมูลที่ไดนาํมาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและเครื่องมือวัดทั้ง 4 ฉบับ  เพื่อใชในขั้นตอนที ่2.3 ตอไป 
 เครื่องมือที่ใชในการประเมินประกอบดวย (รายละเอียดในภาคผนวก  ค)  
               เครื่องมือที่ใชประเมินคณุภาพหลักสูตรเปนแบบทดสอบและแบบสอบถามที่นาํไปใช
วัดผลการเรียนรูของนกัเรียนที่เรียนตามหลักสูตรเร่ืองปริมาณสัมพนัธที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
                การหาคุณภาพเครื่องมือทั้ง  4  ฉบับ    คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ แบบสอบถามวัดเจตคติทาง 
วิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจโดยการนาํไป
ทดสอบกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนขวาววิทยาคาร  โรงเรียนเสลภูมิพยิาคมและ
โรงเรยีนวังหลวงวทิยาคม  ทาํการทดสอบกับนักเรยีนจาํนวน  100  คน     เพื่อหาคุณภาพของ 
เครื่องมือแตละฉบับ มีข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือแตละฉบับ ดังนี ้
 3.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เปนแบบทดสอบที่วัดผลการเรียนรู ดานความรู ความจาํ ความเขาใจ และการ
นําไปใช  
  3.1.1  ขอสอบเปนชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลอืก  จํานวน 43 ขอ  ซึ่งผานการพิจารณา
จากผูเชีย่วชาญ และมีคา IOC มากกวา 0.5 และไดปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชีย่วชาญแนะนาํแลว
นําไปทดสอบกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6   โรงเรียนขวาววิทยาคาร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
และโรงเรียนวงัหลวงวิทยาคม  ที่ไดเรียนเรือ่งนี้แลว  จาํนวน  100  คน 
  3.1.2  ตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑดังนี ้  ขอที่ตอบถูกใหขอละ 1  คะแนน  
ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ ให 0 คะแนน  เมือ่ตรวจคะแนนเรียบรอยแลวนาํมาวิเคราะหแบบทดสอบ 
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เปนรายขอ เพือ่หาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r)   โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ 
(TAP)แลวเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p) ระหวาง .20 – .80 และมคีาอํานาจจาํแนก (r)  ต้ังแต 
.20  ข้ึนไป  พบวา ขอสอบมีคาความยากงาย (p)  ระหวาง .20 – .74  และมีคาอํานาจจําแนก (r)   
อยูระหวาง  .17 ถึง  .87  (ภาคผนวก  ง) 
  3.1.3  ขอสอบที่คัดเลือกไวจาํนวน  40  ขอ  นําไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (rtt )  
ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20  ของคูเดอร ริชารดสัน  ไดแบบทดสอบทีม่ีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ  0.85   
 3.2  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ ประกอบดวย  
การใหนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวแปร   การกําหนดและควบคุมตัวแปร  การตั้งสมมติฐาน   
การทดลองและการออกแบบการทดลอง     และการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป   
มีการหาประสทิธิภาพของเครื่องมือตามขัน้ตอนดังนี ้
  3.2.1  แบบทดสอบมี 2 แบบ แบบที ่1 เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 21 ขอ  
แบบที่ 2 เปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก พรอมแสดงเหตุผล ซึ่งผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา  0.5 และไดปรับปรุงตามทีผู่เชี่ยวชาญ 
  3.2.2  แบบทดสอบที่ไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลวนาํไปปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนาํ   แลวนําไปทดสอบกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6     โรงเรียนเสลภมูิพิทยาคม  
โรงเรียนขวาววิทยาคาร    โรงเรียนวังหลวงวทิยาคม   ในภาคเรียนที่ 2   ปการศกึษา 2547 
จํานวน 100 คน  
  3.2.3  ตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑดังนี ้ ในตอนที ่1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
ขอตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน ตอนที่ 2 แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
พรอมแสดงเหตุผล ใหขอที่ตอบถูกพรอมแสดงเหตุผลไดถูกตองให  2  คะแนน    ตอบถูกแตแสดง
เหตุผลไมถูกตองหรือสอดคลอง ให 1 คะแนนและขอทีต่อบไมถูกให 0 คะแนน  โดยผูรวมวิจยัและ
ครูผูรวมวจิัย 1 คน  เปนผูตรวจใหคะแนน  สหสัมพนัธของการใหคะแนนมีคาเทากบั 0.84  เมื่อ
ตรวจใหคะแนนเรียบรอยแลว ขอสอบตอนที่ 1 นํามาวิเคราะหขอสอบ เพื่อหาคาความยากงาย  
และคาอํานาจจําแนก พบวา  มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.21 – 0.81 คาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.15 – 0.56 ขอสอบตอนที ่2 นาํมาวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ หาคาอํานาจจําแนกเปน
รายขอ โดยใชสูตรของวิทนยีและซาเบอร (โกวทิ  ประวาลพฤกษ ; อางอิงจาก Whitney, D.R.; 
Sabers, D.L.)   พบวามีคาอํานาจจําแนกขอสอบรายขอ (Index  of  Discrimination)  อยูระหวาง  
0.28 – 0.73  (ภาคผนวก  ง) 
  3.2.4  ขอสอบทั้งฉบับ ซึ่งมีคาความยากงาย และมีคาอาํนาจจาํแนก ตามเกณฑ 



 113

ทั้งหมด 35 ขอ นําไปคาํนวณหาคาความเชื่อมั่น (α) ไดแบบทดสอบที่มีคาความเชือ่มั่น  0.63
 3.3  แบบสอบถามวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร 
  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดบั  ครอบคลุมเจตคติทาง
วิทยาศาสตรในดานตาง ๆ ทั้ง  6  ดาน คือดานความมีเหตุผล  ความอยากรูอยากเห็น ความม ี
ใจกวาง ความซื่อสัตย และมใีจเปนกลาง  ความเพียรพยายาม  ความรอบคอบกอนตดัสินใจและ
วัดเจตคติตอวทิยาศาสตร  มีข้ันตอน ดังนี ้
  3.3.1  ศึกษาความหมาย   ขอบเขตของเจตคติทางวิทยาศาสตร  และเจตคติตอ
วิทยาศาสตร เพื่อนาํมาใชในการเขียนคาํถาม 
  3.3.2  เขียนคาํถามใหครอบคลุมเจคติทางวิทยาศาสตรใหครอบคลุมทัง้ 6 ดาน และ
ครอบคลุมเจตคติตอวิทยาศาสตร รวม  50  ขอ  
  3.3.3  แบบสอบถามที่ไดนาํไปใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน  7  ทาน    ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชงิเนื้อหาโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับพฤติกรรมดานตางๆ ของเจตคติ
ทางวทิยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตร 
  3.3.4  แบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากผูเชีย่วชาญนําไปปรับปรุงแกไข 
ตามคําแนะนาํ แลวนําไปสอบถามกบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
โรงเรียนขวาววิทยาคาร  และโรงเรียนวงัหลวงวทิยาคม ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2547 
จํานวน  100 คน 
  3.3.5  ตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑดังนี ้ เจตคติดานบวก  ใหระดับความคิดเหน็
เปน 5, 4, 3,  2, และ 1 ตามลําดับ สวนเจตคติดานลบใหระดับความคิดเห็นเปน 1, 2, 3, 4,  และ 
5 ตามลําดับ แลวคํานวณหาคาอํานาจจําแนกขอสอบรายขอ พบวามคีาอยูระหวาง  0.10 – 0.58 
คํานวณคาความเชื่อมัน่ (α)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดคาความเชือ่มั่น  0.87 (ภาคผนวก ง) 
 3.4  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
   ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวดัพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหา และการ
ตัดสินใจตามขั้นตอนตาง ๆ คือ  การกาํหนดปญหา  การทําความเขาใจปญหา  การวางแผน 
แกปญหา  การลงมือแกปญหาและการประเมินผลการแกปญหา การตรวจสอบการแกปญหา 
และการนาํวิธกีารแกปญหาไปใชกับปญหาอื่น  ที่ผูวิจยัสรางขึ้นเองตามขั้นตอน ดังนี ้
  3.4.1  ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาในหลกัสูตร แลวทาํการวิเคราะหเนื้อหาตาม 
ข้ันตอนการแกปญหาและการตัดสินใจ  ดังรายละเอียดเบื้องตนที่ไดกลาวมาแลว 
  3.4.2  ออกขอสอบตามตารางวเิคราะหเนือ้หาแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
   3.4.2.1  การแกปญหาแบบเขียนตอบจากสถานการณปญหาที่กําหนดให 
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   3.4.2.2  การแกปญหาแบบเขียนตอบโดยการแสดงวิธกีารคํานวณหาคําตอบ 
   3.4.2.3  การตัดสินใจแบบเขียนตอบพรอมแสดงเหตุผล  
รวมขอสอบทัง้ 3 ลักษณะ จํานวน 41 ขอ 
  3.4.3  แบบทดสอบที่ไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน  ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาขอสอบกับพฤติกรรม และเลอืกขอสอบที่มี
คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หามากกวา  0.5 ข้ึนไป 
  3.4.4  ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ  แลวนําไป
ทดสอบกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  6    โรงเรียนเสลภมูิพิทยาคม   โรงเรียนขวาววทิยาคาร 
และโรงเรียนวงัหลวงวิทยาคม จํานวน  100 คน 
  3.4.5  ตรวจใหคะแนนโดย  (1) การแกปญหาแบบเขียนตอบจากสถานการณ
ปญหา ตอบถกูให 1 คะแนน  ตอบผิดให 0 คะแนน  (2) การแกปญหาแบบเขียนตอบพรอมแสดง
วิธีการคํานวณหาคําตอบ ตอบถูกแตละคําถามยอยให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน  (3) การ
ตัดสินใจแบบเขียนตอบพรอมแสดงเหตุผล ถาเลือกและแสดงเหตุผลไดสอดคลองกันให 2 คะแนน   
ถาเลือกแตแสดงเหตุผลไมสอดคลองหรือไมเขียนตอบให 0 คะแนน  โดยการตรวจใหคะแนนโดย
ผูวิจัยและครูผูรวมวิจัย  1 คน  เปนผูตรวจใหคะแนน  สหสัมพนัธของการใหคะแนนเทากับ .88  
เมื่อตรวจคะแนนเรียบรอยแลว นํามาวิเคราะหรายขอหาความยากงายและอํานาจจําแนก   โดยใช
สูตรของ วิทนยี และ ซาเบอร  เลือกขอสอบที่มีความยาก (p) ระหวาง .20 – .80  และมีคาอํานาจ
จําแนก ต้ังแต .20 ข้ึนไป  เพือ่นําไปใชตอไป 
  3.4.6 ขอสอบที่คัดเลือกไว ซึง่มีคาความยากงายและคาอาํนาจจําแนก ตามเกณฑ
ทั้งหมด  41  ขอ     นําไปคาํนวณหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร Coefficient  
Alpha   ไดแบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมัน่  0.63 
 
4.  การทดลองใชหลักสูตร    
 การทดลองใชหลักสูตร  เพื่อศึกษาประสทิธิภาพของหลกัสูตร  โดยการประเมินจากผล 
ของการใชหลกัสูตรของนักเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
ข้ันบูรณาการ  เจตคตทางวทิยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา และการตัดสินใจ 
ในขั้นตอนนี้ ประกอบดวยขัน้ตอนยอย  2 ข้ันตอนดังนี ้
 4.1  การฝกอบรมครู 
 4.2  การทดลองใชหลักสูตร 
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 รายละเอียดของขั้นตอนการทดลองหลักสตูรมีดังนี ้
 4.1  การฝกอบรมครูผูสอน 
  หลักสูตรที่ผานการประเมินหาประสทิธิภาพ  โดยผูเชี่ยวชาญและจากการนาํไป
ทดลองใชและไดมีการปรับปรุงตามคําแนะนําแลวนําไปฝกอบรมครูผูสอนจํานวน 1 คน ระหวาง
วันที่  9 – 10  พฤษภาคม  2548   เพื่อใชหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ืองปริมาณสารสัมพันธที่เนน 
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ     โดยอบรมครูผูสอนไดมีความรู 
ความเขาใจในหัวขอตาง ๆ  ตอไปนี้  
  4.1.1  หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
  4.1.2  วัตถุประสงคของหลกัสูตร 
  4.1.3  เนื้อหาและรายละเอยีดของเนื้อหา 
  4.1.4  หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรยีนรู และกิจกรรมการเรียนรู 
  4.1.5  การวัดและการประเมินผลในดานตางๆ   
 โดยผูวิจัยเปนวิทยากรในการฝกอบรมและครูผูสอนในกลุมทดลองหลกัสูตรกอนนาํไปใช 
เปนผูชวยวทิยากร การฝกอบรมครูจะจัดในรูปแบบของการประชุมเชงิปฏิบัติการเปนเวลา 2 วัน   
ซึ่งมีแผนการจดักิจกรรมดังนี ้
  วันที่ 1   
   -  การใหกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
   -  แนวทางในการสอนทักษะการคิดแกปญหาและการตัดสินใจ 
   -  เทคนิคการสอนทักษะการคิด  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   -  ประชุมปฏิบัติการหนวยการเรียนรูที่ 1 และ 2 
  วันที่ 2   
   -  ประชุมปฏิบัติการหนวยการเรียนรูที่ 3 – 7  
   -  การอภิปราย ซักถามและใหขอเสนอแนะ 
 4.2  การทดลองใชหลักสตูร 
  การทดลองใชหลักสูตร  เปนขั้นตอนการศึกษาประสทิธภิาพของหลักสูตร  ได
ดําเนนิการทดลองใชหลักสูตรกับกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาผลการดําเนนิการใชหลักสูตรในดาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ เจตคติทางวทิยาศาสตร 
และความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  ในแตละขั้นตอนของการทดลองใชหลักสูตร  
มีรายละเอยีด ไดดังนี ้
 



 116

  4.2.1  ขอบเขตและแบบแผนการทดลอง 
   ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  โรงเรยีนเสลภูมพิิทยาคม   
อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด   
   กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   
อําเภอเสลภูมิ  จงัหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 2 หองเรียน จาํนวน
นักเรียน  81 คน 
   ระยะเวลาในการทดลอง 
    ดําเนนิการทดลองใชหลักสูตร  ในภาคเรียนที ่1  ปการศกึษา 2548 ใช
ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรรวม 36 ชั่วโมง  โดยอาจารยผูสอนเปนอาจารยผูสอนรายวิชา
เคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม  จํานวน  1 คน      ผูวจิยัทําหนาที่ใน
การชวยเตรียมการสอน ใหคําแนะนําครูผูสอน สังเกตการสอน/การทาํกิจกรรมของนักเรียนโดยการ
บันทกึแบบสังเกตพฤติกรรมและชวยเหลืออาจารยผูสอนในการประเมนิผลงานนักเรยีน  ตลอดจน
คอยชวยเหลือ แกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะทํากจิกรรมการเรียนรู 
   ลักษณะโดยทั่วไปของนักเรียน ครูและหองเรียน 
    นักเรียนทัง้ 2  หองเรียนจาํนวน  81 คน เปนนกัเรียนคละความสามารถใน
การเรียนครูผูสอนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกเคมี   ประสบการณในการสอนวิชาเคมี
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปนระยะเวลา  25  ป  ลักษณะหองเรียนขนาดกวาง  8 เมตร 
ยาว  12 เมตร  อากาศถายเทไดสะดวก หนาชัน้เรียนมีกระดานดํา  โตะครูและอางน้าํ   หองเรียน 
มีโตะปฏิบัติการขนาดใหญจํานวน 6 ตัว นักเรียนนัง่เปนกลุม ๆ ละ 7 คน   หลังหองเรียนมีหองเกบ็
สารเคมีและอุปกรณการทดลองอยางเพยีงพอ  ดานขางมีอางน้ําลางอปุกรณ  3  จุด  โดยภาพรวม
แลวมีสารเคมแีละอุปกรณเพียงพอในการทํากจิกรรมการทดลอง 
 
  แบบแผนการทดลอง 
   การดําเนินการในขั้นตอนนี ้ ใชวิธกีารวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi – 
experimental  Design) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ  One – Group  Pretest – Posttest  
Design  ดังนี ้
 

   

O1 X O2 
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    เมื่อ    O1      แทน   การสอบกอนการจัดการทดลอง 
    X    แทน   การจดักระทําการทดลอง  
    O2      แทน   การสอบหลงัการจัดการทดลอง 
 
  ผูวิจัยดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
   4.2.1.1  ทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลยั ถึง
ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม และครูผูสอนวิชาเคมี  เพื่อขออนญุาตใช
หลักสูตรสถานศึกษารวมทัง้การเก็บขอมลูงานวิจยัและขอความรวมมอืครูผูสอนรวมวิจัย ใน 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2548 
                 4.2.1.2  กลุมตัวอยางในการทดลองใชหลกัสตูร สุมอยางงาย จากนักเรียน
โรงเรียนเสลภมูิพิทยาคม จํานวน 5 หองเรียน  มา 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน  รวม  81 คน 

  4.2.1.3  เก็บขอมูลกอนทดลองใชหลักสูตร โดยทาํการทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
2 หองเรียน เกบ็ขอมูลทั้ง  3  ฉบับ คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาและการตัดสินใจ 

  4.2.1.4  หาคะแนนจุดตัด เพื่อเปนเกณฑในการเปรียบเทียบกับคะแนนสอบ 
หลังทดลองใชหลักสูตร  โดยปรับปรุงจากแนวทางการหาจุดตัดตามวิธกีารของเบอรก มีดังนี ้
    4.2.1.4.1  นําคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ และคะแนนความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ ของ
นักเรียนกลุมประเมินหลักสตูรกอนนาํไปใชหลังเรยีนมาแจกแจงความถี่ 

4.2.1.4.2 นาํคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการและความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  ของนักเรยีนกลุม
ทดลองใชหลกัสูตร โดยนาํคะแนนกอนเรยีนมาแจกแจงความถี ่
    4.2.1.4.3  นําคะแนนและความถี่ในขอ 4.1 และ 4.2 มาสรางกราฟ เพือ่
พิจารณาจุดตดั ถามจีุดตัดหลายจุด พจิารณาจุดตัดที่เหมาะสมโดยใชคาสัมประสทิธิ์ความ
เที่ยงตรงเชงิเกณฑ (Validity of Coefficient) 
    4.2.1.4.4  ไดคะแนนจุดตัดที่เหมาะสมของผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ และคะแนนความสามารถในการแกปญหาและ 
การตัดสินใจ พิสัยละ  1 คา   
   4.2.1.5  ดําเนนิการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพนัธทีเ่นน 
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การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  โดยใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 13 สัปดาห  สัปดาหละ 3 ชัว่โมง ระหวางวันที ่16 พฤษภาคม  ถึง 11 สิงหาคม 2548   
   4.2.1.6  เก็บขอมูลหลังทดลองใชหลักสูตร โดยทาํการทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
2 หอง ใชแบบทดสอบ จาํนวน 4 ฉบับ คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  ตรวจผลการทดสอบหลังทดลอง
ใชหลักสูตร  นาํคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติและทดสอบสมมติฐาน เพื่อเทียบกับ 
คะแนนจุดตัด นําขอมูลที่ไดไปสรุปและอภิปรายผล 
   4.2.1.7  นําคะแนนเจตคติทางวทิยาศาสตรมาเทียบกับเกณฑระดับดี (Χ  ของ
ระดับความคดิเห็น ต้ังแต 3.50 ข้ึนไป) ทดสอบสมมติฐาน  สรุป และอภิปรายผล ตอไป 
  4.2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   ในการประเมนิหลกัสูตร ไดนําหลักสูตรไปทดลองใช และศึกษาผลการใช
หลักสูตรในดานตาง ๆ  คือ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ัน
บูรณาการ  เจตคติทางวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
   4.2.2.1  เครื่องมือวัดและประเมินแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  7  แผน เปน
แบบทดสอบและแบบประเมนิผลงานยอย (ภาคผนวก ข) 
   4.2.2.2  เครื่องมือวัดและประเมินผลกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู   
ประกอบดวย (ภาคผนวก  ค) 
    4.2.2.2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เนื้อหาสอดคลองกับ 
จุดมุงหมายและเนื้อหาสาระในแตละหนวยการเรียนรู วดัพฤติกรรมดานความรูความจํา  
ความเขาใจและการนาํไปใช เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จาํนวน  43 ขอ 
    4.2.2.2.2  แบบทดสอบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรฯ เนื้อหา 
สอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรู  วัดพฤติกรรมดานการใหนิยาม 
เชิงปฏิบัติการของตัวแปร  การกําหนดและควบคุมตัวแปร  การตัง้สมมติฐาน  การทดลองและ 
การออกแบบการทดลอง และการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป  เปนแบบทดสอบจํานวน 
35  ขอ  แบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน  21 ขอ และแบบเลือกตอบ  3  ตัวเลือกพรอมแสดง
เหตุผล จาํนวน  14 ขอ 
    4.2.2.2.3  แบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร  เปนแบบมาตราสวน 
ประมาณคา  5  ระดับ  วัดเจตคติทางวิทยาศาสตรจํานวน  6  ดาน  คือ  ดานความมีเหตุผล 
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ความอยากรูอยากเหน็  ความมีใจกวาง  ความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง  ความเพียรพยายาม 
ความรอบครอบกอนตัดสินใจและวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร  จํานวน  48  ขอ 
    4.2.2.2.4  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสนิใจ 
มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับหนวยการเรียนรู และมีสถานการณใหม ๆ ที่อาจพบในชวีิตประจําวนั 
เปนแบบทดสอบจํานวน  41 ขอ เปนแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จาํนวน  26 ขอ แบบเลือกตอบ 
พรอมแสดงเหตุผล จํานวน  11 ขอ แบบเขียนตอบพรอมแสดงวิธีคํานวณหาคําตอบ จํานวน  5 ขอ 
  4.2.3  การจดักระทําขอมลูและการวิเคราะหขอมลู 
   ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ดังนี ้
   4.2.3.1  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
    4.2.3.1.1  หาคาความเที่ยงตรงโดยวิธีของ เรวิเนลลี ่และ แฮมเบิลตัน 
 

                          R
IOC = 

N
∑  

 
       เมื่อ    IOC   แทน     ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1  
      R∑    แทน    ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
      N  แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
    4.2.3.1.2 หาคาความยากงายของขอสอบเปนรายขอ 
 
       RP = 

N
 

     
    เมื่อ  P        แทน     ดัชนีคาความยากงายของขอสอบ 
                                       R        แทน     จํานวนนกัเรยีนที่ตอบถูก 
        N        แทน     จํานวนนกัเรยีนที่ทาํขอสอบทั้งหมด 
 
    4.2.3.1.3  หาคาอํานาจจาํแนกของขอสอบเปนรายขอ  โดยใชสูตร 
 
       Ru-Rlr = 

f
 

 



 120

    เมื่อ       r         แทน     คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ 
      Ru      แทน     จํานวนกลุมสูงที่ตอบถูก 
                                         Rl     แทน      จํานวนกลุมตํ่าที่ตอบถกู 
      f         แทน      จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่า  (เทากนั) 
     
    4.2.3.1.4  หาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามรายขอ โดยใชสูตร  
 

            
( )[ ] ( )[ ]2222 ∑∑∑∑

∑ ∑∑
Υ−ΥΝΧ−ΧΝ

ΥΧ−ΧΥΝ
=xyr     

 
        เมื่อ    x yr        แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย     
    ∑∑ ΥΧ ,  แทน     ผลรวมของตัวแปร  X  และ ตัวแปร Y  ตามลําดับ 
                          ∑∑ ΥΥ 22 , แทน  ผลรวมกําลังสองของตัวแปร X และตวัแปร Y                         
          ตามลําดับ 
    ∑ΧΥ      แทน ผลรวมของผลคูณระหวางตัวแปร X และตวัแปร Y 
     N          แทน จํานวนคน  
 
    4.2.3.1.5  หาคาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืโดยใชสูตร  Kuder Richardson 
(KR-20) 

        2

1- pqKrtt  =
K-1 S

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑  

    
   เมื่อ      rtt       แทน    คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
                                           K          แทน     จาํนวนขอของแบบทดสอบ 
        pq∑   แทน     ผลรวมระหวาง  p และ  q 
                                          2S          แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนของแบบทดสอบ 
 
    4.2.3.1.6  หาคาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืโดยใชสูตรของ Cornbach  
(โกวิทย  ประวาลพฤกษ.  2523: 166) 
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                   ⎟
⎟
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⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
= ∑

2
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i
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S

n
nα  

 
   เมื่อ        α   แทน     คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
           2

iS  แทน ความแปรปรวนของขอสอบแตละขอ 
           2

tS  แทน     ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
           n     แทน    จํานวนขอในแบบทดสอบ 
 
   4.2.3.2  สถิติที่ใชในการวิจยั 
    4.2.3.2.1  สถติิพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลีย่ ( X ) และคาเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.)   
    4.2.3.2.2  การหาคะแนนจดุตัดของแบบทดสอบโดยวธิีของ เบอรก 
     การวิจยันี้แบงผูเรียนที่ไดรับการสอนเปนพวกรอบรูและพวกที่ไมได 
รับการสอนเปนพวกไมรอบรู  จากนั้นใหนกัเรียนทั้งสองกลุมทาํแบบทดสอบ เมื่อพิจารณา 
การกระจายของคะแนนของนักเรียนทัง้สองกลุม พบวา จะคาบเกีย่วกนั คือ คะแนนพยากรณ 
ที่แบงการเรียนรูออกเปน  4  พวก  คือ 
 
 
                             เกณฑ 
       กลุมที่เรียน                       กลุมทีย่ังไมเรียน 
            

รอบรูจริง (TM) รอบรูไมจริง (FM) 

ไมรอบรูไมจริง (FN) ไมรอบรูจริง (TN) 

 
 
  คะแนนจุดตัดจะเปนคะแนนพยากรณนํามาหาคาคะแนนจุดตัดที่ไดคาความนาจะ
เปนในการตัดสินทีถู่กตองคอื  คา  P(TM) + P(TN) สูงสดุ หรือใหคาความนาจะเปนการตัดสินใจ 
ที่ผิด  P(FM) + P(FN) 
 

รอบรู 
คะแนนพยากรณ 
ไมรอบรู 
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    P(TM)  =  (TM) / (M + N) 
    P(FM)  =  (FM) / (M + N) 
    P(TN)  =  (TN) / (M + N) 
    P(FN)  =  (FN) / (M + N) 
 
  เมื่อ  TM     แทน   นักเรยีนในกลุมรอบรูจริง 
    FM       แทน    นักเรียนในกลุมรอบรูไมจริง 
    TN    แทน    นกัเรียนในกลุมไมรอบรูจริง 
    FN    แทน    นกัเรียนในกลุมไมรอบรูไมจริง 
        M + N   แทน    จํานวนนกัเรยีนทั้งหมด   
                                              (M + N = FM + FN + TM + TN) 
 
คะแนนจุดตัดแตละคะแนนตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์เที่ยงตรงเชิงเกณฑ 
 
                            ∅vc = 

)1()1(
)()(
SRSRBRBR

SRBRTMP
−−

−  

 
  เมื่อ  ∅vc แทน     สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ 
    BR       แทน     ความนาจะเปนของความรอบรูในประชากร   
                                                     =   P(TM) + P(FM) 
    SR       แทน     ความนาจะเปนของการพยากรณผูรอบรูในประชากร 
    BR       แทน     P(FM) + P(TM) 
                   SR       แทน     P(TM) + P(FM) 
                     
   4.2.3.2.3  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ   
โดยการหาคา t-test for  one sample 
 

    
Χ

−Χ
=

S
t 0µ  
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   เมื่อ       t     แทน    การแจกแจงแบบท ี
                                  Χ     แทน    คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง    
          0µ        แทน   คาเกณฑหรือคาคาดหวงั 
     ΧS    แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง   



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพันธที่เนน 
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ ม ี4 ข้ันตอนตามลาํดับดังนี ้
  1.  ผลการศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย 
   1.1  การประเมินความตองการของครู นกัเรียนและผูปกครอง   
                          1.2  การสัมภาษณผูจัดทาํหลักสูตรและผูใชหลักสูตร 
  2.  ผลการสรางหลกัสูตร  ประกอบดวย 
   2.1  ผลการจดัทําหลักสูตร 
   2.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของหลกัสตูร 
   2.3  ผลการทดลองใชหลักสตูรกับกลุมยอย 
   2.4  ผลการปรับปรุงหลักสตูร 
                 3.  ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการประเมินหลักสูตร   ประกอบดวย 
   3.1  ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   3.2  ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ข้ันบูรณาการ 
                      3.3  ผลการหาคุณภาพของแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   3.4  ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหา และ 
การตัดสินใจ 
  4.  ผลการทดลองใชหลักสูตร ประกอบดวย 
   4.1  ผลการฝกอบรมครูผูสอน 
   4.2  ผลการทดลองใชหลักสตูร 
 
ผลของการศึกษาคนควา สามารถสรุปในรายละเอียดเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  ผลการศกึษาเอกสารและสาํรวจขอมูลพื้นฐาน 
  การศึกษาเอกสารและการสาํรวจขอมูลพืน้ฐาน  ประกอบดวย 2 สวนคือ    
  1.1  การประเมินความตองการของครู  นกัเรียนและผูปกครอง   
   ผูวิจัยใชแบบประเมินความตองการของครู  นกัเรียนและผูปกครองเกีย่วกับการ 
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  



 125

เปนแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ จาํนวน 10 ขอ เกี่ยวกับ  1) ความตองการหลักสูตรเร่ือง
ปริมาณสัมพนัธ  2)หลักสูตรที่บูรณาการการสอนทักษะการคิด  3)เนนใหนักเรียนทาํกิจกรรม 
4)ใหนักเรียนวางแผนการทดลอง  5)ปฏิบัติการทดลอง  6)สรุป และอภิปรายผลการทดลอง 
ดวยตนเอง  7)หลักสูตรทีน่ําเสนอเนื้อหาโดยใชกิจกรรมการทดลองเปนหลกั  8)หลกัสูตรที่ม ี
กิจกรรมอยางหลากหลาย  9)มีการใชอุปกรณประกอบการทาํกิจกรรมการทดลอง และ  
10)หลักสูตรทีม่ีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  สรุปรายละเอียดไดดัง ตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการประเมนิความตองการของครู นักเรียนและผูปกครอง 
 

คาเฉลี่ย (Χ ) ระดับความตองการในทุกหัวขอของการประเมิน ขอที่ 
ครู นักเรียน ผูปกครอง 

    

1 2.60 2.60 2.80 
2 2.60 2.54 2.61 
3 2.70 2.70 2.80 
4 2.70 2.75 2.83 
5 2.80 2.58 2.72 
6 2.70 2.70 2.70 
7 2.60 2.60 2.83 
8 2.70 2.80 2.80 
9 2.80 2.80 2.80 

      10 2.80 2.63 2.78 
    

 
 จากตาราง  3  สรุปไดดังนี ้
  1.  ผลการประเมินความตองการของครูพบวาครูมีระดับความตองการหลักสูตร
สถานศกึษาอยูในระดับมาก (Χ  > 2.50) ทุกขอ (Χ  อยูระหวาง  2.60 – 2.80) 
  2.  ผลการประเมินความตองการของนักเรยีน  พบวานักเรียนมีระดับความตองการ
หลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอ (Χ   อยูระหวาง  2.54 – 2.80) 
           3.  ผลการประเมินความตองการของผูปกครอง พบวาผูปกครองมีระดบัความ
ตองการหลกัสตูรสถานศึกษาอยูในระดับมากทกุขอ (Χ อยูระหวาง 2.61–2.74) 
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  เมื่อพิจารณาผลการประเมนิความตองการของครู  นักเรียนและผูปกครองโดย
ภาพรวมและในดานตาง ๆ ไดแก การจัดกจิกรรมการเรียนรู การใชส่ือและอุปกรณการทดลองและ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  พบวา ระดับความตองการในการสรางหลักสตูรมีคาเฉลี่ย 
อยูระหวาง 2.63 – 2.74  และมีคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน อยูระหวาง  0.44 – 0.52  เมื่อประเมนิ
ความตองการโดยภาพรวม  พบวามีระดับความตองการในระดับมากทุกขอ  (ภาคผนวก ช) 
  1.2  การสัมภาษณผูจัดทาํหลักสูตรและผูใชหลักสูตร จํานวน 16 คน เกี่ยวกับปญหา 
ของการจัดทาํหลักสูตรและใชหลักสูตร  พบปญหาของการจัดทําหลักสูตร  สรุปไดดัง ตาราง 4 
 
ตาราง 4  ผลการสัมภาษณปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา 
 

จํานวน (16 คน) ขอ ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา 
คน รอยละ 

    
1 ความเขาใจในหลักการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 18.75 
2 ความเขาใจถงึการจัดทําหลกัสูตรสถานศกึษาที่บอกถงึการใช

สภาพแวดลอมในทองถิน่เขาไปเชื่อมโยงในหลกัสูตร ในสัดสวน 70 : 30 
 

6 
 
37.50 

3 การวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา 4 25 
4 การกําหนดเปาหมายของหลักสูตร 4 25 
5 การออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน 9 56.25 
6 การวัดและประเมินผลการเรยีน 8 50 
    

  
 จากตาราง 4 สามารถสรุปปญหาของการจัดทําหลักสูตรไดดังนี้  1) ครู (รอยละ 18.75) 
ยังไมเขาใจถึงหลักการของหลักสูตรสถานศึกษา       2) ครู (รอยละ 37.50) ไมเขาใจถงึการจัดทํา 
หลักสูตรสถานศึกษาที่บอกถึงการใชสภาพแวดลอมของทองถิน่เขาไปเชื่อมโยงในหลักสูตรใน 
สัดสวน  70:30   3) ครู (รอยละ 25 ) ยังวเิคราะหหลักสตูรไมเปน  ยังไมสามารถกําหนดเปาหมาย
ของหลักสูตรสถานศกึษาได  4) ครู (รอยละ 56.25) คิดวาการออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน
เปนเรื่องยาก    โดยสวนใหญครูก็จะยึดตามกิจกรรมทีพ่บในหนงัสือตามสํานักพิมพตาง ๆ   5) ครู 
(รอยละ 50) มคีวามกงัวลใจและคิดวาการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงเปนเรื่องที่ยุงยากและ
ตองเก็บขอมูลอยูตลอดเวลา  
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 นอกจากนี ้ยังพบวา ครูมีปญหาในการจดัทําหลักสูตรทั้ง  6  ขอ  จาํนวน 1 คน มปีญหา 
จํานวน  3  ขอ  จํานวน  3  คน  มีปญหาจํานวน  2  ขอ  จาํนวน  8  คน  มีปญหา  1  ขอ  จํานวน  
3   คน และนอกจากนี้ยงัพบวามีครูจํานวน  1  คน  ที่มคีวามเขาใจเกีย่วกับการจัดทําหลักสูตรใน
ทุกขอ  (ภาคผนวก  ช) 
 นอกจากนี ้ยังพบปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา   ซึง่สํารวจโดยใชแบบสัมภาษณ
ปลายเปด  สรุปไดดังตาราง  5 
 
ตาราง  5  ผลการสัมภาษณปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 

จํานวน (16 คน) ขอ ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา 
คน รอยละ 

    
1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน 3 18.75 
2 การผลิตอุปกรณการจัดกิจกรรมการเรียน 4 25 
3 แบบทดสอบในหนวยการเรียนรู 6 37.50 
4 การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองของทองถิ่น 6 37.50 
    

 
 จากตาราง  5  สามารถสรุปปญหาของการใชหลักสูตรไดดังนี้   1) ครู (รอยละ 18.75) 
จัดการเรียนการสอนไดไมครบตามหลักสตูร ตองใชเวลามากกวาที่กําหนดไวและสอนไมทนัเวลา 
2) ครู (รอยละ 25) คาดหวงัอยากใหทางกระทรวงผลิตสือ่การสอน เชน  มัลติมิเดีย แผนภาพให  
ไมควรใหผลิตเอง  เพราะบางรายการทาํไมได  3) ครู (รอยละ37.50) คาดหวงัใหสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแบบทดสอบเปนตัวอยางทกุหนวยการเรยีนรู   4)การจัด 
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ เชน นําเรื่องเกี่ยวกับทองถิน่มาเรียนเปนเรื่อง 
ที่นาสนใจ แตครู (รอยละ 37.50) ตองทําเรื่องนี้เองจึงเปนเรื่องที่ยากตัง้แตการออกแบบกิจกรรม  
การจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสภาพปญหาของการทําหลักสูตร และการใชหลกัสูตร
สถานศกึษาของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการสรางและการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา โดยใชการวเิคราะหหลักสตูรแบบตารางใหเขาใจไดงาย  การกาํหนด 
เปาหมาย  การออกแบบกิจกรรม  การวัดและประเมินผลจัดใหสอดคลองกัน และมคํีานําสาํหรับ 
ครูผูสอนไดใชเปนแนวทาง  ใหเวลาในการกิจกรรมอยางเหมาะสมและมีแบบทดสอบในแตละ 
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หนวยการเรียนรูเพื่อใหครูไดใชเปนแนวทางในการวัดและประเมินผลดวย 
 2.  ผลการสรางหลักสูตร  
  หลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้นีเ้ปนเอกสารฉบับราง เพื่อที่จะนาํไปตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับปรุงจนไดเปนฉบับทดลอง  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของตลอดจนการ
สังเคราะหขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรในขัน้ตอนที่ 1 มากําหนดเปนสภาพปจจุบัน
ปญหา และความจาํเปนในการสรางและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพันธทีเ่นน
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  และมีการกําหนดหลกัการของ 
หลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร คําอธบิายรายวิชา เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู   ผลการสรางหลกัสูตรประกอบดวย 
  2.1  ผลการจดัทําหลักสูตร 
  2.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของหลกัสตูร 
  2.3  ผลการทดลองใชหลักสตูรกับกลุมยอย 
  2.4  ผลการปรับปรุงหลักสตูร 
 ซึ่งรายละเอียดของผลการสรางหลกัสูตรในแตละขั้นตอน  ประกอบดวย 
  2.1  ผลการจดัทําหลกัสูตร   
   การจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษาเรื่องปริมาณสัมพนัธที่เนนการพฒันา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ ไดผลการจัดทําหลักสูตร ประกอบดวย
รายละเอียดดงันี ้
   2.1.1  โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย   สภาพปจจบัุนปญหาและความ
จําเปนหลักการของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร   คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู 
   2.1.2  เนื้อหาที่ใชในหนวยการเรียนรู ผูวิจยัไดทํารายละเอียดใหสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชาและจุดมุงหมายของหลกัสูตร  และเรือ่งลําดับเนื้อหาตามความคดิรวบยอด 
จากหนวยการเรียนรูที่ผานมา  โดยพิจารณาจากลกัษณะและความตอเนื่องของความคิดรวบยอด 
นํามากาํหนดเปนเนื้อหาและกิจกรรมในหลกัสูตร   ซึง่มีรายละเอยีดดังนี ้
  เนื้อหาในหนวยการเรียนรู  แบงออกเปน  7  หนวยการเรียนรู  มีรายละเอียดดังนี ้
              หนวยการเรยีนรูที่ 1  เร่ืองมวลอะตอม  มวลโมเลกุล  กจิกรรมประกอบดวย 
                      กิจกรรมที ่1  การหามวล  ปริมาตร  และความหนาแนนของสาร 
                      กิจกรรมที ่2  มวลของสาร  1  อะตอม 
                      กิจกรรมที ่3  การคํานวณหามวลโมเลกุลของสาร 
             หนวยการเรียนรูที ่2  เร่ืองโมล  กจิกรรมที่ 1  มวลสารสัมพันธ 
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            หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองสารละลาย  กิจกรรมประกอบดวย 
                     กิจกรรมที ่1  องคประกอบและสมบัติของสารละลาย    
                     กิจกรรมที ่2  การเตรียมสารละลาย 
                     กิจกรรมที ่3  การหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย 
                    กิจกรรมที ่4  การหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย 
        หนวยการเรียนรูที่ 4  เร่ืองการคํานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี  กิจกรรมประกอบดวย 
                    กิจกรรมที ่1  สูตรเคมี 
                    กิจกรรมที ่2  การคํานวณหามวลเปนรอยละจากสูตร 
       หนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ืองสมการเคมี  กิจกรรมที่ 1 ปฏิกิริยาระหวางเลด (II) 
 ไนเตรตกับโพแทสเซียมไอโอไดด 
       หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ืองมวลและปริมาตรของสารในปฏิกิริยาเคมี  กจิกรรม
ประกอบดวย 
                   กิจกรรมที ่1 ปฏิกิริยาระหวางแคลเซียมคารบอเนตกับกรดไฮโดรคลอริก 
                    กิจกรรมที ่2  การศึกษาปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาระหวางแกสออกซิเจน
กับแกสไนโตรเจนมอนอกไซด 
         หนวยการเรียนรูที่ 7 เร่ืองสารกําหนดปรมิาณและการคํานวณจากสมการเคม ี
ที่เกีย่วของมากกวาหนึ่งสมการ   กิจกรรมประกอบดวย 
                 กิจกรรมที ่1  ปฏิกิริยาการละลายตัวของโพแทสเซยีมคลอเรต 
   2.1.3  แผนการจัดการเรียนรู  ผูวิจยัไดจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใชเปน
แนวทางโดยยดึรูปแบบการแกปญหาและการตัดสินใจ ตามกระบวนการ ดังนี ้
    2.1.3.1  ข้ันนาํ    เปนการทบทวนความรูเดิมของนักเรียน  อาจใชคําถาม
กระตุนใหคิดเพื่อหาคําตอบของปญหาหรอืใหนักเรียนทาํกิจกรรมยอย ๆ เพื่อทบทวนความรูเดิม
นั้น ๆ  
    2.1.3.2  ข้ันสอน  เปนขัน้ทีค่รูผูสอนดําเนนิการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูมโนมติในเรื่องนัน้ ๆ  โดยการทําปฏิบัติการทดลองหรือการคํานวณเพื่อหา
คําตอบของปญหา มีข้ันตอน ดังนี ้
     2.1.3.2.1  การกําหนดปญหา  นักเรยีนจะไดพบสถานการณปญหา
หรือโจทยปญหาเพื่อใหไดคิดหาคําตอบของปญหา 
     2.1.3.2.2  การทําความเขาใจปญหา  นักเรียนรวมอภิปรายถงึ
สถานการณปญหา 
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ที่พบ  แลวระบุส่ิงที่โจทยกําหนดให และสิง่ที่โจทยถามหรือตองการใหหาคําตอบ 
    2.1.3.3  การวางแผนแกปญหา  นักเรียนระดมความคิดเห็น  เพื่อวางแผน
แกปญหาซึง่อาจมีหลายวิธ ี ในขั้นนีน้ักเรียนอาจชวยกนัตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาที่ดีที่สุด 
    2.1.3.4  การลงมือแกปญหาและการประเมินผลการแกปญหา   นักเรียน
ปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางที่ไดเลือกไว  หลงัจากทําเสร็จแลวรวมกนัสรุปและอภิปรายผล 
    2.1.3.5  การตรวจสอบการแกปญหาและการนําวิธีการแกปญหาไปใชกับ
วิธีอ่ืนครูใชคําถามนําใหคิดเพื่อตรวจสอบและประยุกตใชวิธีการการแกปญหากับปญหาอืน่ ๆ  
      2.1.4  แบบรายงานกิจกรรมการทดลอง ผูวิจัยไดจัดทําขึน้ เพื่อใหนักเรยีนไดใช
บันทกึและรายงานผลจากการทดลอง โดยมีความสอดคลองกับหนวยการเรียนรูประกอบดวย
แบบฟอรมการบันทึกกิจกรรมทุกกิจกรรมในหลกัสูตร มีรายละเอยีดของโครงรางแบบรายงาน
กิจกรรมการทดลองดังนี ้ 1)  ชื่อเร่ือง  2)  จุดประสงคการทดลอง  3) วิธีทําการทดลอง  4) ปญหา 
5) สมมติฐาน 6)  ตัวแปร  7) อุปกรณ / สารเคมี  8) การวางแผนแกปญหา  9) ผลการทดลอง  
10) สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
   การวิจยันี้ใหนกัเรียนไดลงมอืบันทกึและกระทํากิจกรรมการทดลองเอง เร่ิมจาก 
การกําหนดปญหา  (ขอ 3.4)  ไปจนถงึการสรุปและอภิปรายผลการทดลอง (ขอ 3.10)  โดยครู 
ทําหนาที่สังเกตและใหคําแนะนําในการทาํกิจกรรมการทดลอง     (รายละเอียดของเอกสาร
หลักสูตรปรากฏในภาคผนวก ข) 
  2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของหลกัสูตร 
   การประเมนิคณุภาพหลกัสตูรโดยการประเมินโครงสรางหลกัสูตรที่ผูวิจัยจัดทํา
ข้ึนในตอนที ่2.1 เพื่อศึกษาขอบกพรองที่ควรแกไขปรับปรุงตลอดจนหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
วัด  พรอมทัง้ปรับปรุงแกไข ประกอบดวยการประเมนิตามลําดับดังนี ้
   2.2.1  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสรางหลกัสูตร โดยใชแบบ
ประเมินโครงสรางหลกัสูตร ประเมนิเพื่อศึกษาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข  ในดานความ
เหมาะสมและความสอดคลองในองคประกอบตาง ๆ ของหลกัสูตร  โดยอาศัยผูเชีย่วชาญไดผล
ประเมินดังนี ้
          2.2.1.1  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร 
                            ประเมินเพื่อพจิารณาวาสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสตูรมีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด โดยมีระดับความเหมาะสมตัง้แต 1 (เหมาะสมนอยที่สุด) จนถงึระดับ
ความเหมาะสม 5 (เหมาะสมมากที่สุด) ผลการประเมนิคุณภาพหลักสูตรมีรายละเอียดดังตาราง 6 
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ตาราง  6  ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร 
 

ดานที ่ รายการประเมนิ Χ  ระดับความเหมาะสม 
    
1 ความจาํเปนของหลักสูตร 4.37          มาก 
2 หลักการของหลักสูตร 4.50          มากที่สุด 
3 จุดมุงหมายของหลักสูตร 4.37          มาก 
4 เนื้อหาของหลกัสูตร 4.25 – 4.37          มาก 
5 หนวยการเรียนรู 3.62 – 4.50          มากถงึมากที่สุด 
6 ระยะเวลาของหลักสูตร 4.37          มาก 
7 กิจกรรมการเรยีนรู 3.87 – 4.37          มาก 
8 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.12          มาก 
9 ส่ือ/อุปกรณการเรียนรู 4.00 – 4.25          มาก 

10 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 4.37          มาก 
11 องคประกอบของหลักสูตร 4.12          มาก 

    

  
 ผลการประเมนิเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการประเมินความเหมาะสมของโครงสราง
หลักสูตร  พบวา มีระดับความเหมาะสมในระดับมากถงึมากที่สุด (Χ  = 3.62 – 4.50)  และ
พิจารณาเปนรายดาน พบวามีระดับความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือดานหลกัการของ
หลักสูตร (Χ  = 4.50) ระดับความเหมาะสมในระดับมากถงึมากที่สุด 1 ดาน   คือ  ดานหนวยการ
เรียนรู  (Χ  = 3.62 – 4.50) และระดับความเหมาะสมในระดับมาก รวม 9 ดาน  คือ  ดานความ
จําเปนของหลกัสูตร (Χ  = 4.37) จุดมุงหมายของหลักสูตร (Χ  = 4.37)  เนื้อหาของหลักสตูร  
(Χ  = 4.12 -4.37) ระยะเวลาของหลักสูตร (Χ  = 4.00) กิจกรรมการเรียนรู (Χ  = 4.12) การวดั
และประเมินผลการเรียนรู (Χ  = 4.00-4.12)   และองคประกอบของหลกัสูตร (Χ  = 4.12)  
(รายละเอียดในภาคผนวก  ฌ) 
    2.2.1.2 ผลการประเมินความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตร 
     การประเมนิเพื่อพิจารณาสวนประกอบของโครงรางหลกัสูตร  มีความ
สอดคลองกันมากนอยเพียงใด  โดยมีระดบัความสอดคลองตั้งแต  +1 (สอดคลองกนั) จนถึงระดับ
ความสอดคลอง  -1 (ไมสอดคลองกัน) ผลการประเมนิดังตาราง 7 (รายละเอยีดดังภาคผนวก ฌ) 
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ตาราง  7  ความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตร 
 

ขอ รายการประเมนิ Χ  ระดับความสอดคลอง 
    
1 หลักการและจดุมุงหมายของหลกัสูตร 0.87 มาก 
2 จุดมุงหมายของหลักสูตรกบัเนื้อหาวิชา 1.00 มาก 
3 หลักการของหลักสูตรกับเนื้อหา 1.00 มาก 
4 เนื้อหากับกิจกรรมในหนวยการเรียนรู 0.87 มาก 
5 เนื้อหาวิชากับแผนการจัดการเรียนรู 0.87 มาก 
6 กิจกรรมกับแผนการจัดการเรียนรู 0.87 มาก 
7 แผนการจัดการเรียนรูกับส่ือ/อุปกรณ 0.87 มาก 
8 แผนการจัดการเรียนรูกับการวัดและประเมนิผล 0.75 มาก 
9 ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 1.00 มาก 

10 เนื้อหาวิชากับการวัดและประเมินผล 1.00 มาก 
11 กิจกรรมการเรยีนรูกับการวัดและประเมินผล 0.87 มาก 

    

 
 จากตาราง  7  สรุปความสอดคลองในดานตาง ๆ ดังนี ้  1)หลักการของหลกัสูตร กับ
จุดมุงหมายและเนื้อหาวิชามีระดับความสอดคลองในระดับมาก (Χ  = 0.87 – 1.00)   2) จุดมุง 
หมายของหลกัสูตรกับเนื้อหาวิชา มีระดับความสอดคลองในระดับมาก (Χ  = 1.00)  3) เนื้อหาของ
หลักสูตร กับกจิกรรม แผนการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลมีระดับความสอดคลองใน
ระดับมาก (Χ  = 0.87)   4) กิจกรรมการเรียนรูกับแผนการจดัการเรียนรูและการวัดและประเมินผล 
มีระดับความสอดคลองในระดับมาก (Χ  = 0.87)   5)   แผนการจัดการเรยีนรูกับส่ือ/อุปกรณและ
การวัดและประเมินผล  มีระดับความสอดคลอง ในระดบัมาก (Χ  = 0.75-0.87)   6) ส่ือ/อุปกรณ
การเรียนรูกับการวัดและประเมินผลการเรยีนรู  มีระดับความสอดคลองในระดับมาก (Χ  = 1.00 )   
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม       ผลจากการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร มีความ 
สอดคลองอยูในระดับมาก (Χ  = 0.75-1.00) ทุกขอของรายการประเมนิ   
 สวนของการประเมินความคดิเห็นเพิ่มเติม ผูวิจัยไดเรียบเรียงและสรุปตามหวัขอที่
ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  มีรายละเอียดดัง ตาราง 8 
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ตาราง 8  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หัวขอ ขอเสนอแนะ 
  
1.  ภาพรวมของหลักสูตร - ควรเพิ่มเติมสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู 

2.  หลักการของหลักสูตร - ควรเพิ่มเติมหลักการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3.  จุดมุงหมายของหลกัสูตร - ควรเพิ่มจุดมุงหมายดานการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

4.  คําอธิบายรายวิชา - ควรเพิ่มกิจกรรมการทดลองใหครบตามหลักสูตร 
5.  เนื้อหา/กิจกรรมของหลักสูตร - ควรเพิ่มเติมรูปภาพและเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก 
6.  แผนการจดัการเรียนรู 
 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่จะนาํความรูไปใชในชีวิตประจาํวนั 
- ควรเรียงลาํดับเนื้อหาจากงายไปยาก ปรับเวลาใหเหมาะสม 

7.  ส่ือ/อุปกรณการเรียนรู - ควรเสนอสื่อ/นวัตกรรมที่ผูวิจัยผลิตขึ้นเองเพื่อใหนาสนใจ 
8.  การวัดและการประเมนิผล - ควรวัดและประเมินผลหลากหลายและเปนรูปธรรม 
9.  อ่ืน ๆ - ควรปรับแผนการจัดการเรยีนรูใหจบเปนหัวขอยอย 
  

 
  2.3  ผลการทดลองใชหลักสูตรกับกลุมยอย 
   หลักสูตรฉบับรางที่ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญและไดปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรยีนขวาววทิยาคาร  ใน 
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2547 จํานวน 1 หองเรยีน จาํนวนนักเรียน 40 คน ระหวางวันที่ 7– 25 
มีนาคม 2548  ระยะเวลา 24 ชั่วโมง  ระหวางการศึกษาทดลองเบื้องตน    ครูผูสอนในโรงเรียน
ดังกลาว  ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูทีก่ําหนดไวในหลักสูตรคือ  การมีสถานการณปญหาแลวให
นักเรียนกาํหนดปญหา  ต้ังสมมติฐาน  วางแผนแกปญหา  ทําการทดลองบันทึกผลการทดลอง  
พรอมสรุป และอภิปรายผลการทดลองดวยตนเอง 
   ผลการศึกษาทดลองเบื้องตนในสัปดาหแรก  พบวานกัเรียนไมสามารถกําหนด
ปญหาได  ต้ังสมมติฐานและการระบุตัวแปรยังไมถูกตอง จงึไดเพิ่มกจิกรรมการเตรียมความพรอม
ใหนักเรียนโดยการใหความรูและแบบฝกหัดในเรื่องดงักลาว      นอกจากนี้ ยงัไดเพิม่เติมกิจกรรม
สถานการณปญหาในชีวิตประจําวนั ใหนกัเรียนไดระบปุญหา  ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  ตลอดจน
กําหนดสมมตฐิาน  จนนกัเรยีนสามารถเรยีนรูไดดีข้ึนในสัปดาหที่ 2  ในสวนของเอกสารประกอบ
หลักสูตรทัว่ไป  เชน   เอกสารประกอบการสอน  มีบางคําที่พมิพผิดและนักเรยีนไดแจงใหทราบ
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และผูวิจัยไดทาํการแกไข นอกจากนัน้ในขัน้ตอนการบันทึกผลการทดลองไดใหนักเรียนออกแบบ
ตารางบนัทกึผลเอง  ตลอดจนสรุปและอภิปรายผล  นักเรียนยงัไมสามารถทาํไดตามที่คาดหวัง   
ผูวิจัยไดแกปญหาโดยการใหแนวทางในการบันทึกผลการทดลองและสรุปและอภิปรายผลการ
ทดลองในการทดลองแรก  หลังจากนัน้นกัเรียนสามารถทาํไดดีข้ึนตามลําดับ 
  2.4  ผลการปรับปรุงหลกัสูตร 
   ข้ันตอนนี้เปนการปรับปรุงโครงรางหลกัสตูรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพันธที่
เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  โดยผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตรที่
สรางขึ้นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและจากการนาํหลกัสูตรไปทดลองใชแลว  โดยความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ มีรายละเอยีดดังนี ้
   2.4.1  ภาพรวมของหลักสูตร  ผูวิจยัไดปรับปรุงโดยการเพิ่มสาระการเรียนรูและ
มาตรฐานการเรียนรูลงในแตละหนวยการเรียนรู อีกทั้งตรวจสอบความคิดรวบยอดตามที่
ผูเชี่ยวชาญไดแนะนาํไว  พรอมปรับแกใหถูกตอง 
                 2.4.2  หลักการของหลักสูตร  ผูวิจยัไดเพิ่มหลักการดานการสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมไวในหัวขอนี ้
                 2.4.3  จุดมุงหมายของหลักสูตร  ผูวิจัยไดเพิ่มจุดมุงหมายของหลักสตูรดานการ
สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและไดเพิ่มเติมการนาํไปใชแกปญหาในชวีิตประจําวนั  เพื่อใหผูเรียน
สามารถนําความรูที่ไดไปใชแกปญหาในชวีิตประจําวนัได 
                 2.4.4  เนื้อหา/ กิจกรรมของหลักสูตร   ผูวจิัยไดเรียงลําดับเนื้อหาในบางหนวย
การเรียนรูใหมตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญจากงายไปยาก 
                 2.4.5  แผนการจัดการเรียนรู   ผูวิจัยไดเรียงลําดับการนาํเสนอกิจกรรมจากงาย
ไปหายากและเพิ่มกิจกรรมในบางหนวยทีจ่ะไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจาํวนั เพื่อเปน
การสงเสริมใหนักเรยีนสามารถประยุกตใชความรูได 
 3.  ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการประเมินหลกัสตูร  
  ข้ันตอนนีท้ําตอเนื่องจากการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของ
หลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ  และไดมีการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวดัจากความเหน็ของ
ผูเชี่ยวชาญ ผลการหาประสทิธิภาพของเครื่องมือวัดทาํไดโดยการประเมิน โดยใหผูเชีย่วชาญ
พิจารณาวาขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม  และวดัพฤติกรรมตรงตาม
จุดประสงคที่ระบุไวหรือไม  โดยมีระดับความคิดเหน็ตั้งแต +1 (เห็นดวยวาสอดคลอง) ถงึ – 1  
(ไมเห็นดวย)  ซึ่งเครื่องมือวดัในการวิจยัครั้งนี้ม ี 4 ฉบับ   มีรายละเอียดดังนี ้
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  3.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
    เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลอืก  จาํนวน  43  ขอ  ครอบคลุมจุดประสงค 
การเรียนรูในทกุหนวยการเรยีนรู ผูวิจัยไดนําเสนอผูเชี่ยวชาญจาํนวน  6  ทาน  ประเมินความ
เที่ยงตรงของขอสอบ พบวาคะแนนประเมนิมีคาเฉลีย่อยูระหวาง  0.66 – 1.00  มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยูระหวาง  0.00 – 0.81  และมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอของรายการ
ประเมิน  
  3.2  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
                 เปนแบบทดสอบจํานวน 35 ขอ มี 2 แบบ แบบที่ 1  แบบเลือกตอบชนิด   
4 ตัวเลือก จํานวน 21 ขอ  แบบที่ 2  แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกพรอมแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ
จํานวน  14 ขอ ผูวิจัยไดนาํเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน  เพื่อประเมินความเที่ยงตรงของ
ขอสอบ ผลปรากฏวา ไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากกวา 0.5 (Χ  อยูระหวาง 0.83 – 1.00) และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง 0 - 0.41 ถือวาอยูในเกณฑดี จงึคัดเลือกขอสอบไว 35 ขอ เพื่อใช
วัดผลตอไป  
         3.3  แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
                 เปนแบบวัดจาํนวน  50  ขอ  ซึ่งแสดงระดับความคิดเหน็  5  ระดับ  ผูวิจยัได
นําเสนอผูเชี่ยวชาญจาํนวน 6 ทาน  เพื่อประเมินความเที่ยงตรงของแบบวัด  ผลปรากฏวาได
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากกวา 0.5 (Χ  อยูระหวาง 0.57 – 1) และมีคาเบีย่งเบนมาตรฐานอยูใน 
ชวง 0 – 0.75 จํานวน  48 ขอ มีคาเฉลี่ยต่าํกวาเกณฑจาํนวน 2  ขอ  คือขอที่ 18  และขอที่ 33 ได
ตัดออก  คงเหลือขอคําถามที่นาํไปใชไดตอไป  จํานวน  48 ขอ   
              3.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
                 แบบทดสอบมจีํานวน  41 ขอ มี 3 ตอน  ตอนที ่1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จาํนวน  26  ขอ ตอนที ่2 แบบเลือกตอบพรอมใหเหตุผล จํานวน 11 ขอ และตอนที ่3 แบบอัตนัย  
จํานวน  5 ขอ ผูวิจัยไดนาํเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ทาน   เพื่อประเมินความเทีย่งตรงของ
แบบทดสอบวดัผลปรากฏวา  ไดคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากกวา 0.5 (Χ   อยูระหวาง 0.66 – 1) และ
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง 0 – 0.45  จํานวน 41 ขอ  จึงไดคัดเลือกขอสอบไวทั้งหมด  
   เครื่องมือที่ไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจยัไดทําการปรับปรุง
แกไข ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ และนําไปหาประสทิธิภาพของเครื่องมืออีกครั้งหนึง่โดยการ
นําไปทดสอบกับนักเรียนจาํนวน 100 คน จากโรงเรียนในอําเภอเสลภมูิ  จํานวน  3 โรงเรียน โดย
นักเรียนในแตละโรงเรียนกาํหนดนักเรียนหองที่ 1  เปนกลุม A นักเรียนหองที ่2 เปนกลุม B  ขอมูล
นักเรียนในแตละโรงเรียนมีรายละเอยีดดัง ตาราง 9 
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ตาราง  9  จํานวนนกัเรียนทีใ่ชในการหาคณุภาพของเครื่องมือ 
 

โรงเรียน 
เสลภูมิพิทยาคม 

(N=80) 
ขวาววิทยาคาร 

(N=80) 
วังหลวงวทิยาคม 

(N=40) 
เครื่องมือ 

A(40) B(40) A(40) B(40) A(20) B(20) 

 
รวม 

        
1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน   

 
/ 

  
/ 

  
/ 

  
100 

2.  แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ข้ันบูรณาการ 

  
 
/ 

  
 
/ 

  
 
/ 

 
 

100 
3.  แบบสอบถามวัดเจตคต ิ
    ทางวิทยาศาสตร 

 
/ 

  
/ 

  
/ 

  
100 

4.  แบบวัดความสามารถใน
การแกปญหาและการตัดสินใจ 

 
 

 
/ 

 
 

 
/ 

  
/ 

 
100 

        
 
 /  หมายถงึกลุมตัวอยางของนักเรียนที่ใชทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  
            จากตาราง 9   นักเรียนทั้ง  3  โรงเรียนที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือแตละฉบับ   
จํานวนฉบับละ 100  คน  ผลจากการหาคุณภาพของเครื่องมือทัง้  4 ฉบับ  ปรากฏผล ดังนี ้
  1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   นําไปสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่5  ในโรงเรียนขวาววิทยาคาร และ
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม รวมนกัเรียน 100  คน นําคะแนนคําตอบของนักเรียนแตละคนมาใช
คํานวณหาคณุภาพของขอสอบโดยใชโปรแกรม TAP (Test  Analysis  Programe) เพื่อหาคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  แลวคัดเลือกขอที่เขาเกณฑ  (คาความยากงาย
ต้ังแต .20 –  .80  และคาอํานาจจาํแนกรายขอ  .20 – 1.00) จํานวน  40  ขอ  จาก  43 ขอ  โดยมี
คาความยากงายระหวาง  0.20 – 0.80   และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.17 – 0.87  สวน 
ขอที่มีคาความยากงายและอํานาจจําแนกไมอยูในเกณฑไดตัดทิ้ง (ภาคผนวก ง)    
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   คํานวณหาคาความเชื่อมัน่ของขอสอบทั้งฉบับ  (KR-20)  โดยใชโปรแกรม  TAP  
พบวามีคาความเชื่อมัน่เทากับ 0.85 
  2.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
   ทดสอบกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  ในโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 3   
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเสลภมูิพิทยาคม โรงเรียนขวาววทิยาคารและโรงเรียนวงัหลวงวทิยาคม  
รวมนักเรียน  100  คน   นํากระดาษคําตอบไปตรวจใหคะแนนโดยผูวจิัยและผูรวมวจิัย 1 คน  
เปนผูตรวจใหคะแนนสหสัมพันธของการใหคะแนนเทากบั 0.84 เมื่อตรวจใหคะแนนแลวขอสอบ
ตอนที่ 1 นาํมาวิเคราะหเปนรายขอ พบวามีคาความยากงาย 0.21 – 0.81 และมีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.15 – 0.56  (ภาคผนวก ง) 
   ขอสอบตอนที ่2  นํามาวเิคราะหขอสอบเปนรายขอหาคาอํานาจจําแนก  พบวา
มีคาอํานาจจาํแนกรายขอ (Index of Discrimination) อยูระหวาง .28 – 0.73  นาํไปหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับ ไดคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.63 
  3.  แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   นําไปสอบถามนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  5  จาํนวน  100 คน  นําระดับความ
คิดเห็นของนักเรียนแตละคนมาใชคํานวณหาคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถามโดยใชโปรแกรม   
SPSS  ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.87   และนํามาคํานวณหาคาอํานาจจาํแนกรายขอ  
(Item  total  correlation) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.10  – 0.58 (ภาคนวก ง)  
  4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
   นําไปทดสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน  100 คน  ในโรงเรียน 
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  ไดแกโรงเรียนเสลภูมพิิทยาคม  โรงเรียนขวาววิทยาคาร  และโรงเรียนวัง
หลวงวทิยาคม  รวมนกัเรียน 100  คน  นาํคะแนนคําตอบของนักเรียนแตละคนมาใชคํานวณหา 
คาความยากงาย และคาอํานาจจาํแนกของขอสอบ ปรากฏวา  ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง   
0.17 – 0 .71  คํานวณหาคาความเชื่อมัน่ของขอสอบทั้งฉบับ  โดยใช Coefficient Alpha  ของ 
ครอนบาค มีคาความเชื่อมัน่เทากับ  0.63  (ภาคผนวก  ง) 
 4. ผลการทดลองใชหลักสตูร 
  หลังจากที่ไดปรับปรุงหลักสตูรตามขั้นตอนที ่2.4 และมกีารหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือวัดทัง้ 4 ฉบับแลว จะไดหลักสูตรที่มีความสมบรูณ พรอมที่จะนําไปทดลองใชกับ 
กลุมตัวอยาง   กอนที่จะนําไปทดลองใชมข้ัีนตอนการเตรียมการคือการฝกอบรมครูผูสอน 
ดังนัน้ในขั้นตอนนี ้ประกอบดวยขั้นตอนยอย  2 ข้ันตอนดังนี ้
  4.1  ผลการฝกอบรมครูผูสอน 



 138

   หลักสูตรที่ปรับปรุงแลวในขัน้ตอนที่  4   นาํไปทําการฝกอบรมครูผูสอน
หลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพนัธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ   เพือ่ใหครูผูสอน จํานวน 1 คน  เพื่อใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดย
เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ   ใชระยะเวลา  2  วัน    หลังจากนัน้ไดเปดโอกาสใหครูรวมซักถาม
และอภิปราย ตลอดจนใหขอเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร ที่มีการบูรณาการการสอนทกัษะการคิดแกปญหาและตัดสินใจเขาไปดวย   
   ผลปรากฏวา  ครูผูสอนสามารถรวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการไดทั้ง  2  วนั  และมี
ความเขาใจในกระบวนการแกปญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนไดฝกการทาํปฏิบัติการรวมทั้ง
สอบถามขอสงสัยทุกกิจกรรมการทดลอง     ฝกการตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิดในแตละ
ข้ันตอน  จนผูวิจัยมัน่ใจวาครูผูสอนสามารถใชหลักสูตรไดตรงตามวัตถปุระสงค 
  4.2 ผลการทดลองใชหลักสูตร 
   การทดลองใชหลักสูตร  ผูวจิัยไดนําหลักสูตรที่ผานการพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญและไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวในขั้นตอนที ่2.2 – 2.4   มาทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  โรงเรยีนเสลภูมพิิทยาคม จงัหวัดรอยเอ็ด จํานวน 2 หอง จํานวนนักเรียน 
รวม 81 คน โดยครูผูรวมวิจยัเปนผูสอน   ระยะเวลาการทดลองใชหลกัสูตร รวม 39 ชั่วโมง โดยทาํ
การทดลองระหวางวันที่  16  พฤษภาคม  ถึง  11  สิงหาคม  2548 
   สภาพทัว่ไปของหองเรียนของโรงเรียนที่รวมวิจยัเปนหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร  ที่จัดโตะเรียนแบบแบงเปนกลุม  กลุมละ  6 – 7  คน  การทดลองใชหลักสูตรมี
ข้ันตอน  ดังนี ้
   4.2.1  ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  แบบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
   4.2.2  ดําเนนิการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา  ใชระยะเวลารวม 39 ชั่วโมง  
ระหวางวันที่ 16  พฤษภาคม – 11 สิงหาคม  2548   โดยขณะทําการทดลองไดเกบ็ขอมูล 
เชิงคุณภาพจากการใชแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน 
   4.2.3  ทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ แบบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
   4.2.4  นําคะแนนที่ไดไปใชในการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั  โดยการ
เปรียบเทยีบกบัคะแนนจุดตดัตามเกณฑทีไ่ดคํานวณไวแลว ไดผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้
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    4.2.4.1  การทดสอบสมมตฐิานของการวจิัย 
           ในการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจยัไดศึกษาผลการใช
หลักสูตรและทําการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
     4.2.4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      สมมติฐานขอที่ 1 กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังการทดลองใชหลักสูตรสถานศกึษา เร่ืองปริมาณสมัพันธทีเ่นนการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาและการตัดสินใจสงูกวาคะแนนจดุตัด 
      สมมติฐานขอนี้ เพื่อทดสอบวานักเรียนทีเ่รียนตามหลกัสูตร
สถานศกึษาเรื่องปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกวาคะแนนจุดตัด 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประเมินจากขอสอบหลังเรียน
เทียบกับคะแนนจุดตัด โดยใช  t –test  for one sample กําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 ลักษณะ
ของขอสอบเปนแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก มีความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับ 0.85  ขอสอบ
จําแนกระดับพฤติกรรม  3  ระดับ คือ  
      ความรูความจาํ  จาํนวน  4 ขอ  คะแนนเตม็ 4 คะแนน  คะแนน
จุดตัด 2 คะแนน   ความเขาใจ จํานวน  32 ขอ  คะแนนเต็ม  32 คะแนน   คะแนนจุดตัด 15 
คะแนน  การนําไปใช จาํนวน 7 ขอ คะแนนเต็ม  7 คะแนน คะแนนจดุตัด 3 คะแนน รวม 43 ขอ 
คะแนนเต็ม 43 คะแนน คะแนนจุดตัด 20 คะแนน  (ดังภาคผนวก ฉ )  ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนจุดตัด แสดงได  ดังตาราง 10 
 
ตาราง  10  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนจุดตัด 
 

พฤติกรรม คะแนนเต็ม Χ  S.D. คะแนนจุดตัด df t 
       
ความรูความจาํ  4   2.69 0.86 2 80 7.228* 
ความเขาใจ 32 18.96 2.83 15 80 12.601* 
การนาํไปใช  7   4.70 0.95 3 80 16.064* 
       

รวม 43 26.39 3.47 20 80 7.29* 
       

*p < .05     t .05(60)  = 1.671 
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 จากตาราง 10   พบวา คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองสงูกวา
คะแนนจุดตัดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05   และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายพฤติกรรม   
พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนของพฤติกรรมดานความรู – ความจาํ และการ
นําไปใชสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึง่สนับสนุนสมมติฐานขอที่ 1    
ที่วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรสถานศกึษาเรื่องปริมาณ
สัมพันธทีเ่นนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัด 
     4.2.4.1.2  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
      สมมติฐานขอที่ 2  กลาววา ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
ข้ันบูรณาการหลังการทดลองใชหลักสูตรสถานศกึษา  เร่ืองปริมาณสมัพันธทีเ่นนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัด 
      สมมติฐานขอนี้เพื่อทดสอบวานักเรียนทีเ่รียนตามหลกัสูตร
สถานศกึษา เร่ืองปริมาณสมัพันธทีเ่นนความสามารถในการแกปญหาและการตัดสนิใจ  มีทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการสูงกวาคะแนนจุดตัด 
     ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรประเมินจากขอสอบหลังเรียนของ
กลุมทดลองเทยีบกับคะแนนจุดตัดโดยใช t –test  for one sample กําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 
ลักษณะของขอสอบมี   2  แบบ คือแบบที่ 1  เปนแบบเลอืกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  21  ขอ  
คะแนน  21  คะแนน   แบบที่ 2  เปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกพรอมแสดงเหตุผล  จาํนวน  14  
ขอ  คะแนน  28  คะแนน  รวมขอสอบ  35  ขอ คะแนน  49  คะแนน  ขอสอบจาํแนกระดับ 
พฤติกรรมออกเปน 5 ดานประกอบดวย ดานที่ 1 การใหนยิามเชิงปฏบัิติการของตัวแปร จํานวน 
2 ขอ คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนจุดตัด 1 คะแนน  ดานที ่2  การกาํหนดและควบคุมตัวแปร  
จํานวน  5  ขอ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน  คะแนนจุดตัด  3  คะแนน   ดานที่ 3  การตั้งสมมติฐาน  
จํานวน  14  ขอ  คะแนนเต็ม 27 คะแนน  คะแนนจุดตัด 19 คะแนน  ดานที่ 4  การทดลองและ 
การออกแบบการทดลอง จาํนวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 4  คะแนน คะแนนจุดตัด 2 คะแนน ดานที่ 5  
การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป จํานวน 10 ขอ คะแนนเตม็ 11 คะแนน  คะแนนจุดตัด  
6  คะแนน  รวม 35  ขอ คะแนนเต็ม 49 คะแนน  คะแนนจุดตัด 31 คะแนน (ดังภาคผนวก ฉ) 
     ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ัน
บูรณาการหลงัเรียนกับคะแนนจุดตัดในแตละดานและโดยภาพรวมไดผลดัง ตาราง  11 
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ตาราง 11  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
      กับคะแนนจุดตัด 
 

ดาน คะแนนเต็ม Χ  S.D. คะแนนจุดตัด df t 
       
1.  การใหนิยามเชงิปฏิบัติการ  
ของตัวแปร 

 
2 

 
0.60 

 
0.66 

 
1 

 
80 

 
-5.348 

2.  การกาํหนดและควบคุม   
ตัวแปร 

 
5 

 
1.97 

 
1.23 

 
2 

 
80 

 
0.180 

3.  การตั้งสมมติฐาน 27 23.30 2.25 19 80 17.186* 
4.  การทดลองและการ 
ออกแบบการทดลอง 

 
4 

 
2.44 

 
0.98 

 
2 

 
80 

 
4.051* 

5.  การตีความหมายและการ 
ลงขอสรุป 

 
11 

 
4.66 

 
1.85 

 
5 

 
80 

 
1.621 

       
รวม 49 33.70 4.13 29 80 10.234* 

       
*p < .05     t .05(60)  = 1.671 

 
 จากตาราง 11  พบวา คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการโดยรวม
ของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนจุดตัด    อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05   แตเมื่อพิจารณา 
เปนรายดานพบวาเฉพาะดานที ่3   การตั้งสมมติฐานและดานที่ 4  การทดลองและการออกแบบ
การทดลอง  นกัเรียนมีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีก 2 ดาน ไดแก ดานที่ 2 การกาํหนดและควบคุมตัวแปร และดาน 
ที่ 5 การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุปขอมูล มีคะแนนไมตางกนั สวนดานที่ 1 การให
นิยามเชงิปฏิบัติการของตัวแปร  นักเรียนมีคะแนนต่าํกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 
ที่ระดับ .05 
 พิจารณาโดยรวมจะเหน็ไดวาผลการทดลองสนับสนุนสมมติฐานขอที่ 2   ที่วาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังการทดลองใชหลักสูตรสถานศกึษา  เร่ืองปริมาณ
สัมพันธทีเ่นนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตดัสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัด 
     4.2.4.1.3 เจตคติทางวิทยาศาสตร 
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      สมมติฐานขอที่ 3  กลาววา เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
หลังทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพนัธที่เนนการพฒันาความสามารถในการ
แกปญหาและการตัดสินใจอยูในระดับดี 
      สมมติฐานขอนี้ใชทดสอบวาการที่เรียนตามหลกัสูตรสถานศกึษา
เร่ืองปริมาณสมัพันธทีเ่นนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  นักเรียนม ี
เจตคติอยูในระดับดี 
     เจตคติทางวิทยาศาสตร ประเมินจากแบบสอบถามวัดหลังเรียนของ
กลุมทดลองเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดบั  ซึง่แบงออกเปน  7  ดาน  
ไดแก  ดานความมีเหตุผล  จาํนวน  6  ขอ  ดานความอยากรูอยากเห็น จํานวน  6  ขอ  ดานความ
มีใจกวาง  จาํนวน  6  ขอ  ดานความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง  จาํนวน  6  ขอ ดานความเพียร
พยายาม จาํนวน 5 ขอ   ดานความรอบคอบกอนตัดสินใจ  จํานวน  5  ขอ  ดานเจตคติตอ
วิทยาศาสตร  จํานวน 14 ขอ รวม  48 ขอ  มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  0.87   
ไดผลการประเมิน ดัง ตาราง 12 
 
ตาราง 12   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติทางวทิยาศาสตร 
 

ดาน Χ  S.D. คะแนนจุดตัด df t 
      

1.  ความมเีหตุผล 3.3704 0.4192 3.50 80 -2.783 
2.  ความอยากรูอยากเหน็ 3.7716 0.3930 3.50 80 6.219* 
3.  ความมีใจกวาง 3.3509 0.4700 3.50 80 0.083 
4.  ความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง 3.5741 0.5284 3.50 80 1.262 
5.  ความเพียรพยายาม 3.5597 0.4317 3.50 80 1.244 
6.  ความรอบคอบกอนตัดสินใจ 3.5086 0.5235 3.50 80 0.149 
7.  เจตคติตอวิทยาศาสตร 3.7196 0.5127 3.50 80 3.855* 
      

รวม 3.5780 0.3300 3.50 80 2.108* 
      

*p < .05     t .05(60)  = 1.671 
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 จากตาราง 12  พบวา เจตคติทางวทิยาศาสตรโดยรวมของนักเรียนกลุมทดลองอยูใน
ระดับดี  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวานกัเรียนม ี
เจตคติทางวิทยาศาสตรในดานความอยากรูอยากเหน็และเจตคติตอวิทยาศาสตรอยูในระดับดี 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  สวนเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความมีใจกวาง  ความ
ซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง  ความเพียรพยายามและความรอบคอบกอนตัดสินใจ นักเรยีนมีเจตคติ
อยูในระดับดี และ เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความมีเหตุผล อยูในระดับปานกลางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะเหน็ไดวาผลการทดลองสนับสนนุสมมตฐิานขอที่ 3 ทีว่า
เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลงัการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปรมิาณสัมพนัธ 
ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจอยูในระดับดี 
     4.2.4.1.4  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
      สมมติฐานขอที่ 4  กลาววา ความสามารถในการแกปญหา และ
การตัดสินใจของนักเรียนหลงัการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ืองปริมาณสัมพนัธที่เนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสงูกวาคะแนนจดุตัด 
      สมมติฐานขอใชเพื่อทดสอบวาการที่เรียนหลักสูตรสถานศึกษา
เร่ืองปริมาณสมัพันธทีเ่นนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ นกัเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัด 
     ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจประเมนิจาก
แบบทดสอบวดัหลังเรยีนของนกัเรียนกลุมทดลองเทียบกบัคะแนนจุดตดั แบบทดสอบการ
แกปญหาม ี2 ลักษณะ คือ  1)โจทยสถานการณปญหา   2) การคํานวณเพื่อแกปญหา  สวน 
การประเมนิการตัดสินใจใชแบบทดสอบแบบเขียนตอบ  คําถาม จาํนวนขอและคะแนนของแตละ
ทักษะแสดงดัง  ตาราง 13 
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ตาราง 13  แสดงลักษณะขอคําถาม  จาํนวนขอสอบและคะแนนเต็มของการแกปญหาและ 
      การตัดสินใจ 
 

ทักษะ ลักษณะคําถาม จํานวนขอสอบ คะแนนเต็ม 
    

1.  โจทยสถานการณปญหา เขียนตอบ 7 สถานการณ 26 
2.  การคํานวณเพื่อแกปญหา เขียนตอบ 5 ขอ 10 
3.  การตัดสินใจ เขียนตอบ 5 ขอ 20 
    

รวม  22 ขอ 56 
    

 

 การประเมนิความสามารถในการแกปญหาและการตัดสนิใจแยกพิจารณาไดดังนี ้
      4.2.4.1.4.1  การประเมนิความสามารถในการแกปญหา โดยใช
โจทยสถานการณปญหาเทยีบกับคะแนนจดุตัด  แลวทดสอบสมมติฐานโดยใช   t – test  for one 
– sample  แสดงไดดัง  ตาราง 14 
 
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการแกปญหาโดยใชโจทยสถานการณ 
      ปญหากับคะแนนจุดตัด 
 

ข้ันตอน คะแนน
เต็ม Χ  S.D. คะแนน 

จุดตัด 
df t 

       

การกําหนดปญหา 5 4.44 0.77 3 80 16.783* 
การทาํความเขาใจปญหา 5 3.75 0.69 3 80 9.700* 
การวางแผนแกปญหา 7 3.62 1.16 4 80 12.571* 
การลงมือแกปญหาและการ
ประเมินผลการแกปญหา 

 
6 

 
4.76 

 
1.17 

 
3 

 
80 

 
13.517* 

การตรวจสอบการแกปญหาและ 
การนาํวิธกีารแกปญหาไปใชกับวิธีอ่ืน 

 
5 

 
1.41 

 
0.78 

 
2 

 
80 

 
-6.624 

       

รวม 26 20.01 2.63 15 80 17.096* 
       

*p < .05     t .05(60)  = 1.671 
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 จากตาราง 14  พบวา คะแนนความสามารถในการแกปญหาโดยใชสถานการณปญหา
โดยรวมสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    และเมื่อแยกพิจารณาเปน
รายดานพบวา  ในขั้นตอนการกําหนดปญหา  การทาํความเขาใจปญหา  การวางแผนแกปญหา    
การลงมือแกปญหาและประเมินผลการแกปญหา  พบวา คะแนนสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนขั้นตอนการตรวจสอบการแกปญหาและการนําวิธีการ
แกปญหาไปใชกับปญหาอืน่มีคะแนนต่ํากวาคะแนนจดุตัดอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

      4.2.4.1.4.2  การประเมนิความสามารถในการแกปญหาโดยการ
คํานวณเพื่อแกปญหา  เทียบกับคะแนนจดุตัดทดสอบสมมติฐานโดยใช   t - test  for  one – 
sample  แสดงดัง ตาราง 15 
 
ตาราง 15  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการแกปญหาโดยการคํานวณกับ 
      คะแนนจดุตัด 
 

      ทกัษะ Χ  S.D. จุดตัด df t 
      
การแกปญหาโดยการคํานวณ   2.21 2.20 6 80 -10.963 
      

*p < .05     t .05(60)  = 1.671 
 
            จากตาราง 15  พบวา คะแนนความสามารถในการแกปญหาโดยการคํานวณต่ํากวา
คะแนนจุดตัดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

     4.2.4.1.4.3  การประเมนิความสามารถในการตัดสินใจเทียบกับ
คะแนนจุดตัด  แลวทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช   t-test  for  one – sample   แสดงดังตาราง 16 
 
ตาราง 16   ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการตัดสินใจกับคะแนนจุดตัด 
 

ทักษะ Χ  S.D. จุดตัด df t 
      

การตัดสินใจ 16.65 2.97 15 80 5.011* 
      

*p < .05     t .05(60)  = 1.671 
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           จากตาราง 16  พบวา  ความสามารถในการตัดสินใจโดยรวมมีคะแนนสูงกวาคะแนน
จุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ผลการประเมนิความสามารถในการแกปญหาและตัดสนิใจโดยรวม   เมื่อพิจารณาผล
การแกปญหาและการตัดสินใจโดยรวมเทียบกับคะแนนจุดตัด  แสดงไดดัง  ตาราง 17 
 
ตาราง 17  เปรียบเทียบผลการแกปญหาและการตัดสินใจโดยรวมกับคะแนนจุดตัด 
 

             ทักษะ Χ  S.D. จุดตัด df t 
      

การแกปญหาและการตัดสนิใจ 40.93 5.48 36 80 7.602* 
      

 
*p < .05     t .05(60)  = 1.671 

   
      จากตาราง 17 พบวา เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาและการตัดสินใจสงูกวาคะแนนจดุตัดอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเหน็ไดวา
ผลการทดลองสนับสนนุสมมติฐานขอที ่3   ทีว่าความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ
ของนักเรียนหลังทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปรมิาณสัมพนัธที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัด 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยภาพรวมพบวา 
  1.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนสงูกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั  .05  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายพฤติกรรมพบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
พฤติกรรมดานความรู – ความจํา  และการนําไปใชสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 
  2.  คะแนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังเรียนของนกัเรียน
สูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อเทียบเปนรายดานพบวา ดานที่ 3   
การตั้งสมติฐานและดานที ่4  การทดลองและการออกแบบการทดลอง นักเรียนมีคะแนนสงูกวา
คะแนนจุดตัดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05   ดานที่ 2  การกาํหนดและควบคุมตัวแปร
และดานที่ 5  การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุปขอมูล นักเรียนมีคะแนนไมตางกนั เฉพาะ
ดานที่ 1  การใหนิยามเชงิปฏิบัติการของตัวแปร นักเรียนมีคะแนนต่ํากวาคะแนนจดุตัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
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  3.  เจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดีอยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตรในดานความอยากรูอยากเหน็และเจตคติตอวิทยาศาสตรอยูในระดับดี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความมีใจกวาง  ความซื่อสัตย
และมีใจเปนกลาง  ความเพยีรพยายามและความรอบคอบกอนตัดสินใจ นักเรียนมีเจตคติอยูใน
ระดับดี และ เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความมีเหตุผล อยูในระดับปานกลางอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 
  4.  คะแนนความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจหลงัเรียนของนักเรียนสงู
กวาคะแนนจดุตัดอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนขัน้ตอน พบวานกัเรยีนมี
คะแนนในดานการกําหนดปญหา การทําความเขาใจปญหา การวางแผนแกปญหา การลงมือ
แกปญหา และประเมินผลการแกปญหาสงูกวาคะแนนจดุตัดอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบการแกปญหาและการนาํวธิกีารแกปญหาไปใชกับปญหาอื่นนักเรียน
มีคะแนนต่าํกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานทัง้ 4  ขอ แสดงใหเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เร่ืองปริมาณสมัพันธทีเ่นนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ และทาํการ 
ประเมินการใชหลักสูตรกับนักเรียนในดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน     ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ   เจตคติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ สงผลนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
ข้ันบูรณาการ  และความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจหลงัใชหลักสูตรสงูกวาคะแนน 
จุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเมื่อพจิารณาเจตคติทางวทิยาศาสตรพบวา 
เจตคติทางวิทยาศาสตรหลงัเรียนของนักเรยีนอยูในระดบัดีอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
แสดงวาหลักสูตรที่พัฒนาขึน้เปนหลักสูตรที่มีประสิทธภิาพ  เมื่อใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
ในสถานศึกษาแลวสามารถพัฒนาผูเรียนในดานผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ทกัษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร  เจตคติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจได 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง เพื่อการพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาเรื่องปริมาณ
สัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  ผูวิจยันาํผลจาก
การศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของมาสรางเปนกรอบแนวคิดในการสรางหลักสูตร  ในการ
วิจัยและสรางหลักสูตรครั้งนี ้ สามารถสรุปรายละเอียดในแตละเรื่องไดดังนี ้
  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  พัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา เร่ือง ปริมาณสัมพนัธที่เนนการพัฒนาความสามารถ 
ในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 2.  ประเมินหลักสูตร โดยการศึกษาผลการใชหลักสูตรในดาน 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
  2.3  เจตคติทางวทิยาศาสตร 
  2.4  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนหลังทดลองใชหลกัสูตรสถานศกึษา 
เร่ือง  ปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงกวา
คะแนนจุดตัด 
 2.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการของนักเรียนหลงัทดลองใช
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพนัธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและ
การตัดสินใจสงูกวาคะแนนจดุตัด 
 3.  เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลงัทดลองใชหลกัสูตรสถานศกึษา เร่ือง 
ปริมาณสัมพนัธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจอยูในระดับดี 
 4.  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจของนักเรียนหลงัทดลองใชหลักสตูร
สถานศกึษา  เร่ืองปริมาณสมัพันธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการ
ตัดสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัด 
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เครื่องมือที่ใช 
 ประกอบดวย 
 1.  หลักสูตรสถานศกึษา 
 2.  แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร 
 3.  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 4.  แบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบประเมนิผลงาน 
 5.  แบบรายงานกจิกรรมการทดลอง 
 6.  แบบสอบถามวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา เร่ือง ปริมาณสัมพันธที่เนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  มีข้ันตอนของการวิจยัตามกระบวนการ 
พัฒนาหลักสตูร  4  ข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมลูพื้นฐาน 
  การดําเนินการวิจัยในขัน้ตอนนี ้    เปนการสํารวจขอมูลเพื่อที่จะนาํมาใชในการ
พัฒนาหลักสตูรโดยดําเนนิการใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหา ขอมูลไดจากการประเมิน
ความตองการของครู   นักเรยีน และผูปกครองของนักเรียน และการสัมภาษณผูจัดทาํหลักสูตร
และผูใชหลักสูตรสถานศึกษา จากนั้นไดนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อกาํหนดเปนประเด็นปญหา 
และเปาหมายในการพัฒนาหลักสูตร 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือครูผูสอนในรายวิชาวทิยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร จํานวน 16 คน นกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2547 จํานวน  40 คน  และผูปกครองนักเรียน 
จํานวน 18 คน 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินความตองการของครู 
นักเรียนและผูปกครอง และแบบสัมภาษณปลายเปด  เกี่ยวกบัปญหาของการจัดทาํหลักสูตรและ
การใชหลกัสูตรสถานศึกษา 
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในภาคเรียนที ่2   
ปการศึกษา 2547 
  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอ
ขอมูล โดยใชตารางและบรรยายขอมูลจากตาราง 
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 ขั้นตอนที ่2  การสรางหลกัสูตร 
  การดําเนินการวิจัยในขัน้ตอนนี ้เปนการนาํผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการ
สํารวจขอมูลพื้นฐาน มากําหนดเปนประเด็นตาง ๆ      ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง 
ปริมาณสัมพนัธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  โดยสรางให
สอดคลองกับประเด็นที่ไดจากขอ 1 ไดแก สภาพปจจุบันและความจาํเปน หลกัการของหลักสูตร   
จดุมุงหมายของหลักสูตร  คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู 
  เนื้อหาการเรียนรู  ผูวิจัยไดเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก  โดยคาํนงึถงึความ
ตอเนื่องของความคิดรวบยอด และนํามากําหนดเปนเนือ้หาและกจิกรรมของหลักสตูร  แบงออก 
เปน  7 หนวยการเรียนรู  ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู  14 กิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูวิจัยใชแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการ
แกปญหาและการตัดสินใจ ประกอบดวยขั้นตอนของการจัดกิจกรรม 5 ข้ันตอน คือการกําหนด
ปญหา   การทําความเขาใจปญหา   การวางแผนแกปญหา   การลงมือแกปญหา และการ
ประเมินผลการแกปญหา และการตรวจสอบการแกปญหาและนําวิธีการแกปญหาไปใชกับปญหา
อ่ืน กิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวไดจดัทุกชั่วโมงของการเรียนการสอน  ลักษณะการจัด
กิจกรรมจะเริม่จากสถานการณปญหาใหนักเรียนดําเนนิการแกปญหาตามขั้นตอน 5 ข้ันตอน แลว
ใหสรุปอภิปรายผลพรอมนาํเสนอขอมูลดวยตนเอง  โดยครูทําหนาที่อํานวยความสะดวกและคอย
ใหคําแนะนําในบางโอกาส ในสวนของการวัดและประเมนิผล  ผูวิจยัวางแผนการวัดผลการเรียนรู
ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือดานพทุธพิิสัย  ดานทักษะพิสัยและดานจิตพสัิย 
  การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร ทําไดโดยการ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  ตลอดจนการนาํไปทดลองใช
ในกลุมยอย มรีายละเอียดดงันี ้
   1.  การประเมนิความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร  เพื่อพัฒนาสวนประกอบ
ของหลักสูตรวามีความเหมาะสมในระดับใด  ผูประเมนิคอื ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานการสอน
และนักวทิยาศาสตรศึกษา   จาํนวน  8  คน 
   2.  การประเมนิความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  เพื่อประเมนิวาโครงราง 
หลักสูตรมีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด ผูประเมินคือ ผูเชีย่วชาญดานหลักสูตร   
ดานการสอน และนักวทิยาศาสตรศึกษา จํานวน 8 คน 
   3.  การนาํหลกัสูตรไปทดลองใช ผูวจิัยไดปรับปรุงโครงรางหลักสูตรตาม 
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในขอ 1 และขอ 2  แลวนาํไปทดลองใชกับกลุมยอย เพื่อศึกษาลักษณะ 
การจัดกิจกรรมตามสภาพจริงวา  เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมของหลักสูตร ส่ือ/อุปกรณ  การวดั 
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และประเมินผลและเวลาที่ใชในการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด 
   4.  การปรับปรุงหลักสูตร  โดยการนาํขอมูลจากการประเมินหลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญ และการนาํหลักสูตรไปทดลองใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขสวนที่
บกพรองในองคประกอบตาง ๆ ของหลักสตูร 
 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินหลักสูตร 
  เปนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร  ในขั้นตอนนี้ใชเครื่องมือในการประเมนิ 
4 ชนิด ประกอบดวย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  แบบทดสอบวัดทกัษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ  แบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  การหาคุณภาพของเครื่องมือทัง้  4  ชนิด 
ทําไดโดยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ แลวนาํมาปรับปรุง 
ตามคําแนะนาํ  หลงัจากนัน้นาํไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดแตละฉบับโดยการนําไป 
ทดสอบกับนกัเรียน  100  คน  เพื่อนํามาวเิคราะหขอสอบเปนรายขอและหาคาความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 4  การทดลองใชหลักสูตร 
  เปนขั้นตอนการนําหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย 
2 ข้ันตอน คือ การฝกอบรมครูผูสอนโดยการนําหลักสูตรที่ผูวิจยัสรางขึน้       ไปทาํการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการครูผูสอนหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถ 
ในการแกปญหาและการตัดสินใจ จาํนวน  1 คน โดยใชเวลาในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวม   
2 วัน  ผูวิจัยและครูผูสอนไดรวมอภิปราย   ซักซอมความเขาใจในเรื่องการใชหลกัสูตร  การจัด
กิจกรรมการเรยีนรูที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  ตลอดจนการ
บันทกึแบบสังเกตพฤติกรรม และประเมนิผลงาน  การวดัผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และการประเมินผลหลักสูตรโดยภาพรวม  หลังจากนั้นไดนําหลักสูตรไปทดลองใชกบันักเรียน 
กลุมตัวอยาง ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  โรงเรยีนเสลภูมพิิทยาคม   อําเภอเสลภูมิ  จงัหวัดรอยเอ็ด 
จํานวน  2 หองเรียน  จาํนวนนกัเรียน  81 คน  ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2548 การทดลองใช
หลักสูตรเปนการวิจัยเชงิทดลอง   แบบแผนการทดลองแบบ One  Group  Pre-test  Post-test  
Design  การทําการทดลองโดยใชครูผูสอนประจํารายวชิาเคมี  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่5  ระยะเวลา
ในการทดลองใชหลักสูตรรวม 13  สัปดาห สัปดาหละ  3 ชั่วโมง  รวม  39  ชั่วโมง  ในระหวาง  
วันที่  16  พฤษภาคม  2548  ถึง 11  สิงหาคม  2548 
  การทดสอบไดทําการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบจํานวน  3  ฉบับ คือ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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ข้ันบูรณาการและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ หลังจากนั้น 
ดําเนนิการทดลองใชหลักสูตรตามระยะเวลาที่กาํหนดและทําการทดสอบหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบจํานวน  4  ฉบับ คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    แบบทดสอบวัดทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 
และการตัดสินใจ และแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน    
ดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ และดานความสามารถในการแกปญหา 
และการตัดสินใจกับคะแนนจุดตัด  และเจตคติทางวิทยาศาสตรกับเกณฑในระดับดี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา เร่ืองปริมาณสัมพนัธที่เนนการพฒันาความสามารถใน 
การแกปญหาและการตัดสินใจ  ปรากฏผลดังนี ้
  1. การพัฒนาหลักสูตร  หลกัสูตรไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรูวทิยาศาสตร  ขอ 3  สารและสมบติัของสาร  ผูวจิัยไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
และการสํารวจขอมูลพื้นฐานจากแหลงขอมูล  2 แหลงคือ  1) จากการประเมินความตองการของ
ครู  นักเรียนและผูปกครอง  2) จากการสัมภาษณ ผูจัดทาํหลักสูตรและผูใชหลักสูตร  แลวนํามา
เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง   โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย    สภาพ
ปจจุบันปญหาและความจําเปน  หลกัการของหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร คําอธิบาย
รายวิชา และหนวยการเรียนรู 7 หนวยการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูรวม 14 กิจกรรม  
หลังจากนั้นนาํไปใหผูเชี่ยวชาญประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร นําไป
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ แลวนําไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมอืวัดพรอมปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 หลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพนัธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
และการตัดสินใจ  พัฒนาขึน้เพื่อใชจัดกิจกรรมการเรียนรู  สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลาในการจดักิจกรรม รวม 39 ชั่วโมง  หลักการคือเนนใหผูเรียนคิดวางแผนแกปญหา  ปฏิบัติการ
แกปญหาและสรุปและอภิปรายผลของการแกปญหา โดยใชลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
ข้ันตอนของการแกปญหาและการตัดสินใจ  คือ   การกาํหนดปญหา   การทําความเขาใจปญหา   
การวางแผนแกปญหา  การลงมือแกปญหา และประเมนิผลการแกปญหา และการตรวจสอบ 
การแกปญหาและการนาํวิธกีารแกปญหาไปใชกับปญหาอื่น 
 หลักสูตรไดรับการพิจารณาจากผูเชีย่วชาญนําไปปรับปรุงตามคําแนะนําโดยผานความ 
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เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวนาํไปศึกษาทดลองเบื้องตน เพื่อศึกษา 
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของการจัดกิจกรรม  ส่ือ/อุปกรณ    และเวลาที่ใชในการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรู  แลวทาํการปรับปรุงใหเหมาะสมยิง่ขึน้ การเตรียมความพรอมดานบุคลากร 
ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูรวมวิจัย  เพื่อใหเขาใจแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
การวัดและประเมินผล  ตลอดจนทาํใหมีความพรอมในการใชหลักสูตร 
  2.  การทดลองใชหลกัสูตร 
   ผลการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา  เร่ือง ปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ ไดขอมลู 2 ประเภทคอื ขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อใช
ในการทดสอบสมมติฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพ  จากการสังเกตการทํากจิกรรมการเรียนรูของ 
นักเรียนเพื่อใชอธิบายผลที่เกิดขึ้น  ผูวิจัยขอนําเสนอในรายละเอียดตามลําดับ ดังนี ้
   2.1  การทดสอบสมมติฐาน  การทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณ 
สัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  ไดเก็บรวบรวมขอมูล 
และวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการทดสอบสมติฐานของการวิจยั ไดผล ดังนี ้
    2.1.1 สมมติฐานขอที ่1 เปนการทดสอบสมมติฐานดานผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนหลงัทดลองใชหลักสตูรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจเทยีบกับคะแนนจุดตัด พบวานกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสงูกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  จึงสรุปไดวา 
นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
    2.1.2  สมมติฐานขอที่ 2 เปนการทดสอบสมมติฐานดานทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการของนักเรียนหลงัทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณ
สัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจเทยีบกับคะแนนจุดตัด  
พบวา  นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังเรียนสงูกวาคะแนนจุดตัด
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  จงึสรุปไดวานกัเรียนมทีักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
สูงกวาคะแนนจุดตัด  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
    2.1.3  สมมติฐานขอที่ 3  เปนการทดสอบสมมติฐานดานเจตคติทาง 
วิทยาศาสตรของนักเรียนหลงัทดลองใชหลกัสูตรสถานศกึษา  เร่ืองปริมาณสัมพนัธที่เนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจเทียบกับระดับคุณภาพที่ต้ังไว  พบวา 
นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรยีนอยูในระดบัดีอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
จึงสรุปไดวานกัเรียนมเีจตคติทางวทิยาศาสตรอยูในระดับดี  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
    2.1.4 สมมติฐานขอที ่4  เปนการทดสอบสมมติฐานดานความสามารถ 
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ในการแกปญหาและการตัดสินใจของนกัเรียนหลงัทดลองใชหลักสูตรสถานศกึษาเรื่องปริมาณ
สัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจเทยีบกับคะแนนจุดตัด  
พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปไดวานักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและการ 
ตัดสินใจสูงกวาคะแนนจุดตัด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
   2.2  ขอสรุปจากขอมูลเชงิคุณภาพ 
    ขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการประเมินโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมและ 
แบบประเมินผลงานของนกัเรียน   โดยการสังเกตพฤตกิรรม      ประเมินในขณะที่นกัเรียนทํา 
กิจกรรมการทดลอง สวนการประเมินผลงานของนักเรียนประเมนิหลงัจากนักเรียนทาํกิจกรรม 
เสร็จส้ินแลว โดยการตรวจแบบรายงานการทดลอง ผูวิจยัสรุปรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี ้
    2.2.1  จากการสังเกตพฤตกิรรม 
     สรุปผลไดวากจิกรรมแรก คือ กิจกรรมการทดลองที ่1.1  นักเรียน 
สวนมาก (รอยละ  91.30) มีคะแนนทักษะความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจอยู 
ในระดับนอย  ตองไดรับการปรับปรุงแกไข  มีเพียงสวนนอย (รอยละ  8.65)  ทีม่ีคะแนนทักษะ 
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง (Χ= 2.25 – 2.41)  
ปญหาเหลานี้ ไดแก นักเรียนขาดการวางแผนการทดลองรวมกนั  สังเกตขอมูลไดไมถูกตอง  
และไมครบถวน     ขาดความรวมมือในการปฏิบัติการทดลอง  มีนักเรียนเพียงบางคนที่ลงมือ 
ทําปฏิบัติการ      การใชอุปกรณการทดลองยังไมถูกตอง   มีความประหมาและมีบางกลุมทาํ 
อุปกรณเสียหาย     การตัดสินใจเลือกวิธกีารแกปญหาใชวิธีการทีห่ลากหลาย  การปฏิบัติการ 
แกปญหา  มบีางกลุมเลือกไมถูกตอง  ซึง่ทําใหไมสามารถหาคําตอบของปญหาได  การเลือก 
วิธีการแกปญหา   ยังทําใหส้ินเปลืองอุปกรณและสารเคมี  รวมทัง้เสียเวลาดวย 
     กิจกรรมถัดมาตั้งแตกิจกรรมที่ 1.2 ถึงกิจกรรมที่ 4.2 นักเรียนปรับตัวได
ดีข้ึน   โดยผูวจิัยและครูผูสอนไดสะทอนผลยอนกลับทัง้การเตรียมตวัลวงหนาในการทํากิจรรมการ
ทดลอง  การทาํกิจกรรมการทดลอง  รวมทัง้การสรุปและอภิปรายผล ตลอดจนการทาํความคุนเคย
กับนักเรยีนใหความสนใจเปนรายบุคคล นกัเรียนมพีัฒนาการในการแกปญหาที่ดีข้ึนตามลาํดับ มี
การวางแผนทาํงานรวมกนั  ปฏิบัติการและสังเกตผลรวมกัน  ตลอดจนรวมกนัสรุปและอภิปรายผล
การทดลอง    ครูผูสอนไดกระตุนใหนักเรียนคิดอยูตลอดเวลา   โดยการใชคําถามและกิจกรรมที่
ชวนคิด  นกัเรยีนสามารถนาํเสนอผลการทดลองไดดีข้ึนตามลาํดับ 
     กิจกรรมชวงทาย ๆ ต้ังแตกจิกรรมที่ 6.1 ถงึกิจกรรมที่ 7.1 ผูวิจัย 
และครูผูสอนไดลดบทบาทตวัเองลงจากที่ใหคําแนะนาํอยูตลอดเวลา เปนใหคําแนะนํานอย 
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หรือไมใหคําแนะนาํเลย ผลปรากฏวานักเรียนก็ยงัสามารถที่จะทํางานรวมมือกนัอยางเปนระบบ   
จนสามารถแกปญหาเพื่อหาคําตอบได  ถึงแมจะมีบางกจิกรรมจะเริ่มตนจากไมทราบวา จะทํา 
อยางไร   แตกช็วยกนัระดมความคิดวางแผนการทดลองออกมาได นาํไปสูการปฏิบัติการทดลอง 
และสรุปอภิปรายผลไดดี เมือ่วิเคราะหโดยภาพรวมแลวชวงสุดทายนกัเรียนทุกกลุมมีทักษะ 
ความสามารถในการแกปญหา และการตดัสินใจอยูในระดับดีข้ึนไป (Χ> 2.80) (ภาคผนวก  ฌ) 
    2.2.2 จากการตรวจแบบรายงานการทดลอง 
     สรุปผลไดวากจิกรรมแรก คือ กิจกรรมการทดลองที ่1.1 นักเรียนโดย 
สวนมาก (รอยละ  91.30)  มีคะแนนทักษะความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจอยู 
ในระดับนอย  ตองไดรับการปรับปรุงแกไข  มีเพียงสวนนอย (รอยละ  8.65) ที่มีคะแนนทกัษะ 
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง (Χ= 2.25 – 2.41)  
ปญหา  ไดแก  นักเรียนไมสามารถกาํหนดปญหาได   การวางแผนการทดลองยงัไมรอบคอบ  
การตั้งสมมตฐิานยังระบุตัวแปรตน   ตัวแปรตาม  และตัวแปรควบคุมไมถูกตองเปนสวนใหญ    
การบันทึกผลการทดลองยังไมสามารถออกแบบตารางบันทกึผลไดเอง การสรุปและอภิปรายผล 
การทดลอง นกัเรียนสรุปผลการทดลองไมได    รวมถงึการอภิปรายผลยังไมสามารถนําหลักการ 
หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกจิกรรมมาใชในการอภิปรายผลการทดลองได     
     กิจกรรมถัดมาตั้งแตกิจกรรมที่ 1.2 ถึงกิจกรรมที่ 4.2 นักเรียนปรับตัว 
ไดดีข้ึนโดยผูวิจัยและครูผูสอนไดสะทอนผลยอนกลับโดยการตรวจแบบรายงานการทดลอง  แกไข
ขอที่ไมถูกตองใหนักเรียนทราบเปนระยะ  ตลอดจนมีการอภิปรายเปนกลุมใหญ  เพือ่หาขอสรุป 
ที่ถูกตอง นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กนัทกุกลุม ระยะนีน้ักเรียนสามารถแกไขความบกพรอง
ของการกาํหนดปญหา  การตั้งสมมติฐาน  การออกแบบตารางบนัทกึผล  ตลอดจนการสรุปและ
อภิปรายผลบนหลกัการและทฤษฎีไดดีข้ึนตามลาํดับ 
     กิจกรรมชวงทาย ๆ ต้ังแตกิจกรรมที่ 6.1 ถงึกิจกรรมที่ 7.1 ผูวิจัยและ 
ครูผูสอนไดลดบทบาทตัวเองลงจากที่ใหคําแนะนําอยูตลอดเวลา  มาเปนใหคําแนะนํานอยมาก
หรือแทบไมไดใหคําแนะนําเลย  ผลปรากฏวา นักเรียนสามารถที่จะกาํหนดปญหา  วางแผนแก-
ปญหา การตั้งสมมติฐาน ออกแบบตารางบันทกึผล รวมทั้งสรุปและอภิปรายผลการทดลองไดดี   
เมื่อวิเคราะห โดยภาพรวมแลวในชวงสุดทายของการทดลอง  นักเรียนทุกกลุมมีทกัษะ
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจอยูในระดับดี (Χ  >  2.80) (ภาคผนวก ฌ) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจยัเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนา 
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ ผูวิจัยไดอาศัยแนวคดิเรื่องการพฒันาหลักสูตร
จากนักพฒันาหลักสูตรหลายทานไดแก ไทเลอร (Tyler.  1949)  ทาบา (Taba.  1962)  โอลิวา 
(Oliva.  1992) และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2544)  เปนหลักในการจัดทําหลักสูตร แลวนาํหลักสูตรที่ไดไปทดลองใช  
ประเมินหลักสตูรโดยการศึกษาผลการใชหลักสูตรในดานตาง ๆ       คือ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  เจตคติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหา
และการตัดสินใจ  จากการวิเคราะหขอมูล  ผูวจิัยพบวามีขอในการอภิปรายผล ดังนี ้
 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  จากการวิจัยพบวานักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วัดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนทดสอบ
หลังเรียนแลวนําไปเทียบกับคะแนนจุดตัด  เปนแบบทดสอบวัดพฤติกรรมดานความรู – ความจํา  
รอยละ  9.30  ดานความเขาใจ  รอยละ  74.41  และดานการนาํไปใช  รอยละ  16.29  จากการ
ทดสอบสมมตฐิานพบวาเปนไปตามสมมตฐิานที่ต้ังไวคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  และเมื่อเปรียบเทยีบผลเปนราย
พฤติกรรมพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนในดานความรู  ความจํา   ความ
เขาใจ และการนําไปใช สูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  ทัง้นี้เนื่องจาก 
เหตุผลหลายประการ คือ 
  1)  หลักสูตรทีพ่ัฒนาขึ้นเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการพัฒนาอยาง
เปนขั้นตอน  โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปจจุบัน  แลวนํามากาํหนดเปนหลกัการและจุดมุงหมาย
เนื้อหาของหลกัสูตร  การจัดกิจกรรมการเรยีนรูในหลักสตูร   ตลอดจนการวัดและประเมินผลของ
กิจกรรมตางๆ และการประเมินหลกัสูตร  ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรของ 
ไทเลอร (Tylor.  1949) ที่มีความเหน็วาแนวทางในการจดัทําหลักสูตรควรตอบคําถามพื้นฐาน  4  
ประการคือมีความมุงหมายอะไรบาง  มีประสบการณใดบางที่ควรจัดเพื่อใหบรรลุความมุงหมาย 
ที่กําหนดไว   ควรจัดประสบการณอยางไรใหการสอนมปีระสิทธิภาพ  และประเมนิอยางไรจึงจะ
ตัดสินไดวาบรรลุตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของทาบาที่
เสนอแนะขัน้ตอนในการประเมินหลักสูตร โดยเฉพาะในขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหาสาระควรเริ่มจาก
หัวขอทีง่ายเพือ่ไปสูหัวขอทีลึ่กซึ้ง แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Oliva.  1992)ที่มี
กระบวนการคลายกับของ ไทเลอร      ในการพัฒนาหลกัสูตรครั้งนี้ไดยึดตามแนวทางดังกลาว 
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โดยมีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก   การนาํเสนอเนื้อหาจากรูปธรรม  โดยมีกิจกรรม 
ทําใหนกัเรียนมองเหน็ความสัมพันธระหวางสมบัติทางกายภาพของสาร  เชน  มวล  ปริมาตร  
ความหนาแนน ไปสูเนื้อหาที่เปนนามธรรมโดยมีกิจกรรมใหนกัเรียนทาํการทดลองเพื่อใหเขาใจถงึ
ความสัมพันธระหวางมวลของสาร  มวลอะตอม  และอนุภาคมูลฐานของอะตอมได ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางในการนาํเสนอเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ ดอริ และ ฮามิริ (Dori; 
& Hameiri.  2003: 278 – 302) ศึกษากระบวนการแกปญหาโดยการวิเคราะหหลายมิติ  มีการ 
นําเสนอเนื้อหาทางเคมีคํานวณจากระดับงายไปสูระดับที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น  พบวานักเรียนม ี
อัตราความสําเร็จในการแกปญหาทางเคมีลดลงในขณะที่ปญหามีความยากขึ้น  และยังพบวา  
นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยกระบวนการแกปญหาโดยการวิเคราะหหลายมิติมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่เรียนโดยการฟงบรรยาย อยางมนีัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั  .05   ในสวนของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  ยึดหลกัการการใช
เทคนิคอยางหลากหลายในการจัดกิจกรรมใหนกัเรียนไดมีโอกาสในการตัดสินใจเลอืกวิธีการ
แกปญหาตามความถนัด  กจิกรรมการเรียนการสอนไดเสนอแนะวิธีการไวอยางหลากหลาย สวน 
การนาํวิธกีารไปใชแกปญหาตาง ๆ นัน้ ข้ึนอยูกับการตัดสินใจเลือกวิธกีารของนกัเรยีน  
  2)  กิจกรรมทีพ่ัฒนาขึ้นในหลักสูตรมีความหลากหลาย  เนนใหนักเรียนไดเรียนรู 
โดยการลงมือปฏิบัติทั้งจากการทาํการทดลอง การคํานวณเพื่อแกปญหา โดยมีการใชกระบวนการ
แกปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มข้ัีนตอนคือ  การกําหนดปญหา  การทาํความเขาใจ
ปญหาการวางแผนการทดลอง  การปฏิบัติการทดลอง  การตรวจสอบและการประยกุตใชใน   
ทุกข ั้นตอนของกระบวนการแกปญหา  นักเรียนไดลงมือปฏิบัติการดวยตนเอง  ทําใหนกัเรียนมี
ทักษะและสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนไปสูการ
ปฏิบัติการทดลองหรือการคํานวณเพื่อแกปญหาไดอยางเขาใจ  ในชวงทายของการจัดกิจกรรม 
แตละกิจกรรมนักเรียนมีโอกาสไดเสนอผลการทดลอง  สรุปและอภิปรายผลหนาชัน้เรยีน  ได 
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็รวมกับเพื่อนสมาชิกในหองเรียน  ทาํใหไดรับทราบขอมูลจากการทดลอง
มากยิง่ขึ้น  นาํไปสูการอภิปรายในกลุมใหญทั้งหองเรียนเพื่อใหไดแนวความคิดวาวิธกีารแกปญหา
ในแตละสถานการณมหีลายวิธ ี ควรเลือกใชวิธีการใดจึงจะมีประสิทธิภาพสงูสุด  ประหยัดทัง้เวลา
และทรัพยากร  จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหนกัเรียนสามารถเรยีนเขาใจทั้งเนื้อหา ไดฝก
กระบวนการ สงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนสูงขึน้  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ชมิดท  (Schmidt.  2004: Online) ทีส่อนนักเรียนโดยใชหนวยการเรียนรู และใหนกัเรียน 
ลงมือปฏิบัติการดวยตนเอง (Hands - on)  Daubenmine (2004: Online) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูแบบแนะนํา Amaral (2004: Online) จัดกิจกรรมการเรียนรู 
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รายวิชาเคมี  โดยใหนกัเรียนในกลุมทดลองรวมมือกันเพือ่แกปญหา Balfakih (2003: 605 – 624)  
สอนโดยกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบเอส.ท.ีเอ.ดี  (STAD – Student  Teams  
Achievement  Division) และ Tanaprayothsak (2005:  90 – 91) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ศิริพร  มโนพิเชฐวัฒนา (2547: บทคัดยอ) จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูที่กระตือรือรน    ดรุณี  พรายแสงเพ็ชร (2548: 54) 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแกปญหาโดยใชสารสนเทศ  พบวา กระบวนการจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอนดังกลาวขางตนสงผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสงูกวา 
กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
  3) การวัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง มีวธิีการทีช่ัดเจน  โดยประเมนิจาก 
การสังเกตในขณะที่ทาํการทดลองและการประเมินจากการตรวจแบบรายงานการทดลอง และ 
มีการสะทอนผลกลับทุกครัง้ที่มกีารทํากจิกรรม  โดยครูไดใหขอเสนอแนะและแนวทางในการ 
แกปญหาที่ถูกตองทุกครั้งหลงักิจกรรมเสร็จส้ินแลว  ในระยะเริ่มตนของการใชหลกัสูตรนักเรียน 
ไดอภิปรายผลการทดลองรวมกัน  ไดแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซึง่กนัและกัน ทาํใหนักเรียนทราบ 
ขอบกพรองในวิธีการแกปญหาในกลุมของตนเองในระยะตอมาครูไดใหนกัเรียนสรุปและอภิปราย
ผลการทดลองดวยตนเอง โดยครูทําการสังเกตขณะทําการทดลองและตรวจแบบรายงานการ
ทดลอง แลวสะทอนผลการสังเกตและการตรวจงานใหนักเรียนทราบเปนรายกลุม  นักเรียนได
ทราบพฒันาการของตนเองเปนระยะ ทาํใหมีความพยายามในการปรบัปรุงงานของกลุมตนเอง 
ใหดีมากยิ่งขึน้อยูตลอดเวลา 
  ผลการศึกษาดังกลาวขางตนสะทอนใหเหน็วา  หลักสูตรที่มีประสิทธภิาพ มกีาร
พัฒนาอยางเปนระบบ   การจัดกิจกรรมในหลกัสูตรอยางหลากหลาย   การวัดและการประเมนิผล
อยางตอเนื่องสงผลใหนักเรยีนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  ซึง่สอดคลองกบัผลการศึกษาของ Chang (1999: 373 – 
388) ที่ศึกษาผลของการสอนโดยใชวธิีการแกปญหาเปนฐาน พบวาวธิีการสอนดงักลาวทําให 
นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคญัทาง 
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนัน้สอดคลองกบัผลการพัฒนาหลักสูตรของ Pupaka (2005: 86)  
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวัฎจกัรการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูบูรณาการกับ 
สถานการณจริงในชีวิตประจําวนั Tanaprayothsak (2005: 90 – 91)  จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยใชวัฎจักรการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู    Jansawang (2005: 79) พัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติมสําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที่ 3  โดยการสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นพบวาผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนสูงกวา  
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กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 2.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร จากการวิจัยพบวา นักเรียนมทีักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการหลังเรียนสงูกวาคะแนนจดุตัด  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 
  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ วัดโดยใชแบบทดสอบหลังเรียน
แลวนําคะแนนไปเทียบกับคะแนนจุดตัด    เปนแบบทดสอบจํานวน 35 ขอ  ม ี 2  แบบคือ  แบบ 
เลือกตอบ 4  ตัวเลือก และแบบเลือกตอบ  3  ตัวเลือกพรอมแสดงเหตุผล วัดพฤตกิรรมดานการ 
ใหนิยามเชงิปฏิบัติการของตัวแปร การกาํหนดและควบคุมตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การทดลอง
และการออกแบบการทดลองและการตีความหมายขอมลูและการลงขอสรุป  จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา เปนไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไวคือ นักเรยีนมทีักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หลังเรียนสงูกวาคะแนนจุดตัด  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผล
หลายประการดังนี ้
  1) ลักษณะกิจกรรมที่นกัเรียนไดลงมือปฏิบัติการแกปญหาดวยตนเอง  ทั้งการ
แกปญหาโดยการคํานวณทีน่ักเรียนไดวิเคราะหปญหา  หาทางเลือกและตัดสินใจในการแกปญหา  
ลงมือแกปญหาดวยตนเอง  ตลอดจนไดมีการประเมนิผลการแกปญหา  และการแกปญหาโดย 
การทดลองทีน่ักเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันพืน้ฐานมาเปนสวนชวยในการ 
ต้ังสมมติฐาน  การออกแบบการทดลองและการทาํการทดลองดวยตนเองทุกกิจกรรม  นักเรียน 
ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองโดยใชวธิีการทางวทิยาศาสตร  ซึ่งเปน
กระบวนการแสวงหาความรูรูปแบบหนึ่ง ซึง่ สมจิต  สวธนไพบูลย (2536: 39) กลาววากระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่มคีวามสาํคัญในการเรียนวทิยาศาสตรเปนกระบวน 
การคิด  การกระทําอยางมีระบบในการคนควาขอเท็จจริงตาง ๆ โดยวธิีการทางวทิยาศาสตร ซึ่ง
สงผลใหนักเรยีนเกิดพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรเพิ่มข้ึน  สอดคลองกับ  
ภพ  เลาหไพบลูย (2542: 123 – 128)  ที่กลาววาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  เปนการสอน 
ที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตาง ๆ  ดวยตนเอง   
ใหนักเรียนมีประสบการณตรงในเนื้อหาวชิา ซึง่การทําการทดลองถือวาเปนสวนสาํคญัของ 
การสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู  เปนการนาํไปสูการฝกทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ฝกใหนกัเรียนรูจักทํางานรวมกันกับผูอ่ืน สอดคลองกับพวงทอง มมีั่งคั่ง (2537: 15) 
ที่กลาววา  การที่นักเรยีนไดลงมือปฏิบัติกจิกรรมและทํารายงานการทดลอง เสนอรายงานการ 
ทดลอง  ใชความรู ความคิดจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จะสงผลตอการพัฒนาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรของนักเรียน   นอกจากนีย้งัสอดคลองกบัผลการศึกษาของ  
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เยอรเมนน และคนอื่นๆ (Germenn; et al.  1996: 79) ที่พัฒนาทักษะการใชเหตุผล การคิดขั้นสูง
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  โดยใหปฏิบัติการสืบเสาะดวยตนเอง  
พบวา การทีน่กัเรียนไดออกแบบการทดลองและทาํการทดลองดวยตนเอง ทาํใหนักเรียนมทีักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรสูงขึ้น  สอดคลองกับผลการศึกษาของ โรธ (Roth.  1993: 127)  
ที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรในสภาพจรงิ โดยใหนกัเรยีนทําปฏิบัติการสืบเสาะ
แบบเปด  พบวา การที่นกัเรียนไดระบุปญหา  วเิคราะหปญหาเพื่อหาทางแกปญหา วางแผนและ
ออกแบบการทดลอง  และทดสอบสมมตฐิาน ทาํใหนักเรียนมทีักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
สูงขึ้น และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ไมเออร (Myers.  2004: Online) ที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบปฏิบัติ การสืบเสาะ พบวา นกัเรียนมทีักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสูงกวากลุม
ที่เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการตามคูมอื 
  2) ลักษณะกิจกรรมมคีวามหลากหลาย  เนนใหนกัเรียนเรียนรูโดยการลงมือ 
ปฏิบัติจริง จากการทดลอง การคํานวณเพื่อแกปญหาอยางเปนระบบ  มกีารใชอุปกรณทํา 
การทดลองจริง เพื่อหาคําตอบของปญหา  ซึง่กิจกรรมเหลานี้จะกระตุนใหนักเรียนไดคิดโดยเริ่ม
จากการกําหนดปญหา  การวางแผนการทดลองตลอดจนการปฏิบัติการทดลอง  การสรุปและ
อภิปรายผลการทดลอง มีการฝกหัดการใชอุปกรณทางวิทยาศาสตรข้ันพืน้ฐานในการชั่ง การตวง  
และการวัด  การใชอุปกรณทางวทิยาศาสตรที่ทันสมัย เชน เครื่องเหวีย่งตกตะกอน   เครื่องตมน้ํา
ปรับอุณหภูมิ    เพื่อใหนักเรียนใชไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ส่ิงเหลานีม้ีสวนชวยใหนักเรียนเกิด 
การเรียนรูไดอยางเพลิดเพลนิ  ชอบออกแบบและทําการทดลอง  เพราะสามารถหาคําตอบของ
ปญหาได  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิชชุดา  งามอักษร (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาผล 
ของการจัดกิจกรรมแบบเอส เอส ซ ีเอส (SSCS) พบวานกัเรียนกลุมที่ไดรับการสอนมีทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรสูงกวานกัเรียนที่สอนตามคูมือครูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกจากนัน้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาลกัษณะของการจัดกิจกรรมทางวทิยาศาสตร
ของศิริลักษณ  ชาวลุมบัว (2545: บทคัดยอ)  ทีพ่ัฒนากจิกรรมชุนนุมนักวทิยาศาสตรรุนเยาว    
ดาราวรรณ  อานนัทสกุล (2547:  315 – 321) ที่จัดกิจกรรมโดยใชคายวิทยาศาสตร และพบวา
นักเรียนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรหลังปฏบัิติกิจกรรมสูงขึ้น  ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
เปนการสนับสนุนผลของการวิจัยที่วานักเรียนมทีักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ
หลังเรียนสงูกวาคะแนนจุดตัด  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
  แตผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ Jansawang (2005: 79 – 
80) ทีพ่ัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที ่3    โดยการสอดแทรกภูมิปญญาของทองถิน่   พบวา  คะแนนทกัษะกระบวนการทาง 
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วิทยาศาสตร โดยรวม มีคาต่ํากวาเกณฑระดับสูงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาผลเปน 
รายดานพบวา   เฉพาะดานที ่3 การตั้งสมติฐานและดานที่ 4  การทดลองและการออกแบบ 
การทดลอง  นกัเรียนมีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาคะแนนจุดตัดอยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนอกี  2 ดาน  คือ ดานที่ 2  การกาํหนดและควบคุมตัวแปร  
ดานที ่5  การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป นักเรียนมีคะแนนไมตางกนั และในดานที ่1  
การใหนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรนักเรียนมีคะแนนต่ํากวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสาํคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .05  อาจเนือ่งมาจากการใชคําถามนําในหองเรียนของครูขณะที่ทาํกิจกรรมการ
ทดลอง  อาจจะไมสามารถสือ่ความหมายใหนกัเรียนเขาใจไดถูกตอง  และนักเรียนบางคนม ี
ความเห็นวาการระบุตัวแปรเปนเรื่องที่งาย  จงึละเลยในการฝกหัดเพื่อระบุใหถูกตอง  ในสวนของ
การตีความหมายของขอมลูและการลงขอสรุปขอมูล  จากการสังเกตขณะทําการทดลองและการ
ตรวจรายงานการทดลองนักเรียนโดยภาพรวมยังมีปญหาในการอภิปรายผลการทดลองวาเกิดขึ้น
ไดอยางไร  เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้  มหีลักการทางวทิยาศาสตรใดบางที่สามารถอธิบายได  
และมีนักเรียนบางคนยังไมสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดจากการทดลองกับหลักการ   ทฤษฎี 
จากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนได 
 3.  เจตคติทางวิทยาศาสตร  จากการวิจัยพบวานักเรียนมเีจตคติทางวิทยาศาสตร 
หลังเรียนอยูในระดับดี  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั  .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3 
  เจคติทางวทิยาศาสตรวัดโดยใชแบบสอบถามเจตคติทางวทิยาศาสตรแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมเจตคติทางวทิยาศาสตรในดานตาง ๆ ทั้ง 6 ดาน คือ  ดาน
ความมีเหตุผล  ความอยากรูอยากเห็น  ความมีใจกวาง  ความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง    ความ
เพียรพยายามและความรอบคอบกอนตัดสินใจ  วัดเจตคติตอวิทยาศาสตร  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา นักเรียนมีเจตคติทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวาระดับดี      อยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05  ทั้งนี้เนือ่งมาจากสาเหตุสําคัญคือ กิจกรรมการเรยีนการสอนทีน่ักเรียนไดลง
มือปฏิบัติ  มีสวนรวมในทุกขึน้ตอนดวยตนเอง กจิกรรมหลากหลายในนักเรียนไดลงมือทําโดยใช
กระบวนการแกปญหา  ซึง่เปนกระบวนการเดียวกับทีน่กัวิทยาศาสตรใชในการแสวงหาคําตอบ
ของปญหา  ทาํใหเกิดการซมึซับในเจตคตทิางวทิยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตรอยู
ตลอดเวลา  การที่กิจกรรมมคีวามหลากหลาย  เปนทีน่าสนใจใหนักเรยีนใฝเรียนรู  ไดออกแบบ
การทดลองและปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง  เปนการสงเสริมใหนักเรยีนมีความเพยีรพยายามที่
จะหาคาํตอบของปญหาและสงเสริมความสามารถในการตัดสินใจเลอืกวิธีการที่ดีทีสุ่ดในการ
แกปญหา การใหนักเรียนไดออกแบบตารางบนัทกึผล  สรุปและอภิปรายผลดวยตนเอง เปนการ
สงเสริมใหมีความซื่อสัตยในการบันทึกขอมูล  มีใจกวางที่จะยอมรับฟงความคิดเหน็และเหตุผล
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ของเพื่อน  เมือ่มีการใหรายงานผลหนาชัน้เรียนและการอภิปรายในกลุม     จากเหตุผลดังกลาวจงึ
สนับสนนุผลจากจากศึกษาที่พบวา นกัเรียนมีเจตคตทิางวทิยาศาสตรหลังเรียนอยูในระดับดีอยาง
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ  3    และสอดคลองกับการศึกษา 
ของ เมด (Meade.  2002: Online) ที่ศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาเคมี โดย
การทาํกิจกรรมแบบสืบเสาะ พบวา นกัศกึษามเีจตคติทางบวกตอวทิยาศาสตร สอดคลองกับ
การศึกษาของอิบราฮิม (Ebrahim.  2004: Online) ที่พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธกีารสอนแบบ 
วัฏจักรการสืบเสาะ หาความรูมีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงขึน้กวานักเรียนที่เรียน 
ตามปกติ สอดคลองกับผลการศึกษาของ เนตรชนก  จนัทรสวาง (2548: บทคัดยอ) ทีพ่บวา  
ผลการเรียนรูดานเจตคติตอกิจกรรมการเรียนรูของนกัเรียนที่เรียนตามหลักสูตรรายวิชาเคมีใน 
ชีวิตประจําวัน โดยสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่จัดกิจกรรมดวยวัฏจกัรการสืบเสาะแบบ One  
Course  One  Cycle  มีคะแนนเจตคติดานการจัดกจิกรรมการเรียนรูในแตละขั้น และดาน 
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู สูงกวาเกณฑระดับมาก (3.51) อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของ จิรพนัธุ  ทศันศรี (2548: บทคัดยอ) ที่เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนกัเรียนที่ไดรับการสอน โดยรปูแบบซิปปา
กับแบบสืบเสาะหาความรู  ซึ่งพบวา เจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนของการใชรูปแบบทั้งสอง 
สูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และนอกจากนั้นยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Salta และ  Tzougrashi  (2004: 542)  ทีศึ่กษาความสมัพันธระหวางผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวชิาเคมีกับเจตคติตอวิชาเคม ี ซึง่พบวา มีความสมัพนัธกนัในทางบวก  
  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมเีจตคติทางวิทยาศาสตรในดานความ
อยากรูอยากเห็นอยูในระดบัดี อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ   .05   สวนดานอืน่นักเรียนม ี
เจตคติอยูในระดับดี ยกเวนดานความมีเหตุผลที่นักเรียนมีเจตคติอยูในระดับปานกลาง สอดคลอง
กับผลการศึกษาการใชหลักสูตรสถานศึกษาดานทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
ดานการตีความหมายและการลงขอสรุปขอมูลพบวานกัเรียนมีคะแนนไมตางกนักับคะแนนจุดตัด   
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนกัเรียนบางคนยงัขาดความสามารถในการอภิปรายผลการทดลองวาเกิดขึ้น
ไดอยางไร อาศัยหลักการหรอืทฤษฎีใดมาอธิบายผลที่เกดิขึ้นนั้น  จงึทาํใหระดับความคิดเห็นใน
ดานนี้อยูในระดับปานกลาง ดังปรากฏเบื้องตน 
 4.  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ       จากการวจิัยพบวานกัเรียนมี 
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจหลงัเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสาํคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั  .05  สอดคลองกับสมมติฐานขอ 4 
  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจของนกัเรียน  วัดโดยใชแบบทดสอบ 



 163

วัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ แบงเปน 3  ลักษณะคือ การแกปญหาแบบ
เขียนตอบจากสถานการณ  การแกปญหาแบบเขียนตอบพรอมแสดงวิธีการคํานวณหาคําตอบ 
และการตัดสินใจแบบเขียนตอบพรอมแสดงเหตุผล    จากการทดสอบสมมติฐานพบวาเปนไป 
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว    คือนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
หลังเรียนสงูกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05   ทัง้นี้เนื่องมาจากเหตุผล 
หลายประการคือ 
  1) หลักสูตรทีบู่รณาการระหวางเนื้อหาวชิาเคมีกับการสอนทักษะการคิดแกปญหา
และการตัดสินใจ      โดยการนําเสนอเนือ้หาในหลักสตูรที่สอดแทรกคําถามเพื่อใหนกัเรียนไดคิด 
แกปญหาอยางเปนขัน้ตอนอยูเสมอ  มีโจทยคํานวณที่ใหนักเรียนไดเลือกใชเทคนิคการแกปญหา 
อยางหลากหลาย สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการใหเหมาะสมกับตนเอง มกีิจกรรมการทดลอง  
ที่ใหเรียนรูมโนมติ ใหเรียนดวยความเขาใจในหลักการ  ทฤษฎี  เชนเดียวกับที่นกัวทิยาศาสตรได
ปฏิบัติสอดคลองกับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ.2542 ในมาตรา 24 ระบุวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
ฝกการปฏิบัติ  ใหทําได  คิดเปน  ทาํเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ วิจิตรพร  หลอสุวรรณ (2544: บทคัดยอ)  ทีพ่ัฒนาหลักสูตรเพือ่การพัฒนา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลที่พบวาหลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้สงผลให
นักศึกษามทีักษะการคิดวิจารณญาณสูงขึ้นอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
  2) กิจกรรมในหลักสูตรมีความหลากหลาย และเอื้อใหนักเรียนไดใชกระบวนการคดิ
อยูตลอดเวลา  โดยใหนกัเรยีนไดเรียนโดยการลงมือปฏิบัติการแกปญหาดวยตนเอง  รวมมือกนั
ทํางานเปนกลุม  แบงบทบาทหนาที่ตามสถานการณปญหา  มกีารใชคําถามคอยกระตุนใหคิด 
ทุกขั้นตอนของการทํางาน  เปดโอกาสใหนกัเรียนไดแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและซกัถามเมื่อ 
ไมเขาใจ ทาํใหบริบทตาง ๆ เหลานี้ชวยสงเสริมใหนักเรยีนไดทาํงานอยางมีระบบ  สามารถหา 
แนวทางเพื่อแกปญหาได  สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจโดยรวม
สูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ สมจิต  สวธนไพบูลย 
(2535: 34) ทีก่ลาววา การจัดกิจกรรมใหนกัเรียนมีสวนรวมในการคิดและนําไปสูการปฏิบัติทีละ
ข้ันตอนเปนการจัดโอกาสใหนกัเรียนไดประสบความสาํเร็จในการเรียน  มีเสรีภาพในการปฏิบัติ 
ทําใหเกิดการเรียนรูไดดี สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของจอหน ดิวอี้ กลาววาการเรียนรูจะเกิด 
ไดดีตองเปนการเรียนรูที่ไดจากการปฏิบัติและสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาที่วา การจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนปฏบัิติดวยตนเอง       จะทาํใหเกิดการเรียนรูไดดีและมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและ
จากการทีน่ักเรียนไดฝกกิจกรรมการแกปญหาอยูเสมอ จะชวยใหนกัเรียนไดคนพบความรูใหมดวย
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ตนเอง ซึ่งลกัษณะของการจัดกิจกรรมเพือ่สงเสริมกระบวนการคิดนีส้อดคลองกับผลการศึกษาของ
อุไรวรรณ  รักดวน (2542: 97)  ที่ใชรูปแบบการสอนแบบ เอส. เอส.ซ.ีเอส (SSCS)  นันทเดช    
โชคถาวร (2532: 56) ที่ใชการสอนแบบสบืเสาะหาความรู   ดรุณี  พรายแสงเพ็ชร (2548: 56 – 
57)  ที่สอนการแกปญหา โดยใชสารสนเทศ และ มนัสนนัท  สะทองเทยีน (2548: 51) ที่สอน โดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา การจัดกิจกรรมดังกลาวขางตนสงผลใหนกัเรียนมีความสามารถ 
ในการแกปญหาสงูขึ้น และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Chang (1999: 373) พบวา รูปแบบ
การสอนที่ใชการแกปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  .05 
  เมื่อพิจารณาเปนขั้นตอนของการแกปญหาโดยการใชโจทยสถานการณปญหา  
พบวาขั้นตอนการกําหนดปญหา  การทาํความเขาใจปญหา  การวางแผนแกปญหา  การลงมือ 
แกปญหาและประเมินผลการแกปญหา นกัเรียนมีคะแนนสูงกวาคะแนนจุดตดัอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดบั  .05   ยกเวนขั้นตอนการตรวจสอบการแกปญหาและการนาํวิธกีารแกปญหาไป
ใชกับวิธกีารอืน่ทีพ่บวานกัเรยีนมีคะแนนต่าํกวาคะแนนจดุตัด        ทั้งนี้เนื่องจากนกัเรียนยงัขาด
ความสามารถในการขยายความรูจากสิ่งทีไ่ดเรียนรูเพื่อนาํไปใชในสถานการณใหม  ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู     เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ระดับสูง  ของสาขาชีววิทยา  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2548: 19) ที่
พบวานกัเรียนยังขาดทักษะในการอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลหรือองคความรูที่ได 
และยังไมคอยใหเหตุผลเทาที่ควร หรือปราศจาก การอางอิงกิจกรรมที่ปฏิบัติ  หลักฐานหรือขอมูล 
ยืนยนัและนอกจากนี้ยงัสอดคลองกับผลการศึกษาของ  Hong และ Chang  (2004: 97)  
ที่วิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเพื่อแกปญหาในรายวชิาชีววิทยาทีพ่บวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและมีเจตคติทางบวกตอวทิยาศาสตร  ไมสามารถประยุกตใชความรูทางชีววทิยา
เพื่อหาแนวทางในการตัดสินใจแกปญหาได 
 
 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั เร่ืองการพฒันาหลักสูตรสถานศกึษาเรื่องปริมาณสัมพันธที่เนน 
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ โดยนาํไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนนกัเรียน 
รวม  81  คน     โดยการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบการแกปญหาและการตัดสินใจ พบวา 
สงผลใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
และความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงขึ้น ผลจากการศึกษาทกุขั้นตอนนี ้
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สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ได เพื่อประโยชนในการนาํไปใช ผูวิจยัขอเสนอแนะดงันี ้
 1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ดานการบริหาร 
   การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาเรื่องปริมาณสัมพนัธที่เนนการพฒันาความ 
สามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจที่ผูวิจยัไดพัฒนาขึ้น    สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ  เจตคตทิางวทิยาศาสตรและ 
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงขึน้ ดังนัน้ผูบริหารสถานศกึษาจึงควรใหการ
สนับสนนุครู      ใหมกีารพฒันาหลักสูตรสถานศกึษาที่เนนการสงเสรมิและพัฒนาทักษะตางๆ
ดังกลาวขางตนอยางตอเนื่องและจริงจงั เพื่อใชเปนแนวทางในการพฒันาหลักสูตรอื่น ๆ ตอไป 
  1.2  ดานการพัฒนาหลักสตูร   จากผลการวิจัย พบวา รูปแบบการพฒันาหลักสูตร 
ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การศึกษาเอกสารและการสํารวจขอมูลพื้นฐาน การสรางหลกัสูตร 
การประเมนิหลักสูตร  การทดลองใชหลักสตูร  เปนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
สงผลใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  
เจตคติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจสูงขึน้  ดังนัน้ผูที ่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรนาํรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวไปใชในการพฒันา
หลักสูตรอื่น ๆ ตอไป 
  1.3  ดานการจัดการเรียนการสอน   จากการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบการแกปญหาและการตัดสินใจ  โดยมีข้ันตอนคือการกาํหนดปญหา การทาํความ
เขาใจปญหา  การวางแผนแกปญหาและการตัดสินใจเลอืกวิธีการที่ดีทีสุ่ดในการแกปญหา  การ 
ลงมือแกปญหาและการประเมินผลการแกปญหา และการตรวจสอบการแกปญหาและการนาํ
วิธีการแกปญหาไปใชกับปญหาอืน่  สงผลใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ  เจตคติทางวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาและ
การตัดสินใจสงูขึ้น   จงึควรนํารูปแบบของการจัดกจิกรรมดังกลาวไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียน 
การสอนใหมากยิ่งขึน้  
  1.4  ดานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู  ในการวิจยัครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินการใชหลักสูตรกับนักเรียนในดานตางๆ ประกอบดวย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียน  แบบทดสอบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ   แบบสอบถามวัด 
เจตคติทางวิทยาศาสตร  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
ที่มีประสิทธิภาพ  ดังนัน้ควรมีการนาํเครื่องมือเหลานี้ไปใชวัดพฤติกรรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม 
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ในเครื่องมือวดัชนิดตาง ๆ  ดังกลาวขางตน   นอกจากนีย้ังมีเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลใน 
ขณะการทาํกจิกรรมในหองเรียนคือแบบสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลงานนกัเรียน ที่ครูผูสอน
สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของการจัดกจิกรรมจริงในหองเรียน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งตอไป 
  ขอเสนอแนะซึง่เปนผลสืบเนือ่งจากการวจิยัครั้งนี ้ เพื่อใชประโยชนในการทาํวิจยั 
คร้ังตอไป  ผูวจิัยขอเสนแนะดังนี ้
  2.1  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนโดยรวมสูงกวาคะแนน 
จุดตัด แตมีทักษะบางดานที่นกัเรียนมีคะแนนต่ํากวาคะแนนจุดตัด  ประกอบดวย ดานการ 
ใหนิยามเชงิปฏิบัติการของตัวแปร  การกาํหนดและควบคุมตัวแปร  การตีความหมายขอมูล 
และการลงขอสรุป  ดังนั้นควรมีการศึกษารูปแบบของการจัดกิจกรรม เนื้อหาที่จะใชฝกทักษะ 
เหลานี้โดยเฉพาะ หรือมกีารสรางเครื่องมอืวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อดูพัฒนาการในดาน 
ตาง ๆ  ดังกลาวมาขางตนอยางตอเนื่อง  
  2.2  เจตคติทางวทิยาศาสตรของนักเรียนโดยรวมสูงกวาคะแนนจุดตัด มีบางดาน 
ที่นกัเรียนมีคะแนนต่ํากวาคะแนนจุดตัด คือ ดานความมเีหตุผล  ดังนัน้ควรศึกษาเนื้อหา 
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู และสื่อ/อุปกรณการเรียนรูที่เหมาะสมในอันที่จะสงเสริม 
เจตคตทิางวิทยาศาสตรในดานความมเีหตผุลใหสูงขึ้น 
  2.3  ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจโดยรวมสูงกวาคะแนนจุดตัด 
มีบางขัน้ตอนของกระบวนการแกปญหาและการตัดสินใจที่นกัเรียนมีคะแนนต่าํกวาคะแนนจุดตัด  
คือ ข้ันการตรวจสอบการแกปญหาและการนําวธิีการแกปญหาไปใชกบัปญหาอืน่   ดังนัน้ควรมี
การศึกษารูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการตรวจสอบการแกปญหา 
ใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น และอีกประการหนึ่งคือการนาํวธิีการแกปญหาไปใชกับวิธีอ่ืน ๆ ควรมี
การศึกษาถึงวธิีการทีจ่ะทาํใหนกัเรียนสามารถประยุกตใชวิธีการและความรูที่ไดจากการเรียน 
ในหองเรียน ไปใชกับปญหาอื่น ๆ ทั้งปญหาที่มีลักษณะเดียวกนัและปญหาที่มีความซับซอน 
มากยิง่ขึ้น  
  2.4  ความสามารถดานการแกปญหาโดยการคํานวณ พบวานกัเรียนมีคะแนน 
ตํ่ากวาคะแนนจุดตดั ควรมกีารศึกษารูปแบบ  วิธีการ  กจิกรรมหรือส่ือการเรียนการสอนที่
เหมาะสมในอันที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคํานวณใหสูงขึ้น 
  2.5  การทําวิจยัครั้งนี ้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการแกปญหาและ 
การตัดสินใจในขณะทีท่ําตามขั้นตอนตาง ๆ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยูเสมอ และ 
ชวงทายชั่วโมงของการจัดกจิกรรมการเรียนรูไดจัดใหนักเรียนนาํเสนอผลการทาํกิจกรรม โดยให 
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สรุปและอภิปรายผลหนาชัน้เรียน ดังนั้นควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูในตัวแปรอื่น ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นไดในขั้นตอนนี้ เชน ทักษะการสื่อสารทางวทิยาศาสตร  เปนตน 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
 ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพฒันาหลักสูตร ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญสาขา
ตาง ๆ ดังนี ้
 
ดานหลกัสูตร  
 ผศ.ดร.สุทธวิรรณ  พีระศักดิโ์สภณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ดร.สมปรารถนา  วงศบุญหนัก   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ดร.พูนสุข  อุดม      คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
ดานการสอน  
 รศ.ดร.ประเสริฐ  ศรีไพโรจน   ขาราชการบาํนาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
 อาจารยศรีลักษณ  ผลวัฒนะ   อาจารย 3 ระดับ 9  โรงเรียนเบญจมราชาลัย  
          ในพระบรมราชูปถัมภ 
 ผศ.จินตนา  จติตจํานงค    คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
 
นักวิทยาศาสตรศึกษา 
 อาจารยพรพิมล  ชาญชยัเชาววิวฒัน อาจารย 3 ระดับ  9 โรงเรียนบางมด  
          (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ) 
 อาจารยถนอมจิตต  เสนมา   อาจารย 3 ระดับ 9  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 อาจารยกาญจนา  เรืองฤทธิ์กูล  อาจารย 3 ระดับ 9  โรงเรียนเมืองกาฬสนิธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หลักสูตรสถานศกึษา 
   -  หลกัสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพนัธที่เนนการพฒันา 
                               ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
   -  แผนการจัดการเรียนรู 
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 หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 

ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     คณะกรรมการที่ปรึกษา                                                                       โดย 
 
รศ.ดร.สมสรร วงษอยูนอย                                           นายอดิศักด์ิ  สิงหสีโว 
รศ.ดร.สภุาลกัษณ  ปรัชชญาสิทธิกลุ                      นิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณทิต 
ดร.ปรีชาญ  เดชศร ี                                                สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา 
                                                                                     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สภาพปจจุบันปญหาและความจําเปน 
 
 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544   เปนหลักสูตรที่เปดกวางใหสังคมได
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง เปน
หลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางยืดหยุน โดยกําหนดจดุมุงหมายในภาพรวม  12  ป และให
สถานศกึษาจดัทําสาระรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน 
สังคม  ภูมิปญหาทองถิน่  คุณสมบัติอันพึงประสงค  รวมถงึจัดใหสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมาย 
 สําหรับหลักสตูรสถานศึกษา  เร่ืองปริมาณสัมพันธ นี้เปนวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาชวงชัน้ที ่4  ซึ่งสถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท) กําหนดใหมีเพยีงสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเทานัน้ โดย 
ใหสถานศึกษาจัดทาํเอกสารหลกัสูตรเอง  อันประกอบดวย หลักการ/จดุมุงหมาย กาํหนดเนื้อหา
และรายละเอยีดของวิชา คําอธิบายรายวชิา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรยีนรู จงึทาํให
เกิดปญหาในการจัดทาํเอกสารหลักสูตรดงักลาวแกครูผูสอนในรายวิชานี ้ และอีกทั้งนักเรียน
บางสวนยังมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีอยูในระดับตํ่า  มกีารฝกทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรในระดับนอย และไมสามารถนาํความรูที่เรียนไปใชในการแกปญหาได กอปรกับ
ความสาํคัญของการสอนทกัษะการคิดควบคูไปกับเนื้อหาวิชา เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพสงูขึ้นตามเหตุผลขางตน  จึงมีความจาํเปนที่ตองมีการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพนัธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและ
การตัดสินใจขึน้ อันจะสงผลแกผูเรียนทั้งในดานความรู  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและ 
มีความสามารถในการคดิแกปญหาและตัดสินใจ  ตลอดจนมีเจตคติทีดี่ตอวิทยาศาสตร บรรลุ 
ตามวัตถุประสงคของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และสามารถแกปญหาดังกลาวขางตน   
ไดเปนอยางดี 
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หลักการของหลักสูตร 
 
 หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง ปริมาณสัมพนัธ ที่เนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  เปนหลกัสูตรสาระการเรียนรูเพิ่มเติม  
มีหลักการดังนี ้
 1.  เปนการศึกษาที่ใหทั้งความรู  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสงเสริม 
เจตคติทางวิทยาศาสตรแกนักเรียน 
 2.  เปนการศึกษาที่บูรณาการการสอนทักษะการคิดแกปญหาและการตัดสินใจเขาไป 
ในเนื้อหาวิชา   เพื่อใหเปนทกัษะพื้นฐานทางความคดิแกนักเรียนในการนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 3.  เปนการศึกษาที่สงเสริมการนาํกระบวนการทางวทิยาศาสตรไปใชในการ 
เสาะแสวงหาความรูและการประยุกตใชในการแกปญหา 
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จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่องปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 

และการตัดสินใจ 
 
      หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง ปริมาณสัมพนัธ ที่เนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจมจีุดมุงหมายดงันี ้
 1.  เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจในกรอบความคดิเรื่องปริมาณสัมพันธ 
 2.  เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจในการปฏิบัติการแกปญหา 
โดยการคํานวณและการปฏิบัติการทดลอง 
 3.  เพื่อพฒันาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการและเจตคติทาง 
วิทยาศาสตรของนักเรียน 
 4.  เพื่อใหนักเรียนสามารถนาํกรอบความคิด  ความเขาใจในเรื่องปริมาณสัมพนัธ  
ไปประยุกตใชในการแกปญหาและการตัดสินใจในชวีิตประจําวนัได ทัง้โดยวิธกีารคํานวณ 
และการปฏิบัติการทดลอง 
 5.  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนากระบวนการคดิควบคูไปกับการเรียนเนื้อหาวิชา 
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ตาราง 18  การวิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           
      เร่ืองปริมาณสัมพันธ ที่เนนการพฒันาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 

จุดมุงหมายของหลักสูตร แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู 
  

1.  เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจใน
กรอบความคดิ  เร่ืองปริมาณสัมพันธ 

1.  จัดทําหนวยการเรียนรู  กิจกรรมการเรยีนรู  ใบ
งาน  แบบฝกหัด 

2.  เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการแกปญหา
และการตัดสินใจในการปฏิบัติการ
แกปญหาโดยการคํานวณและการ
ปฏิบัติการทดลอง 
 

2.  ใชคําถามนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรู  ทั้งคําถาม
เพื่อการคิดวิเคราะห  ริเร่ิมสรางสรรค  วจิารณและ
คําถามเพื่อการตัดสินใจแกปญหา  ทั้งนี้เพื่อให
นักเรียนไดคิดอยูตลอดเวลา  ตลอดจนใหโอกาส
นักเรียนไดฝกกระบวนการคดิโดย 

     2.1  การวิเคราะหขอคําถามหรือปญหารวมกัน 
     2.2  การวางแผนเพื่อแกปญหารวมกัน 
     2.3  การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหา

ของกลุมรวมกนั 
     2.4  การปฏิบัติการทดลอง ตลอดจนการสังเกต

ผลที่เกิดขึ้น 
     2.5  การวิเคราะหผล  รายงานผลการทดลอง  

ตลอดจนการสรุป/อภิปรายผลการทดลอง 
3.  เพื่อพฒันาทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการและเจตคติ 
ทางวทิยาศาสตรของนักเรียน 
 

3.ใหนกัเรียนไดปฏิบัติการแกปญหา  โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทกัษะการใช
เครื่องมือ/อุปกรณการทดลอง  ตลอดจนการ
นําเสนอแผนการแกปญหา นําเสนอขอมูลสรุปแล
อภิปรายผลการแกปญหา 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

จุดมุงหมายของหลักสูตร แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู 
  

4.  เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการแกปญหา  4.  นักเรียนทาํกิจกรรมการเรียนรู 
และการตัดสินใจในการปฏิบัติการ     4.1  การคํานวณแกปญหา 
แกปญหาโดยการคํานวณและการปฏิบัติ     4.2  การปฏิบัติการแกปญหา 
การทดลอง            เพื่อนาํกรอบความคดิไปประยุกตใชในการ

แกปญหาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามกิจกรรม 
 การเรียนรูตาง ๆ และใชส่ือ/อุปกรณการเรียน เพื่อ 
 เปนแนวทาง ในการวางแผนออกแบบการทดลอง   
 ตัดสินใจปฏิบัติการแกปญหาสรุปและอภิปรายผล 

5.  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนากระบวนการ
คิดควบคูไปกับการเรียนเนือ้หาวิชา 

 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนกัเรียนไดลงมอื
ปฏิบัติการแกปญหาและตัดสินใจเอง โดยมีใบงาน 
ที่นาํไปสูข้ันตอนของการแกปญหาและการตัดสินใจ  
เพื่อใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ  และในตอนทายของแตละหนวยการเรียนรู 
มีแบบฝกหัดใหฝกคิดแกปญหา 
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คําอธิบายรายวิชา 
เรื่อง  ปริมาณสัมพันธ 

 
 ศึกษาและอภปิรายเกีย่วกับปริมาณสัมพนัธของสาร  มวลอะตอมและมวลโมเลกุล   
ความหมายของโมล  เลขอาโวกาโดร ความสัมพันธระหวางจาํนวนโมล  จาํนวนอนุภาคมวลและ
ปริมาตรของแกสที่  STP สารละลาย  การคํานวณเกี่ยวกับสูตรและสมการเคมี  การคํานวณหา
มวลเปนรอยละจากสูตร มวลและปริมาณของสารในปฏกิิริยาเคม ี สารกําหนดปริมาณและการ
คํานวณจากสมการทีเ่กี่ยวของมากกวาหนึ่งสมการ 
 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองปริมาณสัมพันธที่เนนการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาและการตัดสนิใจในหนวยการเรียนรูตางๆ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มทีกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ เจตคติทางวทิยาศาสตร ตลอดจนมีความสามารถ 
ในการแกปญหาและการตัดสินใจและสามารถนาํความรูและกรอบความคิดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
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เนื้อหาของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง ปริมาณสัมพนัธที่เนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  มีรายละเอยีดของเนื้อหาและกิจกรรม 
การเรียนรูดังนี ้
 หนวยการเรียนรูที่ 1  เร่ือง มวลอะตอม  มวลโมเลกุล   กิจกรรมประกอบดวย 
  กิจกรรมที ่ 1  การหามวล  ปริมาตรและความหนาแนนของสาร 
  กิจกรรมที ่ 2  มวลของสาร  1  อะตอม 
  กิจกรรมที ่ 3  การคํานวณหามวลของธาต ุ 1  อะตอมและมวลอะตอมของธาต ุ
  กิจกรรมที ่ 4  การคํานวณหามวลโมเลกุลของสาร 
 หนวยการเรียนรูที่  2  เร่ือง โมล   กิจกรรมประกอบดวย 
  กิจกรรมที ่ 1  มวลสัมพันธ 
 หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  สารละลาย  กจิกรรมประกอบดวย 
  กิจกรรมที ่ 1  องคประกอบและสมบัติของสารละลาย 
  กิจกรรมที ่ 2  การเตรียมสารละลาย 
  กิจกรรมที ่ 3  การหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย 
  กิจกรรมที ่ 4  การหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย 
 หนวยการเรียนรูที่  4  เร่ือง  การคํานวณเกีย่วกับสูตรเคม ี กิจกรรมประกอบดวย 
  กิจกรรมที ่ 1  สูตรเคมี 
  กิจกรรมที ่ 2  การคํานวณหามวลเปนรอยละจากสูตร 
 หนวยการเรียนรูที่  5  เร่ือง สมการเคมี  กจิกรรมประกอบดวย 
  กิจกรรมที ่ 1  ปฏิกิริยาระหวางเลด (II) ไนเตรตกับโพแทสเซียมไอโอไดด 
 หนวยการเรียนรูที่  6  เร่ือง  มวลและปริมาตรของสารในปฏิกิริยาเคม ี  กิจกรรม
ประกอบดวย 
  กิจกรรมที ่ 1  ปฏิกิริยาระหวางแคลเซียมคารบอเนตกับกรดไฮโดรคลอริก 
  กิจกรรมที ่ 2  การศึกษาปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาระหวางแกสออกซิเจนกับ 
                                          แกสไนโตรเจนมอนอกไซด 
 หนวยการเรียนรูที่  7  เร่ือง สารกําหนดปรมิาณและการคํานวณจากสมการเคม ี
ที่เกีย่วของมากกวาหนึ่งสมการ 
  กิจกรรมที ่ 1  ปฏิกิริยาการสลายของโพแทสเซียมคลอเรต 
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เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ปริมาณสมัพันธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการ
คิดแกปญหาและการตัดสินใจ  แบงเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนรูดังนี ้
 
สัปดาหที ่ ชั่วโมงที ่ เนื้อหา/กิจกรรม การวัด/ประเมนิผล 

    
1 1 – 3    1.  ใบงาน 
   2.  แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรู 
   3.  แบบสงัเกตพฤติกรรมและประเมินผลงาน 
   4.  แบบรายงานการทดลอง 
  หนวยการเรียนรูที่ 1 (ขอ 1 - 4) 

2 4 หนวยการเรียนรูที่ 1 (ขอ 1 – 4) 
2 5 – 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 (ขอ 1 - 4) 
3 7 – 9 หนวยการเรียนรูที่  2 (ขอ 1 - 4) 
4 10 หนวยการเรียนรูที่  2 (ขอ 1 - 4) 
4 11 – 12 หนวยการเรียนรูที่  3 (ขอ 1 - 4) 
5 13 – 15 หนวยการเรียนรูที่  3 (ขอ 1 - 4) 
6 16 – 17 หนวยการเรียนรูที่  3 (ขอ 1 - 4) 
6 18 หนวยการเรียนรูที่  4 (ขอ 1 - 4) 
7 19 – 20 หนวยการเรียนรูที่  4 (ขอ 1 - 4) 
7 21 หนวยการเรียนรูที่ 5 (ขอ 1 - 4) 
8 22 – 23 หนวยการเรียนรูที่ 5 (ขอ 1 - 4) 
8 24 หนวยการเรียนรูที่ 6 (ขอ 1 - 4) 
9 25 – 27 หนวยการเรียนรูที่ 6 (ขอ 1 - 4) 
10 28 หนวยการเรียนรูที่ 6 (ขอ 1 - 4) 
10 29 – 30 หนวยการเรียนรูที่ 7 (ขอ 1 - 2) 
11 31 – 33 หนวยการเรียนรูที่ 7 (ขอ 1 - 2) 

    
 (รวม 33h)   
    

 



คํานํา 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องปริมาณสัมพนัธ ที่เนนพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจฉบับนี ้ พัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรพืน้ฐานและเพิ่มเติม (เคมี) เปนหลักสูตร 
ที่มีการบูรณาการการสอนทกัษะการคิดแกปญหาและการตัดสินใจเขาไปกับเนื้อหาวิชา ทัง้นี ้
เพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรู  โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองดวยตนเอง  เร่ิมต้ังแตการระบุปญหา  การทาํความเขาใจปญหา  การวางแผนและ 
ออกแบบวิธีการแกปญหา    การลงมือแกปญหาและการประเมินผลการแกปญหา  และการ 
ตรวจสอบการแกปญหา ในกระบวนการของการแกปญหาจาํตองมกีารตัดสินใจควบคูไปดวย  
และเปนการเรียนที่ไดฝกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรจากการทํากจิกรรม  และเปน
หลักสูตรที่สงเสริมเจตคติทางวทิยาศาสตรดวย 
 ในหลักสูตรฉบับนี้  ประกอบดวยสภาพปจจุบันปญหาและความจาํเปนในการพฒันา
หลักสูตร  หลกัการของหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  การวเิคราะหจุดมุงหมายของหลักสตูร 
คําอธิบายรายวิชา  เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวยหนวยการเรียนรูรวม   7 หนวย  ในแตละหนวย 
การเรียนรูประกอบดวยรายละเอียดตาง  ๆ  คือ  จุดมุงหมายเชงิพฤตกิรรมของหนวยการเรียนรู 
เนื้อหาสาระ กจิกรรมการเรียนรู ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้ง 3  
ดานคือ ดานความรู  ดานทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร และดานเจตคติทางวทิยาศาสตร 
และที่เนนสงเสริมเปนพเิศษคือความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ   ในหลกัสูตรนี้ได 
นําเสนอกิจกรรมการเรียนรูแบบแกปญหาและตัดสินใจ  ที่เรียนโดยผานกิจกรรมการคํานวณและ 
การทดลองดวยตัวนกัเรียนเอง  กิจกรรมในหลกัสูตรนี้เปนแนวในการจัดกิจกรรมวทิยาศาสตร 
(เคมี) นักเรียนแลผูสนใจสามารถเลือกเรยีนไดตามความสนใจและความพรอมของตนเองหรือ 
สามารถดัดแปลงตามความเหมาะสมกบัสภาพโรงเรยีนได     
 ขอขอบพระคุณคณาจารยตอไปนี้  ที่กรุณาใหแนวคิดและขอเสนอแนะอันเปนประโยชน 
อยางยิ่งในการพัฒนาหลกัสตูร คือ  รองศาสตรจารย ดร.สมสรร  วงษอยูนอย  รองศาสตรจารย  
ดร.สุภาลักษณ  ปรัชชญาสิทธิกุล และ ดร.ปรีชาญ   เดชศรี   ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่ให 
คําเสนอแนะในการประเมินหลักสูตรโครงรางคือ รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ศรีไพโรจน   
ดร.สมปรารถนา  วงศบุญหนัก ดร.พนูสุข  อุดม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ พีระศักดิ์โสภณ  
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ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  จิตตจํานงค   อาจารยศรีลักษณ   ผลวัฒนะ  อาจารยถนอมจิตต  เสนมา  
อาจารยพรพิมล  ชาญชยัเชาววิวฒัน และอาจารยกาญจนา   เรืองฤทธิก์ูล  และขอขอบคุณ 
คณาจารย ศูนยวิทยาศาสตรศึกษาทุกทานที่ใหคําเสนอแนะจนหลกัสูตรนี้เสร็จสมบูรณดวยดี 
 

 
             นายอดิศักดิ ์   สิงหสีโว 

                                                 เมษายน  2548 
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สารบัญ 
 
หนวยการเรียนรูที่ / เร่ือง หนา 
         

1 มวลอะตอม มวลโมเลกุล ……………………………………………..   
       กิจกรรมที ่1  การหามวล ปริมาตรและความหนาแนนของสาร .....   
       กิจกรรมที ่2  มวลของสาร  1  อะตอม .......................................   
       กิจกรรมที ่3  การคํานวณหามวลของธาตุ 1  อะตอม และ 

             มวลอะตอมของธาตุ ......................................................... 
 

       กิจกรรมที ่4  การคํานวณหามวลโมเลกุลของสาร .......................   
       แบบฝกหดัหนวยการเรียนรูที ่1..................................................   
   

2 โมล ..............................................................................................   
       กิจกรรมที ่1  มวลสัมพันธ ........................................................   
       แบบฝกหดัหนวยการเรียนรูที ่2 .................................................   
   

3 สารละลาย  
       กิจกรรมที ่1  องคประกอบและสมบัติของสารละลาย    
       กิจกรรมที ่2  การเตรียมสารละลาย      
       กิจกรรมที ่3  การหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย   
       กิจกรรมที ่4  การหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย  
       แบบฝกหกัหนวยการเรยีนรูที ่3 .................................................   
   

4 การคํานวณเกีย่วกับสูตรเคม ี..........................................................   
       กิจกรรมที ่1  สูตรเคมี ..............................................................   
       กิจกรรมที ่2  การคํานวณหามวลเปนรอยละจากสูตร .................   
       แบบฝกหดัหนวยการเรียนรูที ่4 .................................................  
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สารบัญ (ตอ) 
 
หนวยการเรียนรูที่ / เร่ือง หนา 
         

5 สมการเคมี ....................................................................................   

       กิจกรรมที ่1  ปฏิกิริยาระหวางเลด (II) ไนเตรตกับโพแทสเซียม 
             ไอโอไดด .........................................................................  

 
 

 แบบฝกหัดหนวยการเรียนรูที่ 5 .......................................................   
   

6 มวลและปริมาตรของสารในปฏิกิริยาเคม ี........................................  
       กิจกรรมที ่1  ปฏิกิริยาระหวางแคลเซยีมคารบอเนตกับ 

             กรดไฮโดรคลอริก ............................................................. 
 
 

       กิจกรรมที ่2  การศึกษาปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาระหวาง 
             แกสออกซิเจนกับแกสไนโตรเจนมอนอกไซด .......................  

 
 

       แบบฝกหดัหนวยการเรียนรูที ่6 .................................................   
   

7 สารกําหนดปรมิาณและการคํานวณจากสมการเคมทีี่เกีย่วของ 
      มากกวาหนึ่งสมการ ................................................................ 

 

       กิจกรรมที ่1  ปฏิกิริยาการสลายตัวของแคลเซียมคารบอเนต ......   
       แบบฝกหดัหนวยการเรียนรูที ่7 .................................................   
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คําแนะนําในการใชหลักสูตร 
 

 การใชหลกัสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องปริมาณสมัพันธ  
ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ  มีขอควรทราบดังนี ้
 1.  หลักสูตรฉบับนี้  เปนหลกัสูตรระดับโรงเรียนเพื่อแกปญหาการจัดทําเอกสารหลกัสูตร 
ในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเตมิ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถพัฒนาผูเรียนในดานความรู  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  เจตคตทิาง
วิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 2.  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คือ  33  ชั่วโมง 
 3.  ผูเรียนตามหลักสูตรนี ้คือ นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเฉพาะนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 
 4.  ผูสอนหลกัสูตรนี้ควรเปนครูที่จบการศกึษาสาขาเคม ี วทิยาศาสตรทั่วไป  ถาจบ
สาขาอื่น  ควรไดรับการประชุมปฏิบัติการการใชหลกัสูตรกอนใช 
 5. หลกัสูตรฉบับนี้ควรใชควบคูกับคูมือครู   แบบรายงานผลการทดลอง และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
ข้ันบูรณาการ แบบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
และตัดสินใจ  ซึ่งสรางขึน้อยางสอดคลองสมัพันธกนั 
 6.  การจัดกิจกรรมการสอนควรเรียงตามลําดับจากหนวยการเรียนรูที่ 1  ไปจนถึง 
หนวยการเรียนรูที่  7   
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หนวยการเรียนรูที่  1 
 

มวลอะตอม  มวลโมเลกุล                        จํานวน  4 ช่ัวโมง 
 
สาระการเรียนรูที่ 3  :  สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1  :  เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับ 
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนาํความรูไปใชประโยชน 
 
จุดมุงหมายของหนวยการเรียนรู 
 1.  ทําการทดลองหามวล  ปริมาตรและความหนาแนนของสาร  ตลอดจนหามวลของ
สาร  1  อะตอมได 
 2.  อธิบายความหมายของมวลอะตอมและมวลของธาตุ  1  อะตอมได 
 3.  คํานวณหามวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ  1  อะตอมได 
 4.  อธิบายความหมายของมวลโมเลกุลและมวลของสาร  1  โมเลกุลได 
 5.  คํานวณหามวลโมเลกุลของสารและมวลของสาร  1  โมเลกุลได 
 6.  นําความรูในหนวยการเรยีนรูไปใชในการแกปญหาและการตัดสินใจได 
 
ความรูและประสบการณเดิม 
 1.  อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
  อะตอม (Atom) คือสวนที่เล็กที่สุดของธาตุ  ที่สามารถแสดงสมบัติของธาตนุั้นได 
ประกอบดวยอนุภาคมูลฐานสําคัญ  3  ชนิดคือ โปรตอน  อิเล็กตรอนและนิวตรอน  โดยมี
โปรตรอนและนิวตรอนรวมตัวกันเปนนิวเคลียสอยูตรงกลางและมีอิเลก็ตรอนวิ่งอยูรอบ ๆ 
นิวเคลียส 
 2.  เลขอะตอม  เลขมวลและไอโซโทป 
  เลขอะตอม (Atomic  number)  คือตัวเลขที่แสดงจํานวนโปรตรอนในอะตอมของ
ธาตุเลขมวล (Mass  number) เปนตัวเลขที่แสดงผลบวกของจํานวนโปรตอนกับนวิตรอนใน
นิวเคลียสของอะตอม  สวนมวลอะตอมเปนมวลเปรียบเทียบที่แสดงวา ธาตุ  1  อะตอมมีมวลเปน
กี่เทาของ  1

12
 ของมวล 12C −     1  อะตอม และจะมีคาใกลเคียงกับมวลอะตอม   และไอโซโทป 

(Isotope) หมายถงึธาตหุนึง่ในกลุมของธาตุเดียวกนัที่มเีลขอะตอมเทากัน  แตมีเลขมวลตางกัน 
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กิจกรรมในหนวยการเรยีนรู   ประกอบดวย 
 กิจกรรมที ่ 1   การหามวล  ปริมาตรและความหนาแนนของสาร 
 กิจกรรมที ่ 2  มวลของสาร  1  อะตอม 
 กิจกรรมที ่ 3  การคํานวณหามวลของธาต ุ 1  อะตอมและมวลอะตอมของธาต ุ
 กิจกรรมที ่ 4  การคํานวณหามวลโมเลกุลของสาร 
 
บทนํา 
 สาร คือ ส่ิงที่ตองการที่อยูและมีมวลและสามารถสมัผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง  5   
เชน  ตนไม  อาหาร  เครื่องจกัร  ดินและอากาศรอบ ๆ ตัวเรา สารมมีากมายหลายชนดิ จําแนก
ออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ 
  1.  สารเนื้อเดยีว  คือ  สารทีม่ีเนื้อเดียวกนัตลอด  มีสมบัติเฉพาะตวั  เชน ทองคาํ  
น้ํา และสารละลายตาง ๆ  ถานาํสวนใดสวนหนึง่ของสารนี้ไปทดสอบสมบัติ  จะแสดงสมบัติ
เหมือนกนัทุกประการ   
  สารเนื้อเดียวยังสามารถแบงไดเปน  
  สารบริสุทธิ์ (Pure  Substance) คือสารเนือ้เดียวทีม่ีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด  
ไดแก 
  ธาตุ (Elements) คือ สารบริสุทธิ์ทีป่ระกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกันหรืออะตอมทีม่ี 
เลขอะตอมเทากันและไมสามารถแยกสลายเปนสารอื่นไดอีกดวยวิธกีารทางเคมี  ซึ่งแบงเปนโลหะ 
อโลหะและกึง่โลหะหรือเมตลัลอยด  
  สารประกอบ (Compound) คือสารบริสุทธิท์ี่ประกอบดวยธาตุต้ังแต  2  ธาตุข้ึนไป 
รวมกันดวยอตัราสวนโดยมวลคงที่และมสีมบัติแตกตางจากสมบัติเดมิของธาตทุี่เปนองคประกอบ  
ตัวอยางเชน  กลูโคส  ( 6 12 6C H O )   
  2.  สารเนื้อผสม  คือ สารที่ไมรวมเปนเนื้อเดียวกนัสนทิ เชน  ดินปนทราย  น้าํคลอง  
หินแกรนิตและสมบัติของสารเนื้อผสมจะไมเหมือนกันตลอด 
  ถาจําแนกสารโดยใชสถานะของสารเปนเกณฑ  แบงออกเปน  3  สถานะ  คือ 
   1.  ของแข็ง  เชน เหล็ก  หิน  แกว  กลุมนี้มรูีปรางและปริมาตรที่แนนอนไม
สามารถเปลี่ยนแปลงไดงาย  อนุภาคของของแข็งจะจัดตัวอยางมีระเบียบและยึดกนัอยูอยาง
เหนยีวแนน 
   2.  ของเหลว เชน น้ํา ปรอท รูปรางของของเหลวขึ้นอยูกบัภาชนะที่บรรจุและมี 
ปริมาตรคงที ่ไมวาจะเปลี่ยนแปลงรูปรางของภาชนะทีบ่รรจุไปอยางไร  อนุภาคของของเหลวจะ 
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เคลื่อนไหลไปมาและอยูชิดกันนอยกวาของแข็ง 
   3. แกส เชน อากาศ  มีรูปรางและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับภาชนะที่
บรรจุ  อนุภาคของแกสจะอยูอยางอิสระและอยูหางจากกนั 
  สารสามารถเปลี่ยนสถานะไดโดยการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิ   สารแตละชนิดมี
สมบัติที่แตกตางกนั  ซึง่สามารถพิจารณาความแตกตางของสารไดโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ
และสมบัติทางเคมีของสารนั้น    เปนหลกั  สมบัติทางกายภาพของสาร  ไดแก   สี   กลิ่น   รส    
การละลายในน้ําและในของเหลวอืน่ ๆ   ความหนาแนน  ความเหนียว  ความแขง็  รูปผลึก  การนาํ
ความรอนและไฟฟา   จุดหลอมเหลวและจดุเดือด  เปนตน   สวนสมบติัทางเคมี  เปนสมบัติที่
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีโดยตรง  เชน  สารจะเกิดปฏิกริิยากับกรดหรอืไม  เปนตน     
  การจําแนกสารตามเกณฑขางตน  สรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารเนื้อผสม สารเนื้อ

ของผสม สารบริสุทธิ์ สารละลาย แยกทางกายภาพ 

แยกทางกายภาพ 

ธาตุ สารประกอบ 

โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ 

แยกทางเคมี 
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 สารแตละชนิดประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็ก  คืออะตอมหรือโมเลกุลที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะตวัและมีความแตกตางจากสารอืน่ ๆ  เพื่อใหนักเรียนเขาใจถงึคุณสมบัติของสารมากยิ่งขึน้   
มาพิจารณาถงึคุณสมบัติของสารกอนใหญกอน   จากนั้นลองเชื่อมโยงความสัมพนัธคุณสมบัติ
ของสารเหลานี้ไปยังคุณสมบัติของอะตอมหรือโมเลกุลที่มีขนาดเล็กกวา  แตมีคุณสมบัติที่
เหมือนกนั  จากกิจกรรมที่  1  ดังนี ้
 
กิจกรรมที่ 1   เร่ือง การหามวล  ปริมาตรและความหนาแนนของสาร 
 
จุดประสงคของกิจกรรม 
 1.  ทดลองหามวล  ปริมาตรและความหนาแนนของสาร 
 2.  ฝกทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 
อุปกรณ/สารเคมี 
 1.  ลูกตุมเหลก็ 
 2.  ดินน้าํมัน 
 3.  เครื่องชั่งแบบ  Triple beam 
 4.  บีกเกอรขนาด  100  cm3  จํานวน  2  ใบ 
 5.  กระบอกตวงขนาด  10  cm3 
 6.  ขวดน้ํากลัน่ 
 
คําถามนํา 
 1.  ลูกตุมเหลก็และดินน้าํมนัที่มีขนาดเทากันมีมวลและปริมาตรเทากันหรือไม 
 2.  ลูกตุมเหลก็และดินน้าํมนัที่มีขนาดเทากันมีความหนาแนนเทากันหรือไม 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.  นักเรียนรวมกันวางแผนเพื่อออกแบบการทดลองในการหามวล  ปริมาตรของลูกตุม
เหล็กและกอนดินน้ํามัน 
 2.  ทําการทดลองตามแผนที่ไดวางไว  พรอมบันทกึผลการทดลองลงในตารางบันทกึผล
ที่ไดออกแบบไว 
 3.  คํานวณหาความหนาแนนของสารจากขอมูลที่ได 
 4.  นําเสนอผลจากการทดลองและการคํานวณ พรอมสรุปและอภิปรายผล 
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 เมื่อนักเรยีนชัง่มวลและวัดปริมาตรของลูกตุมเหลก็และกอนดินน้ํามันแลว  สามารถหา
ความหนาแนนของสารไดโดยอาศัยความสัมพนัธดังนี ้
 

มวล (กรัม) ของสาร  
                    ความหนาแนนของสาร   = 

ปริมาตร (ลบ.ซม.) ของสาร  
 
  ความหนาแนนของสารมหีนวยเปน  กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
 
 จากกิจกรรมขางตนจะเห็นวาเราสามารถหามวลและปริมาตรของสารที่มีขนาดใหญได  
ในทาํนองเดียวกันอนุภาคของสารทีม่ีขนาดเล็ก  เชน  อะตอม  โมเลกลุ  เราก็สามารถหามวลได
เชนเดียวกนั  ซึ่งนกัเรียนจะไดศึกษาจากกิจกรรมตอไปนี ้
 
กิจกรรมที่ 2    เร่ือง มวลของสาร  1  อะตอม 
 
บทนํา 
 อะตอมหรือโมเลกุลของสารจะมีมวลไมเทากัน และเนื่องจากวาอะตอมของสารมีขนาด 
เล็กมาก  ดังนัน้การหามวลอะตอมของธาตจุึงใชวิธกีารเปรียบเทียบมวลของสาร  1  อะตอมกับ
มวลของธาตุมาตรฐาน  1  อะตอม 
 
จุดประสงคของกิจกรรม 
 1.  เพื่อใหนักเรียนเขาใจถงึมวลของสาร  1  อะตอม  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบมวลของสาร  1  อะตอมกับมวลของธาตุมาตรฐานได 
 
อุปกรณ 
 1.  ดินน้าํมัน  1  กอน 
 2.  เครื่องชัง่แบบ  Triple Beam 
 
คําถามนํา 
 1.  ผลรวมมวลของสารกอนเล็ก ๆ  เทากับมวลดินน้ํามนักอนใหญหรือไม 
 2.  ถากาํหนดใหมวลของสารกอนเล็กเทากับ  1  อะตอม  สามารถหามวลของสาร 
1  อะตอมไดหรือไม อยางไร 
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ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.  ชั่งเพื่อหามวลของกอนดินน้ํามันกอนใหญ   1  กอน 
 2.  ใหแบงดินน้ํามนัออกเปนกอนเล็ก ๆ ทีเ่ทากัน จํานวน  5  กอน 
 3.  ชั่งกอนดินน้ํามนัแตละกอน บันทกึผล 
 4.  อภิปรายและเปรียบเทยีบมวลของดินน้ํามนักอนใหญ และมวลของดินน้ํามนัแตละ
กอน เมื่อแบงออกเปนกอนเล็ก ๆ  
 นักเรียนสามารถหามวลของสารกอนเลก็ ๆ ไดจากการชัง่ ในทาํนองเดยีวกนัถานกัเรียน
สามารถแบงสารกอนใหญ ออกเปนกอนที่เล็กมากจนมีขนาด  1  อะตอมไดและมีเครื่องชั่งที่
ละเอียดมาก ก็สามารถชั่งมวลของสาร 1 อะตอมไดเชนเดียวกนั  แตในทางปฏิบัติแลวเปนไปได
ยากมาก  นักวิทยาศาสตรจงึไดทดลองและคํานวณหามวลของสาร 1 อะตอม เพื่อทีจ่ํานาํไปใช
ประโยชนในการเปรียบเทยีบหามวลอะตอมของธาตุตาง ๆ ซึง่นักเรียนจะไดศึกษาจากกิจกรรม
ตอไปนี้ 
 
กิจกรรมที่ 3   เร่ือง  การคํานวณหามวลของธาต ุ 1  อะตอมและมวลอะตอมของธาตุ 
 
บทนํา 
 นักวทิยาศาสตรหลายทาน  ไดแก  ดอลตนั  เก-ลูซัก  ลาวัวซิเอและอาโวกาโดร  ได
สังเกตการรวมตัวของธาตุเมื่อเกิดเปนสารประกอบ พบวาธาตุเหลานัน้จะรวมตัวดวยอัตราสวน
ของจํานวนอะตอมหรืออัตราสวนโดยมวลคงที ่และในปจจุบันเปนทีท่ราบกันดวีาสารบริสุทธิ์
ประกอบดวยอะตอมของธาตุที่มีมวลอะตอมตางกนั  มวลอะตอมแสดงไดในหนวยของ   atomic 
mass unit (amu) ซึ่งเปรียบเทียบกบัมวลอะตอมของ 1

12
 มวลของคารบอน – 12   1  อะตอม  

ดังนัน้ 
  1  amu  = 

12
1  มวลของคารบอน – 12   1  อะตอม 

  ซึ่งมีมวลดังนี ้
  คารบอน -12     จํานวน   6.02 ×  10 23  อะตอม   มีมวล  =   12  กรัม 
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 12 กรัม × 1  
 

ถาคารบอน – 12   จาํนวน  1   อะตอม   มีมวล  = 
6.02 × 10- 23 

                   =     1.99  x  10-23   กรัม 
 1.99 × 10- 23 
 

ดังนัน้  
12
1  มวลของคารบอน – 12   1 อะตอม มีมวล    = 

12 
 จากความสัมพันธดังกลาวพบวา   1  amu  หรือ 1   =     1.66  ×  10-24 กรัม 
  หรือเขียนความสัมพนัธไดดังนี ้
 มวลของธาตุ  1  อะตอม (กรัม) 
 

       มวลอะตอมของธาตุ                         = 
 12

1 มวลของ 12C   1  อะตอม (กรัม) 
 
จุดประสงคของกิจกรรม 

1.  เพื่อฝกทักษะการแกปญหาโดยการคํานวณ 
2.  เพื่อแแสดงใหนักเรียนเหน็ความสัมพนัธของมวลของธาตุ  1  อะตอม และมวล 

อะตอมของธาตุ 
3.  เพื่อฝกคํานวณหามวลอะตอมของธาตจุากธาตุที่มหีลายไอโซโทปในธรรมชาต ิ
 

คําถามนํา      มวลอะตอมของธาตกุับมวลของธาต ุ 1  อะตอม  แตกตางกันอยางไร และ 
                    มีหนวยกํากบัไวหรือไม 

 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.  ศึกษาตัวอยางที่  1  และตัวอยางที ่ 2   
 2.  อภิปรายและสรุปหาแนวทางในการแกปญหา 
 3.  ปฏิบัติการแกปญหาโดยการคํานวณ  ตามโจทยเพื่อฝกการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ ทายหนวยการเรียนรูที่  1  ขอที่ 1 – 3  
 4.  บันทกึผลการแกปญหาลงในใบบนัทกึผลกิจกรรมการเรียนรู 
 5.  ศึกษาแนวทางในการคํานวณหามวลอะตอมของธาตทุี่มีหลายไอโซโทปในธรรมชาติ  
 6.  อภิปรายกลุมเพื่อใหเขาใจแนวทางในการแกปญหาทีถู่กตอง 
 7.  ศึกษารายละเอียดของการหาคา ประจุ/มวล ของไอออนจากหนวยการเรียนรูที ่1 
 8. อภิปรายกลุม  สรุปเกี่ยวกับกระบวนการหาคาประจตุอมวล 
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ตัวอยางที ่1    ธาตุแคลเซียมมีมวลอะตอม  40.08   ธาตุแคลเซียม  1  อะตอมมีมวลเทาใด 
 โจทยกาํหนดให    มวลอะตอมของธาต ุ
 โจทยถาม              มวลของธาตุ  1  อะตอม 
 แนวทางแกปญหา 
 มวลของ  Ca   1 อะตอม (กรัม) 
 

       มวลอะตอมของ  Ca       = 
 

12
1 มวลของ 12C   1  อะตอม (กรัม) 

 
 มวลของ  Ca   1  อะตอม   =   มวลอะตอมของ Ca ×

12
1 มวลของ 12 C 1 อะตอม 

              =   40.08 ×  1.66×10 24−  กรัม 
 ดังนัน้มวลของ Ca  1  อะตอม    =   6.65 ×  10 23−   กรัม   
 
คําถามชวนคิด    คารบอน – 12   1  อะตอม มีมวลเทากับแคลเซียม  1  อะตอมหรอืไม อยางไร 
 
ตัวอยางที ่2  ธาตุโพแทสเซยีม  10  อะตอม มีมวล  6.49×10 22−   กรัม  มวลอะตอมของธาต ุ
 โพแทสเซยีม  มีคาเทาใด 
 โจทยกาํหนดให   มวลของธาตุ  10  อะตอม 

    โจทยถาม   มวลอะตอมของธาต ุ  
    แนวทางแกปญหา   

     
 มวลของ K   1 อะตอม  
 

       โดยใชความสัมพันธ  มวลอะตอมของ  K    = 
 

12
1 มวลของ 12C   1  อะตอม  
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 จากความสัมพันธ   ตองหามวลของ   K     1  อะตอมกอน 
   
 
  6.49  x  10-22  กรัม 
 

  มวลอะตอมของ  Na 1 อะตอม    =   
10 

          =    6.49 ×10 23−   กรัม 
 มวลของ  K   1   อะตอม   (กรัม) 
 

       มวลอะตอมของ  K                 = 
12
1 มวลของ 12C   1  อะตอม (กรัม) 

 6.49  ×   10 - 23   กรัม 
 

                                                        = 
1.66  ×  10 - 24   กรัม 

          =    39.9 
  มวลอะตอมของ   K      =   39.9 
 
 จากทั้ง  2  ตัวอยางคงชวยใหนกัเรียนเขาใจไดวา 
  1) มวลอะตอมของธาต ุเปนคาเปรียบเทยีบระหวางมวล  1  อะตอมของธาตุนัน้กบั  
12
1 มวลของ  12 C     มีหนวยเปน  amu (Atomic  mass  unit)  ใชอักษรยอ   u    ดังนั้น  1 u  มีคา
เทากับ 

12
1  มวลของ C – 12   1  อะตอม 

  2) มวลของธาตุ  1  อะตอม  เปนมวลที่แทจริงของธาตนุัน้ มหีนวยเปนกรัม 
 นักเรียนสามารถหามวลอะตอมของธาตุได  จากมวลเปรยีบเทียบระหวางมวลของธาตุนั้น  
1  อะตอมกับ  1  อะตอมของธาตุมาตรฐาน  ซึ่งตัง้แต  พ.ศ. 2504  เปนตนมา  นกัวทิยาศาสตร 
ตกลงใช  C – 12  ซึ่งเปนไอโซโทปหนึง่ของคารบอนเปนธาตุมาตรฐานในการเปรียบเทียบ   ซึ่งใน
บางกรณีธาต ุในธรรมชาติมมีวลอะตอมไดหลายคา  และมปีริมาณรอยละในธรรมชาติที่แตกตางกัน  
เราเรียกวา  ไอโซโทป  ซึง่หมายถงึ  ธาตุหนึ่งในกลุมธาตุเดียวกนัที่มีเลขอะตอมเทากัน  แตมี

เลขมวลตางกัน   เชนโพแทสเซียมมี  3  ไอโซโทป คือ  39
19K    40

19K   และ   41
19K   แตละไอโซโทปมี

มวลอะตอมและปริมาณทีพ่บในธรรมชาตแิตกตางกนัคือ  39
19K    มีมวลอะตอม  38.9637074   มี

ปริมาณรอยละ  93.2581  40
19K   มีมวลอะตอม  39.9639992    มีปริมาณรอยละ  0.0117    และ   

41
19K     มีมวลอะตอม  40.9618254   มีปริมาณรอยละ   6.7302     
 

มวลของธาตุ 10 อะตอม มวลของธาตุ  1  อะตอม มวลอะตอมของธาตุ 
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 ดังนัน้การคํานวณมวลอะตอมของโพแทสเซียมจึงคิดจากมวลอะตอมและปริมาณของ
ไอโซโทปทีพ่บอยูในธรรมชาติ 
 มวลอะตอมเฉลี่ยของโพแทสเซียม  = 100

7302.6409618254
100

0117.09639992.39
100

2581.939637074.38 ××× ++  
                 =   36.3368132 + 0.0046757 + 2.7568127 
           39.10 
 
 มวลอะตอมของโพแทสเซียมที่คํานวณไดเปนมวลอะตอมเฉลี่ย  ซึ่งสอดคลองกับมวล
อะตอมของธาตุที่ปรากฏในตารางธาตุ  ดังนัน้คามวลอะตอมของธาตใุด ๆ ในตารางธาตุจงึเปนคา
มวลอะตอมเฉลี่ย  ซึง่ขึ้นอยูกับคามวลอะตอมและปริมาณของแตละไอโซโทปทีพ่บในธรรมชาติ  
ในปจจุบันการหาคามวลอะตอมและปริมาณของแตละไอโซโทปของธาตุจะใชเครื่องแมสสเปกโทร
มิเตอร  สวนประกอบหลักของอุปกรณและการทาํงานในเครื่องแมสสเปกโทรมเิตอรรูปแบบหนึ่ง
แสดงไดดังรูปที่  1   วิธีการทํางานของเครื่องคือ การทําใหอะตอมของสารตัวอยางในสถานะแกส
แตกตัวเปนไอออนบวก  โดยใชลําอิเล็กตรอนพลงังานสงูยิงไปที่สารตัวอยาง  ซึง่ไอออนบวกที่แตก
ตัวออกมานี้มทีั้งประจ ุ(e) และมวล (m) เมื่อผานแผนเรงอนุภาคที่เปนสนามไฟฟา จะทําใหมี
ความเร็วเพิ่มข้ึน แลวผานเขาไปในสนามแมเหล็ก  ไอออนบวกจะถกูเบนจากแนวเสนตรงเปนเสน
โคง  รัศมีของเสนโคงขึน้อยูกบัคา  e/m  ของไอออนโดยไอออนที่มีคา  e/m  ตํ่าจะเดินทางโคงเปน
วงกวางกวาไอออนที่ม ี e/m  สูง  สําหรับไอออนที่มีประจุเทากันแตมมีวลตางกนัวิธกีารนี้กส็ามารถ
แยกได โดยไอออนหนักจะโคงเปนวงกวางกวาไอออน-เบา      เมื่อไอออนทัง้หมดมาตกกระทบกบั
อุปกรณตรวจสอบ  ซึง่อาจเปนแผนฟลมหรือเครื่องบันทกึอิเล็กทรอนิกสและบันทกึความเขมหรือ
กระแส  ปริมาณความเขมหรือกระแส จะเปนปฏิภาคตรงกับจาํนวนไอออนที่ตกกระทบกับอุปกรณ
ตรวจสอบ  โดยวิธีการเชนนีจ้ึงสามารถบอกปริมาณไอโซโทปทีมี่อยูในธาตุทีน่ํามาทดสอบได 
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ภาพประกอบ 3  อุปกรณและการทาํงานในเครื่องแมสสเปกโทรมเิตอร 
(Zumdahl,  Steven S.  1995: 52) 
 
 
ตัวอยางแมสสเปกตรัมของนอีอน  เปนขอมูลที่ไดจากการวัดโดยเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร 
แสดงไดดัง ภาพประกอบ 4   

 
ภาพประกอบ 4  แมสสเปกตรัมของนีออน 
(Cracolice,  Mark S. ;& Peter,  E I.  2004: 122) 

แมเหล็ก 

ไออนที่มีมวลมากที่สุด

หลอดขับแกสเลขมวล 

ขั้วลบ

ทอนําเครื่องสูบอากาศ

สารตัวอยาง 

ลําแสงอิเล็กตรอน 

ขดลวดความรอน 
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 ภาพประกอบ 4 พบวา ถาใหมวลรวมของนอีอนมีคาเทากบั  1  จะมนีีออน – 20 อยู 
0.9048 นีออน – 21  อยู  0.0027  และนีออน -  22  อยู  0.0925  ตามลําดับ 
 ถานําผลที่ไดมาเขียนกราฟในรูปของความสัมพันธของปริมาณที่พบ (รอยละ) กับมวลอะตอม  
แสดงไดดัง ภาพประกอบ 5 
 
              100                    20

10 Ne    
                                        (90.48)                                         
 
          75 
 
          50 
                                                                                       22

10 Ne  
          25                                                   21

10 Ne             (9.25) 
                                                                (0.27)                                     
            0                      20                 21                 22               มวลอะตอม 
 
ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธระหวางปริมาณที่พบ (รอยละ) กับมวลอะตอม 
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  ตัวอยางคามวลอะตอม  ปริมาณรอยละของแตละไอโซโทปทีม่ีอยูในธรรมชาติและ
คามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุบางธาตุ  แสดงไดดัง ตาราง 19 
 

ตาราง 19 มวลอะตอม  ปริมาณรอยละของไอโซโทปและมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุบางชนิด 
 

ไอโซโทป มวลอะตอมของไอโซโทป ปริมาณรอยละที่พบในธรรมชาติ มวลอะตอมเฉลี่ย 
    

12
6 C  12.000 98.930 
13
6 C  13.003 1.070 12.010 

    
14
7 N  14.003 99.632 
15
7 N  15.000 0.368 14.006 

    
16
8 O  15.995 99.757  
17
8 O  16.999 0.038 15.962 
18
8 O  17.999 0.205  

    
32
16 S  31.972 94.930  
33
16 S  32.971 0.760 
34
16 S  33.967 4.290 32.065 

36
16 S  35.907 0.020  

    

 
(Cracolice,  Mark S. :& Peter,  Edward I.  2004 : 122) 

 
 จากกิจกรรมที ่ 3  นกัเรียนจะเหน็วาสามารถหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุไดโดยอาศัย
ความสัมพันธระหวางมวลอะตอมของแตละไอโซโทปกบัปริมาณรอยละที่พบในธรรมชาติ   
ในทาํนองเดียวกัน   ถาอะตอมรวมกนัเพื่อใหมีขนาดที่ใหญข้ึนเปนโมเลกุล  เราก็สามารถหามวล
โมเลกุลของสารประกอบได   ซึ่งจะไดศึกษาจากการทํากิจกรรมตอไปนี ้
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กิจกรรมที่ 4  เร่ือง  การคํานวณหามวลโมเลกุลของสาร 
บทนํา 
 โมเลกุลของสารเปนอนุภาคขนาดเล็กซึง่สามารถอยูอยางอิสระและแสดงสมบัติ
เฉพาะตวัของสารนั้นได  การหามวลโมเลกุลของสารใชวิธีเชนเดียวกบัการหามวลอะตอมของธาตุ 
คือ ใชการเปรยีบเทียบมวลของสารนัน้  1  โมเลกุลกับมวลของธาตมุาตรฐาน  1  อะตอม  โดยใช
ความสัมพันธดังนี ้
 
 มวลของสาร A 1 โมเลกุล (กรัม) 
 

      มวลโมเลกุลของสาร  A          = 
12
1 มวลของ 12C   1  อะตอม (กรัม) 

 
 มวลของสาร A 1 โมเลกุล (กรัม) 
                                                      = 

1.66× 10 – 24 กรัม 
 
จุดประสงคของกิจกรรม 
 1.  เพื่อฝกทักษะการแกปญหาโดยการคํานวณ 
 2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถคาํนวณหามวลโมเลกุลของสารจากขอมูลทีก่ําหนดใหได 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.  ศึกษาแนวคิดในการคํานวณหามวลโมเลกุลจากตวัอยางที่  3 - 6 
 2.  รวมกันสรุปและอภิปรายถึงแนวทางในการแกปญหาของตัวอยางขอที่  3 - 6 
 3.  ปฏิบัติการแกปญหาโดยการคํานวณ ตามโจทยเพื่อฝกการแกปญหาและการ
ตัดสินใจตามหนวยการเรียนรูที่  1  ขอที่ 6  
 4. บันทึกผลการแกปญหาลงในใบบนัทกึผลกิจกรรมการเรียนรู 
 5.  รวมกนัอภิปรายถงึแนวทางในการแกปญหาในแตละขอยอย 
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ตัวอยางที ่3 สารประกอบ  B  3  โมเลกุล มีมวล  2.40 × 2210−  กรัม  สารประกอบ  B  มีมวล
โมเลกุลเทาใด 
 โจทยกาํหนดให   มวลของสารประกอบ  3  โมเลกุล 
 โจทยถาม   มวลโมเลกุล 
 แนวทางแกปญหา 
 
    
  
 
 
 มวลของสาร B 1 โมเลกุล (กรัม) 
       มวลโมเลกุลของสาร B                          = 

1.66 × 10 – 24 กรัม 
 

2.40 × 10 – 22 กรัม               ดังนัน้จะตองหามวลของสาร  B 1 โมเลกุลกอน =   
3 

               =    8.00 ×  10 23−  กรัม 
8.00 ×  10 23−  กรัม 

               มวลโมเลกุลของสาร  B                                   = 
1.66 × 10 – 24 กรัม 

              =    48.19 
    สารประกอบ  B  มีมวลโมเลกุล     =    48.19 
 
 จากตัวอยางที ่ 3  พบวาวิธีการคํานวณหามวลโมเลกุลของสาร  เราใชความสัมพันธดังที่
ไดกลาวมาขางตนแลว  ซึง่เปนไปในลักษณะเดียวกับการหามวลอะตอมของธาตุ  แตในบางกรณีที่
โจทยใหหามวลโมเลกุลของสารประกอบ  โดยบอกสูตรโมเลกุลมาให  นักเรียนสามารถหาคําตอบ
ไดดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

มวลของสารประกอบ 
 3 โมเลกุล 

มวลของสารประกอบ 
 1 โมเลกุล 

มวลโมเลกุล 
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ตัวอยางที ่4   กลูโคสมีสูตรโมเลกุล  6 12 6C H O   มีมวลโมเลกุลเทาใด 
 โจทยกาํหนดให  สูตรโมเลกุล 
 โจทยถาม    มวลโมเลกุล 
 แนวทางแกปญหา 
 
 
 
 มวลโมเลกุลของกลูโคส  6 12 6C H O   คํานวณไดดังนี ้
   = (6×มวลอะตอมของ C) + (12xมวลอะตอมของ H) + (6xมวลอะตอมของ O)
   =  (6x12.01) + (12x1.00) + (6x15.99) 
   =  72.06 + 12 + 95.94 
   =  180 
คําถามนาคิด   วิธีการหามวลโมเลกุลจากตัวอยางที่  3  และตัวอยางที่  4  เหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร 
 
ตัวอยางที ่5  จงหามวลสูตรของ  2 3Na CO   
 โจทยกาํหนดให     สูตรโมเลกุล 
 โจทยถาม        มวลสูตร 
 แนวทางแกปญหา 
 
 
 
 มวลโมเลกุลของ  2 3Na CO   คํานวณไดดังนี้ 
  = (2×  มวลอะตอมของ Na ) + (1 ×  มวลอะตอมของC ) + (3×มวลอะตอมของO ) 
  = (2 x 22.99) + (1 x 12.01) + (3 x 15.99) 
  = 45.98 + 12.01 + 47.97 
  = 105.96 
 
 

สูตรโมเลกุล ผลรวมมวลอะตอม มวลโมเลกุล 

สูตรโมเลกุล ผลรวมมวลอะตอม มวลโมเลกุล 
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 ในตัวอยางที่ 4  เปนการหามวลโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต  ซึ่งหาไดจากสตูร
โมเลกุลของสารประกอบ  สวนสารประกอบไอออนิกในตัวอยางที ่ 5  จะไมอยูในรูปของโมเลกุล  
สูตรของสารประกอบ เปนสตูรที่แสดงอัตราสวนอยางต่ําของไอออนที่ประกอบเปนสารนั้น ดังนัน้
มวลโมเลกุลของสารประกอบจึงหมายถึง  มวลสูตรเอมพิริคัล หรือ มวลสูตร นัน่เอง 
 กรณีที่โมเลกุลของสารอยูในรูปน้ําผลึก  นกัเรียนก็สามารถหามวลโมเลกุลของสารได 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางที ่6   จงหามวลสตูรของ  2 4 7 2.10Na B O H O  (Sodium tetraborate decahydrate) 
 โจทยกาํหนดให     สูตรโมเลกุล 
 โจทยถาม               มวลสูตร 
 แนวทางแกปญหา 
 
 
 
 มวลโมเลกุลของ 2 4 7 2.10Na B O H O  คํานวณไดดังนี ้
  =  (2×มวลอะตอมของ Na ) + (4×มวลอะตอมของ B ) + (7×มวลอะตอมของO ) +  
                         (10×  ((2×มวลอะตอมของ  H ) + (1×มวลอะตอมของ O ))) +    
      (2× 22.99)+(4× 10.81)+(7× 15.99)+(10×  ((2× 1.00)+(1x15.99))) 
  =   45.98 + 43.24 + 111.93 + (10×  ((2)+(15.99)) 
  =   201.15 + 179.9 
  =   381.05 
 
คําถามนาคิด  การหามวลโมเลกุลของสารประกอบโคเวเลนต  สารประกอบไอออนิก และ
สารประกอบทีอ่ยูในรูปน้าํผลกึ มวีิธีการเหมอืนหรือแตกตางกนั  อยางไร 
 
 
 
 
 
 

สูตรโมเลกุล ผลรวมมวลอะตอม มวลโมเลกุล 



 226

แบบฝกหัดหนวยการเรียนรูที่  1 
 

 
 1.  จงหามวลอะตอมของอะลูมิเนียม   ถาอะลูมิเนยีม  1  อะตอม มีมวล  
27x1.66x10 24−  g 
 2.  มวลอะตอมของไนโตรเจนเทากับ  14  ไนโตรเจน  1  อะตอม  มมีวลเปนกี่เทาของ 
12
1  มวลของคารบอน – 12  1  อะตอม 

 3. มวลอะตอมของฮีเลียมเทากับ  4.003   ฮีเลียม  1  อะตอมมีมวลกีก่รัม 
 4. จงหามวลอะตอมของคลอรีน (Cl ) จากขอมูลตอไปนี้ 
 

ไอโซโทป มวลอะตอมของไอโซโทป ปริมาณรอยละในธรรมชาต ิ
   

Cl - 35 34.968 75.78 
   

Cl - 37 36.966 24.22 
   

 
 5.  ธาตุยูโรเพยีม  พบในธรรมชาติ  2  ไอโซโทป คือ  151 Eu  มมีวลอะตอมเทากับ  
150.9196 และ  153 Eu  มีมวลอะตอมเทากับ  152.9209  ถามวลอะตอมเฉลีย่ของ  Eu  เทากบั  
151.9600  จงหาปริมาณรอยละของ  Eu   แตละไอโซโทป 
 6.  จงหามวลโมเลกุล / มวลสูตร ของสารประกอบตอไปนี ้
  6.1  กรดสเตียริก ( 18 36 2C H O ) 
  6.2  การบูร ( 10 16C H O ) 
  6.3  โครเมียม (III) ออกไซด ( 2 3Cr O ) 
  6.4  แคลเซียมซัลเฟต ( 4CaSO ) 
  6.5  แมกนีเซยีมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต ( 4 2.7MgSO H O ) 
  6.6  เลด (II) ไนเตรต (Pb( 3NO ) 2 ) 
 7. ฟอสฟอรัส  1  โมเลกุลม ี 4  อะตอม  ถามวลโมเลกุลของฟอสฟอรัสเทากับ  123.88  
จงหามวลอะตอมของฟอสฟอรัส 
 8.  ธาตุโซเดียม  10  อะตอม กับธาตุแมกนีเซียม  10  อะตอม มีมวลเทากนัหรือไม  
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

วิชาวิทยาศาสตรสาระการเรยีนรูพืน้ฐานและเพิ่มเติม (เคมี)      ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5                                         
หนวยการเรียนรูที่  1                                                        แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
เร่ือง  มวล ปริมาตรและความหนาแนนของสาร                     เวลา  2  ชั่วโมง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  ทําการทดลองหามวล  ปริมาตรและความหนาแนนของสาร  ตลอดจนหามวล 
ของสาร  1  อะตอมได 
 
เนื้อหา 
 1.  อนุภาคมูลฐานของอะตอม  เลขมวล  เลขอะตอม  ไอโซโทป 
 2.  สารเนื้อเดยีว  สารเนื้อผสม 
 3.  สมบัติของสารทั้งทางกายภาพและทางเคม ี
 4.  การหามวล  ปริมาตรและความหนาแนนของสาร 
 
สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  ปริมาณสัมพันธ 
 2.  แบบรายงานกจิกรรมการทดลอง 
 3.  หนงัสือเรียนวิชาเคมีพืน้ฐานและเพิ่มเตมิ  เลม 2 
 4.  คูมือครูเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม  เลม 2 
 5.  www.vchagarn.com 

 
อุปกรณ / สารเคมี 
 1.  ลูกตุมเหลก็ 
 2.  ดินน้าํมนั 
 3.  เครื่องชั่งแบบ  Triple  beam 
 4.  บิกเกอรขนาด  100 cm 
 5.  กระบอกตวงแบบ  10  cm 
 6.  ขวดน้ํากลัน่ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
  1.  ทบทวนความรูเดิมของนกัเรียนเกี่ยวกบัอนุภาคมูลฐานของอะตอม  เลขมวล  
 เลขอะตอม  และไอโซโทป  โดยใชคําถามนํา  ดังนี ้
   - อนุภาคมูลฐานของอะตอมประกอบดวยอะไรบาง  และมีประจุเทาใด 
   - สัญลักษณนวิเคลียร  บอกใหทราบถึงอนภุาคมูลฐานอะไรบาง  และมีจํานวน 
เทาใด 
  
 ขั้นสอน/ขั้นสรุป 
 การกาํหนดปญหา 
  1.  นําอภิปรายเกี่ยวกับสารวาแบงออกเปน  2  ประเภท  ตามเนื้อสาร 
โดยใชคําถามนําดังนี ้
   1.1  ถาใชเกณฑเนื้อสารเปนเกณฑ  แบงสารออกเปนกีป่ระเภท  อะไรบาง 
และสังเกตไดอยางไร 
   1.2  นักเรียนรวมกนัยกตวัอยางถึงสารแตละประเภท  ตามที่ระบุขางตน   
พรอมอภิปรายตอไปวา  ตัวอยางทีน่ักเรียนยกตวัอยางอยูในกลุมนัน้ ๆ จริงหรือไม อยางไร 
  2.  ครูนําอภิปรายตอไปวา  การจําแนกประเภทของสารนอกจากใชเกณฑเนื้อสาร 
แลวยังมเีกณฑอ่ืนที่สามารถนํามาใชในการจัดประเภทของสาร  เชน  ใชสถานะของสารเปนเกณฑ 
พรอมทัง้ครูใชคําถามนาํเพื่อใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู  ดังนี ้
   2.1  ถาใชสถานะเปนเกณฑในการแบงประเภทของสาร  สารแบงออกเปน 
กี่ประเภท  อะไรบาง 
   2.2  นักเรียนรวมกนัยกตวัอยางสารแตละประเภท  โดยใชสถานะเปนเกณฑ 
พรอมทัง้อภิปรายสรุปถึงเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการจัดจาํแนกสาร 
  3.  ครูนําอภิปรายตอไปวาสารแตละชนิดมีสมบัติที่แตกตางกนั  ซึ่งแบงออกเปน  
2 ประเภท คือสมบัติทางกายภาพ  อันไดแก สี กลิน่ รส การละลายในน้าํ ความหนาแนน   
ความเหนยีว  ความแข็ง  เปนตน  และสมบัติทางเคมี  อันไดแก  สมบัติที่เกี่ยวของกบัการ 
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
  4.  ครูนําอภิปรายเกี่ยวกับการจําแนกสารตามเกณฑขางตน  โดยใชแผนภาพ 
ตามเอกสารประกอบการสอน  หนา 3 
  5.  ครูนําสารตัวอยางมา  1  ชิน้  ซึ่งอาจเปนกอนดินน้ํามัน  แลวถามนําใหนกัเรียน
ไดคิดแกปญหา  โดยใชคําถามดังนี ้
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   5.1  สมบัติของสารตัวอยางมีอะไรบาง  และจะวัดไดอยางไร 
   5.2  มีสมบัติใดบางที่นักเรียนสามารถใชขอมูลพื้นฐานจากขอ 1 ไปใชเพื่อหา 
สมบัติเหลานัน้ได 
 
      การทาํความเขาใจปญหา  
  1.  นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงสมบัติของสารวามีอะไรบาง  และจะวดัไดอยางไร 
จนไดขอสรุปวา  สมบัติของกอนดินน้ํามันไดแก  มวล  ซึง่วัดไดโดยการชั่งดวยเครื่องชั่ง ปริมาตร 
ซึ่งวัดไดโดยการตวงดวยกระบอกตวง 
  2.  นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงสมบัติของสารดังกลาวขางตน จนไดขอสรุปวา 
จากขอมูลพืน้ฐานในขอ 1 สามารนํามาคํานวณหาความหนาแนนของสารได 
  3.  ใหนกัเรียนทํากจิกรรมที ่1 เร่ืองการหามวล  ปริมาตร  และความหนาแนน 
ของสารโดยครูใชคําถามนํา  ดังนี ้
   3.1 ลูกตุมน้ําหนกัและกอนดินน้าํมันที่มีขนาดเทากันจะมีมวลและ 
ปริมาตรเทากนัหรือไม 
   3.2  ลูกตุมเหล็กและกอนดนิน้าํมนัที่มีขนาดเทากนั  จะมีความหนาแนน 
เทากันหรือไม 
 

การวางแผนแกปญหา 
  1.  นักเรียนรวมกัน  ระดมความคิด  เพื่อวางแผนหามวล  ปริมาตร  และความ 
หนาแนนของลูกตุมเหลก็  และกอนดนิน้าํมัน 
  2.  นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงแนวทางในการหามวล ปริมาตรและความหนาแนน 
ของสาร พรอมรวมกนัตัดสินใจจนไดวธิีการในการทํากจิกรรมการทดลอง 
  3.  ครูนําอภปิรายถึงแนวทางในการทาํการทดลองในแตละกลุม  ซึ่งอาจได 
แนวทางดงันี ้
   3.1  การหามวลของสารทั้งสอง  โดยการชั่งดวยเครื่อง 
   3.2  การหาปริมาตรของสารทั้งสอง  โดยการแทนทีน่้ําดวยถวยยูเรกา  แลว 
วัดปริมาตรของสารโดยการตวงดวยกระบอกตวง 
   3.3  การหาความหนาแนนของสารโดยใชความสัมพนัธระหวางมวล/ปริมาตร 
   3.4  นักเรียนสรุปแนวทางทีจ่ะใชในการทาํการทดลองเพื่อหามวล  ปริมาตร   
และความหนาแนนของสารทั้งสอง  พรอมประชุมปรึกษาหารือกันในกลุม  เพื่อใหสมาชิก 
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ทุกคนเขาใจถงึแนวทางในการแกปญหา  และแบงหนาที่กนัรับผิดชอบ  เร่ิมต้ังแตรวมกนัสังเกต
และบันทกึผลการทดลองอยางเปนระบบ 
 
      การลงมือแกปญหาและประเมินผลการแกปญหา 
  1.  นักเรียนลงมือทําการทดลองตามแผนการทดลองทีว่างไว  พรอมบันทกึ 
ผลการทดลอง 
  2.  ในขณะทาํการทดลองครอูาจใชแนวคาํถามเพื่อใหนักเรียนสังเกตผลดังนี ้
             2.1  ลูกตุมเหล็กและกอนดินน้ํามนั  มมีวลและปริมาตรเทาใด 
              2.2  ลูกตุมเหล็กและกอนดินน้ํามนั  มคีวามหนาแนนเทาใด 
  3. นักเรียนสรุปและอภิปรายผลในภาพรวมจนไดขอสรุปวาลูกตุมเหลก็และ 
กอนดินน้ํามันมีขนาดเทากัน  โดยลกูตุมเหล็กมีมวลและปริมาตรมากกวากอนดินน้ํามัน 
 

การตรวจสอบการแกปญหาและการนาํวิธกีารแกปญหาไปใช  
  1.  ครูใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกับการหาความหนาแนนของวัตถุรูปรางอื่น เชน   
ทรงกลม  ส่ีเหลี่ยมผืนผา  เปนตน  พรอมใหคําแนะนาํเกีย่วกับการทาํการทดลองที่ผานมา 
  2.  ครูถามคําถามนําเพื่อใหนักเรียนคิด  แกปญหา  โดยอาจใชแนวคาํถาม ดังนี ้
              2.1  ดินน้าํมันที่มีขนาดตางกนั  มีความหนาแนนเทากันหรือไม 
              2.2  ลูกตุมเหล็กมีขนาดเทากนั  มีความหนาแนนเทากนัหรือไม  อยางไร 
              2.3  ความหนาแนนของสารขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบาง 
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การวัดและประเมินผล 
 

พฤติกรรม เครื่องมือ วิธีการ เกณฑการประเมิน 
1.  ความรู 

 
 2.  กระบวนการ  
    แกปญหาทาง 
    วทิยาศาสตร 

 
 
 
 

3.  เจตคติทาง 
   วิทยาศาสตร 

- 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
และการประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 
เจตคติทางวิทยาศาสตร 

- 
 
สังเกตและตรวจ 
รายงานกิจกรรม 
การทดลอง 
 
 
 
 
การทดสอบ 
หลังเรียน 

- 
 
3.40-4.00  ระดับดีมาก 
2.80-3.39  ระดับดี 
2.20-2.79 ระดับปานกลาง 
1.60-2.19 ระดับนอย 
1.00-1.59 ระดับนอยมาก 
        (ตองปรับปรุงแกไข) 
 
3.40-4.00  ระดับดีมาก 
2.80-3.39  ระดับดี 
2.20-2.79 ระดับปานกลาง 
1.60-2.19 ระดับนอย 
1.00-1.59 ระดับนอยมาก 
        (ตองปรับปรุงแกไข) 
 

 
ผลงาน/รายงาน/รายงานทีน่ักเรียนปฏบัิติ 

- แบบรายงานกิจกรรมการทดลอง 
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บันทึกผลการเรียนรู 
 1.  ผลการเรียนรู 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 2.  ปญหาอุปสรรค 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 3.  ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                                          (นายอดิศักดิ์  สิงหสีโว) 
                                                                                       ครูโรงเรยีนเสลภูมิพิทยาคม 
ความเห็นของผูบริหารสถานศกึษา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                 (นายปรีดา  ลํามะนา) 

                                                                 ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนเสลภูมพิิทยาคม 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
-  แบบสํารวจความตองการหลักสูตรของครู นักเรียนและผูปกครอง 
-  แบบประเมนิโครงรางหลกัสูตร 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  -  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
  -  แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  -  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงาน 
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แบบสํารวจความตองการหลักสูตรของครู นักเรยีนและผูปกครอง 
 

 คําชี้แจง  แบบสํารวจนี ้เปนแบบสํารวจความตองการหลักสูตรสถานศึกษา เร่ือง
ปริมาณสัมพนัธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ เพื่อใหโรงเรียน
มัธยมศึกษาไดใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร (เคมี) 
 แบบสํารวจ ม ี 2  ตอนคือ 
  ตอนที่  1  สถานะภาพผูตอบแบบสํารวจ 
  ตอนที่  2  ความตองการหลกัสูตรสถานศกึษา เร่ืองปริมาณสัมพนัธ ทีเ่นนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจของครู นักเรียนและผูปกครอง 
 ตอนที่ 1  สถานะภาพผูตอบแบบสํารวจ 
  โปรดกาเครื่องหมาย    ลงในชอง  (   )  ตามสภาพจรงิ 
   เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 
 ตอนที่ 2  ระดับความตองการหลกัสูตรสถานศกึษา เร่ืองปริมาณสัมพันธที่เนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจของครู  นกัเรียนและผูปกครอง 
  โปรดตอบโดยการทาํเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงตามความตองการ 
 

ตองการ 
ขอ ไมตองการ 

นอย ปานกลาง มาก 
สาเหตุ 

1.  หลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพันธ      
2.  หลักสูตรที่เนนบูรณาการการสอนทักษะ 
การคิดแกปญหาและการตัดสินใจ 

     

3.  หลักสูตรที่เนนใหนักเรียนทํากิจกรรม 
การทดลองดวยตนเอง 

     

4.  หลักสูตรที่เนนใหนักเรียนวางแผน 
การทดลองดวยตนเอง 

     

5.  หลักสูตรที่เนนใหนักเรียนปฏิบัติการ 
ทดลองดวยตนเอง 

     

6.  หลักสูตรที่เนนใหนักเรียนสรุปและอภิปราย 
ผลการทดลองดวยตนเอง 

     

7.  หลักสูตรที่นําเสนอโดยใชกิจกรรม 
การทดลองเปนหลัก 

     

8.  หลักสูตรที่มีกิจกรรมอยางหลากหลาย      
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ตองการ 
ขอ ไมตองการ 

นอย ปานกลาง มาก 
สาเหตุ 

9.  หลักสูตรที่มีการใชอุปกรณประกอบ 
การทํากิจกรรมการทดลอง 

     

10.  หลักสูตรที่มีการวัดผลและประเมินผล 
 ตามสภาพจริง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          ขอขอบคุณ 
                                                                                                                  นายอดิศักดิ์    สิงหสีโว 

นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 
 
คําชี้แจง   
 แบบประเมินโครงรางหลกัสตูรฉบับนี้  สําหรับผูเชี่ยวชาญใชในการประเมินหลักสูตร
สถานศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เร่ืองปริมาณสัมพันธที่เนนพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหา และการตัดสินใจ โดยมีจุดมุงหมายสาํคัญคือมุงตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลองระหวางองคประกอบตาง ๆ  ของหลักสูตรวามคีวามหมายและสอดคลองกันเพียงใด   
เพื่อนาํขอมูลที่ไดจากการประเมินและขอคิดเห็น   ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ  ของทาน
ผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยแบงการประเมินออกเปน  3  ตอนคือ 
 ตอนที่ 1  ประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร  เปนการพิจารณาวา
สวนประกอบตาง ๆ ของหลกัสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด  อันไดแก   ความจําเปนของหลักสูตร
สถานศกึษา   เปาหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาวิชา  หนวยการเรียนรู   
แผนการจัดการเรียนรู  ส่ือ/อุปกรณประกอบการเรียนรูและการวัดและประเมินผล  โดยมรีะดับ
ความเหมาะสมดังนี ้
  5  หมายถึง รายการประเมนิมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง รายการประเมนิมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3  หมายถึง รายการประเมนิมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง รายการประเมนิมีความเหมาะสมในระดับนอย 
  1  หมายถึง รายการประเมนิมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลอง  เปนการพิจารณาสวนประกอบตาง ๆ ของโครงราง
หลักสูตรวา มีความสอดคลองกันเพียงใด  โดยมีระดับความสอดคลองดังนี ้
  +1 หมายถึง รายการประเมนิมีความสอดคลองกัน 
   0  หมายถงึ รายการประเมนิอาจไมสอดคลองซึ่งกนัและกัน 
  - 1 หมายถึง รายการประเมนิไมสอดคลองซึ่งกันและกัน  
 ตอนที่ 3  ประเมินความคิดเห็นเพิ่มเตมิ   มีจุดมุงหมายใหผูเชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็น หรือขอเสนอแนะอืน่ ๆ  ที่จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขโครงรางหลกัสูตรใหดีข้ึนใน
หัวขอตาง ๆ ดังนี ้
  1.  เปาหมายของหลักสูตร 
  2.  จุดมุงหมายของหลกัสูตร 
  3.  คําอธิบายรายวิชา 
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  4.  เนื้อหาของหลักสูตร 
  5.  หนวยการเรียนรู 
  6.  แผนการจดัการเรียนรู 
  7.  ส่ือ/อุปกรณประกอบการเรียนรู 
  8.  การวัดและการประเมนิผล 
  9.  อ่ืน ๆ  
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ตอนที่ 1   แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลกัสูตร 
 

ระดับความเหมาะสม  
รายการประเมิน 5 

มากที่สุด 
4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอย 

1 
นอยที่สุด 

1.  ความจําเปนของหลักสูตรมีความเหมาะสม      
2.  เปาหมายของหลักสูตรสอดคลองกับความตองการใน
ชีวิตประจําวัน 

     

3.  เปาหมายของหลักสูตรเหมาะสมกับการพัฒนาใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียน 

     

4.  จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความชัดเจน      
5.  จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความเปนไปไดและมี
ประโยชนเพียงพอตอการนําไปปฏิบัติ 

     

6.  จุดมุงหมายของหลักสูตรเหมาะสมกับการสงเสริมให
เกิดขึ้นกับผูเรียน 

     

7.  เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมกับวัยของผูเรียน      
8.  เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมและนําไปปฏิบัติไดจริง      
9.  กิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู      
     9.1  หนวยการเรียนรูที่ 1  เรื่องมวลอะตอม  
มวลโมเลกุลมีความเหมาะสม 

     

     9.2  หนวยการเรียนรูที่ 2  เรื่องโมล มีความเหมาะสม      
     9.3  หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่องสารละลายมี 
ความเหมาะสม 

     

     9.4  หนวยการเรียนรูที่ 4  เรื่องการคํานวณเกี่ยวกับ 
สูตรเคมี มีความเหมาะสม 

     

     9.5  หนวยการเรียนรูที่ 5  เรื่องสมการเคมี  มีความ
เหมาะสม 

     

     9.6  หนวยการเรียนรูที่ 6  เรื่องมวลและปริมาณ 
ของสารในปฏิกิริยาเคมี มีความเหมาะสม 

     

     9.7  หนวยการเรียนรูที่ 7  เรื่องสารกําหนดปริมาณ
และการคํานวณจากสมการเคมีที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่ง
สมการ  มีความเหมาะสม 
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ตอนที่ 1 (ตอ)   
 

ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมิน 5 

มากที่สุด 
4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอย 

1 
นอยที่สุด 

10.  โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรในแตละหนวยการ
เรียนรูมีความเหมาะสม ที่จะชวยใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูบรรลุเปาหมาย 

     

11.  เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมกับพัฒนาการ 
ของผูเรียน 

     

12.  ระยะเวลาในการเรียนตามหลักสูตรมีความ 
เหมาะสม 

     

13.  การแบงเนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรูมี 
ความเหมาะสม 

     

14.  กําหนดเนื้อหาในแตละแผนการเรียนรูเรียงลําดับได
อยางเหมาะสม 

     

15.  กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับวัยของผูเรียน      
16.  กิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะที่สงเสริมกระบวน 
การคิดแกปญหาและการตัดสินใจ 

     

17.  กิจกรรมการเรียนรูยึดหลักเนนผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติการสรางความรูดวยตนเอง 

     

18.  กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยเหมาะสมกับการ
ฝกทักษะตาง ๆ  

     

19.  วิธีการสอนในแตละกิจกรรมการเรียนรูมีความ
เหมาะสม 

     

20.  ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูเหมาะสมกับวัยผูเรียน      
21.  ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
22.  ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู      
23.  วิธีการวัดและประเมินผลในแตละหนวยการเรียนรู 
มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

     

24.  วิธีการวัดและประเมินผลในแตละแผนการจัด 
การเรียนรูเหมาะสมและนําไปปฏิบัติไดจริง 

     

25.  องคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสม      
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลอง 
 

ระดับความสอดคลอง 
รายการประเมิน 

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 
1.  ความจําเปนและเปาหมายของหลักสูตร     
2.  เปาหมายและจุดมุงหมายของหลักสูตร    
3.  ความจําเปนและจุดมุงหมายของหลักสูตร    
4.  จุดมุงหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาวิชา    
5.  เปาหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาวิชา    
6.  จุดมุงหมายของหลักสูตรสอดคลองกับกิจกรรมในหนวยการเรียนรู.    
7.  เนื้อหากับกิจกรรมในหนวยการเรียนรู     
8.  เนื้อหาวิชากับแผนการจัดการเรียนรู    
9.  กิจกรรมในหนวยการเรียนรูกับแผนการจัดการเรียนรู      
10.  แผนการจัดการเรียนรูกับส่ือ/อุปกรณ    
11.  แผนการจัดการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล     
12.  ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    
13.  เนื้อหาวิชากับการวัดและประเมินผล    
14.  กิจกรรมในหนวยการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    
 
ตอนที่  3   ประเมินความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1.   เปาหมายของหลักสูตร ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 2.  จุดมุงหมายของหลักสูตร  …………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 3.  คําอธิบายรายวิชา  ………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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 4.  เนื้อหา/กิจกรรมของหลักสูตร   
  4.1  หนวยการเรียนรูที่  1   ………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  4.2  หนวยการเรียนรูที่  2 ………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  4.3  หนวยการเรียนรูที่  3 ………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  4.4  หนวยการเรียนรูที่  4 ………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  4.5  หนวยการเรียนรูที่  5 ………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  4.6  หนวยการเรียนรูที่  6 ………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  4.7  หนวยการเรียนรูที่  7 ………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 5.   แผนการจัดการเรียนรู 
  5.1  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 …………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  5.2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 …………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  5.3  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 …………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  5.4  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 …………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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  5.5  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 …………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  5.6  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  …………………………………………………………………... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  5.7  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 …………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 6.  ส่ือ/อุปกรณประกอบการเรียนรู  …………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 7.  การวัดและการประเมินผล ………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 8.   อื่น ๆ  ……………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 

 



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
1.   มวลอะตอมมีความหมายวาอยางไร  
 ก.  มวลของธาตุใด ๆ ที่มมีวลเปนกรัมเทากับมวลของธาตุมาตรฐานจาํนวน  1  อะตอม 
 ข.  มวลเปรียบเทียบกับมวลอะตอมของธาตุมาตรฐาน  1  อะตอม 
 ค.  มวลเปรียบเทียบกับมวลของธาตุแคลเซียมจํานวน  1  อะตอม 
 ง.  มวลเฉลี่ยของธาตนุั้น ๆ เมื่อทําปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจนในอากาศ 
2.  ธาตุฟอสฟอรัสมีมวลอะตอม  31.0  ธาตุฟอสฟอรัส  10  อะตอม  คิดเปนกี่กรัม 
 ก.  243.18 10−×     กรัม 
 ข.   246.452 10−×   กรัม 
 ค.  235.146 10−×     กรัม 
 ง.    2331.0 10−×       กรัม   
3.  มวลโมเลกลุมีความหมายวาอยางไร  
 ก.  มวลเปรียบเทียบระหวางมวลของสาร  1  โมเลกุล กบัมวลของธาตมุาตรฐาน  
  1 อะตอม 
 ข.  มวลเปรียบเทียบระหวางมวลสาร  1  โมเลกุล  กับมวลของธาตมุาตรฐาน 1 โมเลกุล 
 ค.  มวลของสารใด ๆ ที่มมีวลเปนกรัม  เทากับ มวลโมเลกุล 
 ง.  มวลของสารใด ๆ ที่มนี้ําหนกัเปน  12  เทา ของาตุมาตรฐาน 
4.  มวลโมเลกลุของ 3 6( )K Fe CN  มีคาเทาใด (กําหนดมวลอะตอม  K = 39.1 , Fe = 55.8 ,  
C = 12.0 , N = 14.0) 
 ก.  120.9 
 ข.  247.9  
 ค.  259.1  
 ง.  329.1  
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5.  ลําดับมวลโมเลกุลของสารประกอบในขอตอไปนี้จากมากไปหานอยคือ          
3 4 4 2 3, , ,H PO CuSO CaC CHCl  (มวลอะตอม  H = 1.00 ,P = 31.00 ,O = 16.00 ,Cu = 63.5 , 

S = 32.1 ,Ca = 40.1,Cl = 35.5, C = 12.00) 
 ก. 3 4, 3 4 2, ,H PO CHCl CuSO CaC  
 ข. 3 4 4 2 2, , ,H PO CuSO CHCl CaC  
 ค. 4 3 3 4 2, , ,CuSO CHCl H PO CaC  
 ง. 4 3 4 3 2, , ,CuSO H PO CHCl CaC  
6.  ความหมายของสาร 1 โมล ทีไ่มถูกตองคือ 
 ก.  ปริมาณของสารทีม่ีจํานวนอนุภาคเทากับจํานวนอะตอมของคารบอน -12    
  ที่มีมวล  12  กรัม 
 ข.  ปริมาณของสารทีม่ีจํานวนอนุภาคเทากบั  236.02 10×   อนุภาค 
 ค.  ปริมาณของสารทีม่ีมวลเปนกรัมเทากบัมวลโมเลกุล 
 ง.  ปริมาณของสารทีม่ีปริมาตรเทากับ 22.4 ลูกบาศกเซนติเมตร ที ่ STP 
7.  สารใดมีจํานวนโมลเทากนั (Na = 23 , C = 12 , H = 1 , Cl 35.5 , K = 39 , Ca = 40 ,  
O = 16 , I = 127 ,  Al = 27 , Mg = 12) 
 ก. 3

4 11.2CH dm=  และ 29.25NaCl g=  
 ข. 37.3KCl g=   และ 3 101.1CaCO g=  
 ค. 2 64.1CaC g=  และ  64.1KI g=  
 ง. 23

3 3.01 10AlCl = ×  และ 40.3MgO g=  
8.  สารผสม A  ประกอบดวย X  0.02  โมล  และ Y  0.04 โมล  มีมวลรวมกัน 2.50 g  สารผสม B   
ประกอบดวย  X  0.04  โมล และ  Y 0.02 โมล  มีมวลรวมกับ  3.50 g  ดังนัน้  X  1  โมล   
หนกักี่กรัม  
 ก.  25 
 ข.  55 
 ค.  75 
 ง.  110 
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9.  จาํนวนอะตอมของออกซิเจนในแกสคารบอนไดออกไซด ที่บรรจุอยูในภาชนะขนาด  44.8 3dm   
ที่มีอุณหภูม ิและความดนัมาตรฐานมีคาเทาใด  
 ก.  231 6.02 10× ×   อะตอม 
 ข.  232 6.02 10× ×   อะตอม 
 ค.  233 6.02 10× ×   อะตอม 
 ง.  234 6.02 10× ×    อะตอม  
10.  แกส X 35.6dm   ที่อุณหภูมิ  0 Co   ความดัน  1 บรรยากาศ  มีมวลเทากับออกซิเจนที่มี
ปริมาตร  22.4 3dm   ที่อุณหภูมแิละความดนัเดียวกนั  ที ่STP  แกส  X  จะมีมวลเปนกี่เทาของ
แกสออกซิเจน  
 ก.  แกส X  มมีวลเปน  5  เทาของแกส 2O  
 ข.  แกส X  มมีวลเปน  4  เทาของแกส 2O  
 ค.  แกส X  มมีวลเปน  3  เทาของแกส 2O  
 ง.  แกส X  มมีวลเปน  2  เทาของแกส 2O  
11.  แกสคารบอนไดออกไซด  67.2  ลิตร  มีจํานวนอนุภาคเทาใด  
 ก.  236.02 10×    อนุภาค 
 ข.  2312.04 10×   อนุภาค 
 ค.  2318.06 10×   อนุภาค 
 ง.  2324.08 10×   อนุภาค 
12.  จากสมการ  3 2CuCO CuO CO→ +  ขอใดถูกตอง  (Cu = 63.5 , C = 12.0 , O = 16.0) 
 ก.  มีสารตั้งตน 1 โมล  และเกิดเปนสารผลิตภัณฑ  1 โมล 
 ข.  ใช 3CuCO  = 123.5  กรัม แลวเกดิ CuO  =  79.5  กรัม 
 ค.  ไดสารผลติภัณฑ  คือ 2CO  =  88  กรัม 
 ง.  สารตั้งตน  123.5 กรัม  เกิดเปน CuO  = 79.5  กรัม  และ 2CO  = 60 กรัม 
13.  สารละลายในขอใดเจอืจางมากที่สุด (H = 1 , N = 14 , O = 16 , Na = 23 , C = 12)  
 ก.  3HNO   0.2  mol/ 3dm  
 ข.  NaOH  15 g /น้ํา  500 3cm  
 ค.  2CO  10 3dm  ที่  STP  ละลายในน้าํ  1 3dm  
 ง.  6 2 6C H O  10 g /น้าํ  100 3cm  
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14.  ถาตองการเตรียมสารละลายโซเดียมไนเตรต  200 3cm  โดยใหสารละลายที่ไดมี 
โซเดียมอิออน  0.023 g  ในสารละลาย  1 3cm  จะทําอยางไร  
 ก.  ชั่งโซเดียมไนเตรต  8.5 g  ละลายน้ํากลั่น จนไดสารละลายมีปริมาตร 200 3cm   
 ข.  ชัง่โซเดียมไนเตรต  8.5 g  เติมน้ํากลั่น  100 3cm  คนจนโซเดียมไนเตรตละลายหมด 
 ค.  ชัง่โซเดียมไนเตรต  17 g  ละลายน้ํากลั่น จนไดสารละลายมีปริมาตร 200 3cm  
 ง.  ชั่งโซเดียมไนเตรต  17 g  เติมน้ํากลั่น  200 3cm  คนจนโซเดียมไนเตรตละลายหมด 
15.  จะตองเตมิน้ําลงในสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต 4CuSO  ทีม่ีความเขมขน  16 กรัมตอ
ลิตร 200 3cm  กี่ลูกบาศกเซนติเมตร  เพื่อใหไดสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต ที่มีความเขมขน  
0.01 mol/ 3dm  
 ก.  200 3cm  
 ข.  1800 3cm  
 ค.  2000 3cm  
 ง.  2200  3cm  
16.  ละลายปนูขาว (CaO ) 3  กิโลกรัม  ลงในน้าํ  5  ลิตร  สารละลายมีความเขมขน ที่โมแลล 
(เมื่อความหนาแนนของน้าํ =  1 g / 3cm   น้ําหนักอะตอมของ  Ca = 40  และ O = 16 )  
 ก.  3.872  โมแลล 
 ข.  6.347 โมแลล 
 ค.  8.623 โมแลล 
 ง.  10.714 โมแลล 
17.  ตัวทําละลายชนิดหนึ่ง มีตัวถูกละลายอยู  50  กรัม ในตัวทําละลาย  500  กรัม  ถากาํหนดให
คา fk  = 1.8  และ bk  = 0.5  ตัวทาํละลายนีม้ีจดุเยือกแข็งและจุดเดือดเปลี่ยนไปอยางไร  
 ก.  จุดเยือกแข็งเพิ่มข้ึน  1.8  Co  และจุดเดือดลดลง  0.5  Co  
 ข.  จุดเยือกแข็งลดลง   1.8  Co  และจุดเดือดเพิ่มข้ึน  0.5  Co  
 ค.  จุดเยือกแข็งเพิ่มข้ึน  0.9 Co  และจุดเดือดลดลง  0.25  Co  
 ง.  จุดเยือกแข็งลดลง  0.9  Co  และจุดเดือดเพิ่มข้ึน  0.25  Co  
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18.  สารละลายหนึง่มีตัวถกูละลายอยู  30  กรัม ในตวัทาํละลาย  250  กรัม  ถาเพิ่มตัวถกูละลาย
ลงไปอีก 40 g  สารละลายนีจ้ะมีจุดเดือดเปลี่ยนไปเทาใด  (กําหนด bk  =  0.5  มวลโมเลกุล  80) 
 ก.  จุดเดือดเพิ่มข้ึน  0.37  Co  
 ข.  จุดเดือดเพิม่ข้ึน  0.63  Co  
   ค.  จุดเดือดเพิ่มข้ึน  0.86  Co  
 ง.  จุดเดือดเพิม่ข้ึน  1.00  Co  
19.  ขอความใดไมถูกตอง  
 ก.  สารละลายชนิดเดียวกนั มีความเขมขนตางกัน จุดเดือดและจุดหลอมเหลวตางกัน 
 ข.  สารละลายชนิดเดียวกนั มีความเขมขนตางกัน สารละลายที่มีความเขมขนสงูกวาจะ 
  มีจุดเดือดสูงกวา 
 ค.  สารละลายตางชนิดกนั  มีความเขมขนเทากนั จุดเดอืดและจุดหลอมเหลวเทากนัดวย 
 ง.  สารละลายตางชนิดกัน มคีวามเขมขนตางกนั สารทีม่คีวามเขมขนสงูกวาจะม ี
  จุดเยือกแข็งทีตํ่่ากวาดวย 
20.  มีสารละลาย  NaCl   เขมขนรอยละ  12  โดยมวลตอปริมาตร  จาํนวน  200  3cm   ถา 
ตองการเปลี่ยนสารละลาย ที่ใหมีความเขมขนเปนรอยละ 16  (หนวยความเขมขนเดิม)  
จํานวน  250  3cm   จะตองเติม  NaCl   อีกกี่กรัม  
 ก.  8  กรัม 
 ข.  12  กรัม 
 ค.  16  กรัม 
 ง.  20  กรัม 
21.  ขอใดไมถูกตอง  
 ก.  สูตรโมเลกลุ  บอกใหทราบถึงจาํนวนอะตอมของธาตใุน  1  โมเลกลุของธาตุหรือ 
  สารประกอบ 
 ข.  สูตรอยางงาย  บอกใหทราบอัตราสวนอยางต่าํของจาํนวนอะตอมของธาต ุ
  องคประกอบ 
 ค.  สูตรโครงสราง  บอกใหทราบวาประกอบดวยธาตุใดบาง อยางละกี่อะตอมและ 
  จัดเรียงกนัอยางไร  
 ง.  สูตรเอมพิริคัล  บอกใหทราบจํานวนอะตอมทั้งหมดของธาตุองคประกอบ 
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22.  มวลเปนรอยละของธาตุ O  ใน 3AgNO   จํานวน  40  กรัม  (Ag = 108 , N = 14 , O = 16) 
 ก.  14.3  % 
 ข.  28.2 %   
 ค.  32.9 % 
 ง.  41.2 % 
23.  สารประกอบโพแทสเซยีมชนิดหนึง่มีมวลโมเลกุล  158  ประกอบดวยธาต ุ K , Mn  และ O  
เทานัน้  ถาสารประกอบนี้มี  K  อยู  24.7  %  และ  Mn   อยู  34.8 %  โดยมวล สูตรอยางงาย
ของสารประกอบนี้คือขอใด 
 ก.  2KMnO  
 ข.  3KMnO  
 ค.  4KMnO  
 ง.  2 2 5K Mn O  
24.  สาร  A   ประกอบดวยธาตุ  N, H และ  O  เมื่อทาํใหสาร  A = 19  กรัม  สลายตวัจะไดแกส  

2N  7  g   และ ไอน้ํา  9  g   สูตรโมเลกุล  ของสาร  A  อาจเปนดังขอใด  
 ก.  2 4N H O  
 ข.  3NHO  
 ค.  3NH O  
 ง.  2 4 2N H O  
25.  สารละลาย  NaOH   ทาํปฏิกิริยากับคลอไรดของโลหะ A   ไดตะกอนไฮดรอกไซดของ  A   
ดังสมการ   
  nACl    +    n NaOH   →    A (OH ) n   +  n NaCl  
 ถาสารละลาย  NaOH   0.2  3/mol dm   จํานวน  10  3cm   ทําปฏิกิริยาพอดีกบั  

nACl   0.2  3/mol dm    จาํนวน  5  3cm   สูตรโมเลกุลของ  nACl   ควรเปนอยางไร 
 ก.  ACl       
              ข.  2 3A Cl  
 ค.  2ACl  
 ง.  2A Cl  
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26.  จากสมการเคมีตอไปนี้   2 2 3( ) 3 ( ) 2 ( )N g H g NH g+ →   ขอใดไมถูกตอง  
 ก.  ใช  2N  = 1 g  ทําปฏิกิริยาพอดีกับ  2H  = 3 g ได 3NH  =  2 g 
 ข.  ในการเตรยีมแกส 3NH  = 2  ลิตร  ตองใชแกส 2N  = 1 ลิตร และแกส 2H  =3  ลิตร  
  ที ่STP 
 ค.  ใช  2N  = 1 mol ทําปฏิกิริยากับ 2H = 3  mol  เกิดเปน 3NH = 2  mol   
 ง.  ใช 2N  = 1  mol  โมเลกุล  ทาํปฏิกิริยา กับ 2H = 3 โมเลกุล เกิดเปน  3NH  = 2  
  โมเลกุล 
27.  จากสมการเคมี  2 4 4 2 2( ) 2 ( ) ( ) ( ) 2Cu s H SO conc CuSO aq SO g H O+ → + +  (l)  
ขอใดตอไปนี้ถูกตอง  (Cu = 63.5 , H = 1 , S = 32 , O = 64) 
 ก.  2SO Cu   22.4  3dm  ทาํปฏิกิริยากับ  2 4H SO   98  g  เกิด  2SO   22.4  3dm    
  ที่  STP 
 ข.  Cu 236.02 10×  อะตอม ทาํปฏิกิริยา กับ 2 4H SO  2312 10×  โมเลกุลเกิด  
  23

2 6.02 10SO = ×  
 ค.  Cu  = 63.5 g  ทาํปฏิกิริยากบั 2 4H SO = 98  g  เกดิ 2SO = 64  g   
 ง.  Cu  = 63.5 g ทําปฏิกิริยากบั 2 4H SO = 196  g  เกิด 2SO = 22.4  3dm   ที่  STP 
28.  จากสมการเคมีตอไปนี้  2 2 3( ) ( ) ( ) ( )aNO g bH O l cHNO aq dNO g+ → +  หรือดุลสมการ
และ a,b,c,d   คือขอใด 
 ก.  2,1,3,2 
 ข.  3,1,2,1 
 ค.  3,1,1,2 
 ง.  6,2,4,1 
29.  ปฏิกิริยาเคมีที่ดุลแลว 2 3 23 ( ) ( ) 2 ( ) 3 ( )CO g Fe O s Fe s CO g+ → +  ขอใดถูกตอง (C = 12 , 
Fe = 55.8) 
       ก.  ใช CO  3  โมล ทาํปฏิกิริยาพอดีกับ 2 3Fe O = 1 โมล  แลวเกิดเปน 112Fe g=   
  และ 2 120CO g=  
 ข.  ใช CO  = 8.4 g  ทําปฏิกิริยา กับ 2 3Fe O = 16.0 g  เกิดเปน 11.2Fe g=   
  และ 2 13.2CO g=  ตามลาํดับ 
 ค.  สารตั้งตนมี CO =  367.2dm  แลวเกิดเปน  2CO 44.8  3dm  
 ง.   ใช  CO  =  84  g  ทําปฏิกิริยากับ  2 3Fe O  = 16  g  เกิดเปน  2CO   =  67.2  3dm  
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30.  นําเพนเทน ( 5 12C H ) เผาไหมกบัแกสออกซิเจนจํานวนมากเกินพอ  เกิดสารผลิตภัณฑ คือ 
2CO (g)  และ 2H O (l)     ตามลําดับดังสมการ  

  5 12 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )C H g X O g CO g H O l+ → +  
 คาของ   X   มคีาเทาใด 
 ก.  8 
 ข.  11 
 ค.  12 
 ง.  16 
31.  ขอความที่ใดไมถูกตอง   
 ก.  ระบบปด  เปนระบบที่หลังการเปลีย่นแปลงมวลคงที่ แตมีการถายเทพลังงานกบั 
   ส่ิงแวดลอมเพยีงอยางเดยีว 
 ข.  ระบบเปด  เปนระบบทีห่ลังการเปลีย่นแปลงมวลไมคงที ่และยงัมีการถายเทพลังงาน 
  กับส่ิงแวดลอม 
 ค.  ระบบอิสระ  เปนระบบทีไ่มมีการถายเททัง้มวลและพลังงานกับส่ิงแวดลอม 
 ง.  ระบบปด  เปนระบบที่มวลมีการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มสูงขึ้น  สวนพลงังานลดลง 
32.  ที่อุณหภมูิและความดนัเดียวกัน  แกส  A  จํานวน  25  3cm   ทําปฏิกริิยาพอดีกับแกส  B  
จํานวน  75  3cm   ใหแกส  C   50  3cm  ถาใหแกส  A  จํานวน  150  3cm   ทําปฏิกิริยากับแกส  
B  300  3cm   จะไดแกส  C   เกิดขึ้นกี่ลูกบาศกเซนติเมตร  
 ก.  100 
 ข.  200 
 ค.  300 
 ง.  400 
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 ใชขอมูลตอไปนี้ในการตอบคําถามขอ  33 – 34 
 
ถาธาตุ   A   ทําปฏิกิริยากับธาตุ  B   ใหสารประกอบ  C  เพียงอยางเดยีว  ไดขอมูล ดังนี ้
 
การทดลองครัง้ที ่ ธาตุ  A  ที่ใช (g) ธาตุ  B  ที่ใช (g) สารประกอบ  C  ที่เกิด(g) 

1 10 2 2.5 
2 10 3 X 
3 10 6 13.5 
4 10 8 18 
5 10 10 18 
6 10 12 18 

 
33.  อัตราสวนโดยมวลของธาตุ  A  และ  B  ทีท่ําปฏิกิริยาพอดกีันเปนเทาใด  
 ก.   2  :  3 
 ข.   5  :  4 
 ค.   6  :  2 
   ง.   7  :  4 
34.  ในการทดลองครั้งที่  2  เกิดสารประกอบ  C  เทาใด  
 ก.  3.23  กรัม 
 ข.  5.81  กรัม 
 ค.  6.75  กรัม 
 ง.  8.62  กรัม 
35.  ปฏิกิริยาเคมีดังสมการ 
  2 2 3 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )CO g Ca OH aq CaCO s H O l+ → +  
 ถาใช  2CO   16  กรัม  ทาํปฏิกิริยากับ  2( )Ca OH   มากเกินพอ จะเกิด  3CaCO   
เทาใด 
 ก.  18.42  กรัม 
 ข.  25.68  กรัม 
 ค.  31.47  กรัม 
 ง.  36.33  กรัม 
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 ใชขอมูลตอบคําถามขอ  36 -  38 
  เมื่อเผา  4KMnO   จํานวนหนึ่งจะไดแกส  2O   เกิดขึน้ดังสมการ 
   2 4KMnO (s)   →   2 4K MnO (s) + 2MnO (s) + 2O (g) 
 ถาม ี 2O   เกิดขึน้  5.6  3dm   ที ่ STP    (K = 39 , Mn = 55 , O = 16) 
36.  ตองใช  4KMnO   กี่กรัม 
 ก.  48   กรัม 
 ข.  79   กรัม 
 ค.  93   กรัม 
 ง.  108  กรัม 
37. มี  2MnO   เกิดขึน้กี่กรัม  
 ก.  21.75  กรัม 
 ข. 32.80  กรัม 
 ค.  45.70  กรัม 
 ง.  57.20  กรัม 
38.  ถาตองการให   2 4K MnO    เกิดขึ้น  49.25  g  จะตองใช  4KMnO   กีก่รัม 
 ก.  47  กรัม 
 ข.  53  กรัม 
 ค.  68  กรัม 
 ง.  79  กรัม 
 ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ  39 – 41  
 เมื่อนําสารละลายซิลเวอรไนเตรต ( 3AgNO )   1  3/mol dm  จํานวน  80  3cm   ทาํ
ปฏิกิริยากับสารละลายแบเรียมคลอไรด ( 2BaCl )  0.8  3/mol dm   จํานวน  40 3cm  เกิดตะกอน
สีขาวของซิลเวอรคลอไรด ( AgCl )  กับสารละลายแบเรียมไนเตรต ( 3 2( )Ba NO ) ดังสมการ 
 3 3 22 ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( )AgNO aq BaCl aq AgCl s Ba NO aq+ → +  
 (Ag = 107.8 , N = 14 , O = 16 , Ba = 137 , Cl = 35.5) 
39.  สารใดเปนสารกาํหนดปริมาณ 
 ก.  3AgNO  
 ข.  2BaCl  
 ค.  AgCl  
 ง.  3 2( )Ba NO  



 253

40.  เกิดตะกอนของ  AgCl   เทาใด  
 ก.  4.812   กรัม 
 ข.  5.423   กรัม 
 ค.  7.326   กรัม 
 ง.  9.184   กรัม 
41.  ความเขมขนของสารละลาย  3 2( )Ba NO   ที่ไดหลงัจากเกิดปฏิกริิยามีคาเทาใด 
 ก.  0.133  3/mol dm  
 ข.  0.266  3/mol dm  
 ค.  0.318  3/mol dm  
 ง.  0.429  3/mol dm  
 
 ขอมูลใชตอบคําถามขอ  42 – 43  
  จากปฏิกิริยาขางลางนี ้
   2Cu S   +   2O    →    2 Cu  +  2SO  
42. ถาแยกคอปเปอร (I) ซัลไฟด ( 2Cu S )  จํานวน  1,450  กรัม  ผลที่ไดตามทฤษฎีของทองแดงมี
คาเทาใด  
 ก.  986.24  กรัม 
 ข.  1042.53  กรัม 
 ค.  1158.24  กรัม 
 ง.  1387.39  กรัม 
43.  ถาผลการทดลองไดทองแดง  926.24  กรัม  ผลไดรอยละตรงกับขอใด 
 ก.  53.48 
 ข.  66.23 
 ค.  72.89 
 ง.  79.96 
 

ขอขอบคุณ                                                                                        
นายอดิศักดิ ์  สิงหสีโว                                                                                

นิสิตปริญญาเอก  สาขาวทิยาศาสตรศึกษา                                                                 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบมีจํานวน   35  ขอ  ม ี 2  แบบ 
  1.1  แบบที ่1  แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  ใหนักเรียนกา   X  ลงในขอที่ถูกตอง 
  1.2  แบบที ่2  แบบเลือกตอบ 3  ตัวเลือกพรอมแสดงเหตุผล  ใหนักเรยีนกา   X   
ลงในขอทีถู่กตอง พรอมเขยีนแสดงเหตุผลในขอที่เลือกมาใหเขาใจ 
 2.  คะแนนแบบทดสอบแบบที่ 1 ขอละ 1 คะแนน และแบบที่ 2 ขอละ 2 คะแนน  
รวม  50 คะแนน 
 3.  เวลาในการทําขอสอบ  2  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   ออกแบบทดสอบโดย    นายอดิศักดิ์   สิงหสีโว 
                                                                      นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

                                                                                           มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 1 – 3  
 การทดสอบปฏิกิริยาระหวางเลด ( II ) ไนเตรต กับโพแทสเซียมไอโอไดด  โดยการใส
สารละลายเลด ( II ) ไนเตรต  0.5 3/mol dm  ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก  5  หลอด ๆ ละ  2  

3cm  แลวเติมสารละลายโพแทสเซียม  ไอโอไดด 1.0 3/mol dm  ลงในหลอดที่หนึ่ง  0.5 3cm แลว
เพิ่มปริมาณอีกหลอดละ 0.5 3cm จนครบทัง้ 5 หลอด  เขยา  สังเกตการเปลี่ยนแปลง แลววัด
ความสงูของตะกอนในแตละหลอดไดผลดังตาราง 
 
หลอดที ่ ปริมาตรของสารละลาย 

เลด ( II ) ไนเตรต 
ปริมาตรของสารละลาย 
โพแทสเซยีมไอโอไดด 

ความสงูของตะกอน 
( 3cm ) 

1 2 0.5 0.3 
2 2 1.0 0.75 
3 2 1.5 1.35 
4 2 2.0 1.35 
5 2 2.5 1.35 

 
1.  สมมุติฐานของการทดลองนี้คืออะไร  (การตั้งสมมุติฐาน) 
 ก.  ปริมาณของสารละลายเลด (II) ไนเตรตมีผลตอความสูงของตะกอน 
 ข.  ความเขมขนของสารตั้งตนแปรผกผันกับความสงูของตะกอน 
 ค.  ความสงูของตะกอนสงูขึน้ เมื่อเพิ่มปริมาณของสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด 
 ง.  ความเขมขนของสารตั้งตนทัง้สองมีผลตอความสูงของตะกอน 
2.  ตัวแปรตน  ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมตามลําดบัที่ถูกตองคือ (การกําหนดและควบคุมตัวแปร) 
 ก.  ความเขมขนของสารตั้งตน   ปริมาณสารตั้งตน  ความสูงของตะกอน 
 ข.  ปริมาณของสารตั้งตน   ความสงูของตะกอน  ความเขมขนของสารตั้งตนกอนทาํ
ปฏิกิริยา 
 ค.  ความสงูของตะกอน   ความเขมขนของสารตั้งตน   ปริมาณของสารตั้งตน 
 ง.  ปริมาณของสารตั้งตน   ความเขมขนของสารตั้งตน   ความสงูของตะกอน 
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3.  ในหลอดทดลองหลอดที ่ 3 – 5  มีความสูงของตะกอนคงที่ หมายความวาอยางไร (การ
ตีความหมายขอมูลฯ) 
 ก.  เกิดสารผลติภัณฑเพียงชนิดเดียว 
 ข.  มีปริมาณของสารเหลือเทากบัความสงูของตะกอน 
 ค.  สารละลายทัง้สองชนิดไมทําปฏิกิริยากัน 
 ง.  สารละลายทั้งสองชนิด ทาํปฏิกิริยาพอดีกันมากเกนิพอ 
4.  สวิชญาตองการศึกษาการละลายของสาร  A , B , C  และ  D  โดยทาํการทดลอง ดังนี ้
 1.  เตรียมหลอดทดลองขนาดกลางมา  3  หลอด  เติมน้ํากลัน่หลอดละ  5  cm3 
 2.  ใหความรอนจนน้ําในหลอดทดลองในขอ  1  มีอุณหภูมิเปน  30 , 40  
และ 50 องศาเซลเซียส 
 3.  เติมสาร  A  ลงในหลอดทดลองทุก ๆ หลอด ๆ ละ  2  กรัม เขยา สังเกตการละลาย
ของสาร 
 4.  ทําตามขอ 1 – 3 โดยเปลีย่นสาร  A  เปนสาร  B , C และ D  ตามลาํดับ 
อุปกรณในขอใดที่นักเรียนตองใชในการทดลอง (การออกแบบการทดลอง) 
 ก.  เครื่องชั่ง  เทอรโมมิเตอร  ชอนตักสาร  บีกเกอร 
 ข.  ตะเกียงแอลกอฮอล  เครือ่งชั่ง  ชอนตักสาร  บีกเกอร 
 ค.  กระบอกฉดียา  ชอนตักสาร  เครื่องชัง่  ตะเกยีงแอลกอฮอล 
 ง.  กระบอกตวง  เทอรโมมิเตอร  เครื่องชั่ง  ตะเกยีงแอลกอฮอล 
5.  ถานักเรียนตองการทดสอบวาสารละลายตางชนิดกนั มีจุดเดือดแตกตางกันหรือไม   
จะออกแบบการทดลอง ดังขอใดเหมาะสมที่สุด  (การออกแบบการทดลอง) 
 ก.  นาํสารละลาย  A , B  ที่มีความเขมขนและปริมาณเทากนั มาใหความรอนแลววดั 
  จุดเดือดของสารละลายทัง้สอง 
 ข.  นําสารละลาย  A , B  ที่มีปริมาณเทากัน มาใหความรอนและวัดจุดเดือดของ 
  สารละลายทัง้สอง 
 ค.  นําสารละลาย  A  ที่มีความเขมขนตางกนั มาใหความรอนแลววัดจุดเดือดของ 
  สารละลาย 
 ง.  นาํสารละลาย  A , B  ที่มีปริมาณเทากันมาทาํปฏิกริิยากนั แลวใหความรอน 
  แกสารละลาย  AB วดัจุดเดือดของสารละลาย 
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6.  จากขอมูลในขอ  5  จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 6.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร (การตั้งสมมตฐิาน) 
  ก.  สารละลายชนิดเดียวกนั  ทีม่ีความเขมขนตางกัน  อาจมีจุดเดือดเทากัน 
  ข.  สารละลายตางชนิดกนั  ที่มีความเขมขนเทากนั  อาจมีจุดเดือดเทากัน 
  ค.  สารละลาย  A  และ  B   ที่มีความเขมขนเทากนั  มีจดุเดือดตางกัน 
 6.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
7.  การทดลองโดยใสแคลเซยีมคลอไรดปริมาณ 2 g ลงในบีกเกอรขนาด 100  3cm  จํานวน 4 ใบ 
เติมน้ําปริมาตร  40,  60,  80  และ  100  3cm   ตามลําดับ คนใหทั่ว  เมื่อแคลเซียมคลอไรด
ละลายหมด  วัดอุณหภูมิของสารละลายในบีกเกอรทั้ง   4  ใบ   
 7.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร (การตั้งสมมตฐิาน) 
  ก.  ปริมาณของน้าํมีผลตออุณหภูมิของสารละลาย 
  ข.  ปริมาณของแคลเซียมคลอไรดมีผลตออุณหภูมิของสารละลาย 
  ค.  ความเขมขนของสารละลายมีผลตออุณหภูมิของสารละลาย 
 7.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ................................................................................ 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
8.  จากขอ  7  ตัวแปรตน  ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมตามลําดับทีถู่กตองคือ  (การกําหนดและ  
ควบคุมตัวแปร) 
 ก.  ปริมาตรของน้าํ, อุณหภมูิของน้าํ, ปริมาณแคลเซียมคลอไรด 
 ข.  ปริมาตรของน้าํ, อุณหภมูิของน้าํ, ขนาดบีกเกอร 
 ค.  อุณหภูมิของน้าํ, ปริมาณของน้ํา, ปริมาณแคลเซียมคลอไรด 
 ง.  ปริมาณแคลเซียมคลอไรด, อุณหภูมิของน้าํ, ปริมาณของน้ํา 
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9.  การทดลองเตรียมแกสออกซิเจนโดยการเผาโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต  3,  5  และ  7  กรัม
ตามลําดับ ในหลอดทดลองขนาดใหญ แลวเก็บแกสที่เกิดขึ้นโดยการแทนที่น้าํ และบันทกึผลการ
ทดลองไว   
 9.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร 
  ก.  ปริมาณของแกสสัมพนัธกับมวลของสาร 
  ข.  ขนาดของหลอดทดลองสัมพันธกับปริมาณของแกส 
  ค.  มวลของสารสัมพนัธกับขนาดของหลอดทดลอง 
 9.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
10.   ทดลองหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย  โดยใชเอทานอลและสารละลายกลีเซ
อรอลในเอทานอลและบันทกึผลการทดลอง  
 10.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร 
  ก.  จุดเดือดของสารละลายและสารบริสุทธิ์เทากนั 
  ข.  จุดเดือดของสารละลายสูงกวาจุดเดือดของสารบริสุทธิ ์
  ค.  จุดเดือดของสารบริสุทธิสู์งกวาจุดเดือดของสารละลาย 
 10.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
11.  จากขอ  10  ออกแบบวิธีการทดลองอยางไร  เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 ก.  หาจุดเดือดของเอทานอลและสารละลายกลีเซอรอลในเอทานอล 
 ข.  หาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของเอทานอล 
 ค.  เปรียบเทยีบจุดเดือดของเอทานอลและสารละลายกลเีซอรอลในเอทานอล 
 ง.  หาจุดหลอมเหลวของสารละลายกลีเซอรอลในเอทานอล 
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12.  ด.ญ.ไอออน  อานวารสารทางวทิยาศาสตรพบวา ปาเปนเปนเอน็ไซมที่ไดจากยางมะละกอ 
ทําใหเนื้อเปอยนุม   
     12.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร 
  ก.  ปริมาณปาเปนมีผลทาํใหเนื้อเปอยนุม 
  ข.  ความเขมขนของปาเปนมีผลทําใหเนื้อเปอยนุม 
  ค.  ชนิดของมะละกอมีผลทาํใหเนื้อเปอยนุม 
 12.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
13.  ควรออกแบบการทดลองอยางไร เพือ่ตรวจสอบสมมติฐานในขอ 12 (การออกแบบการทดลอง) 
 ก.  หัน่เนื้อขนาดเทากนั  4  ชิ้น  หมกัดวยปาเปนทัง้หมด  นาํไปยางแลวรับประทาน  
 ข.  หั่นเนื้อขนาดเทากนั  4  ชิ้น  แบงออกเปน  2 กลุม ๆ ละ  2 ชิ้น  เฉพาะกลุนแรก 
  หมักดวยปาเปน  นาํไปยาง  รับประทาน 
 ค.  หั่นเนื้อ  1  กิโลกรัม ออกเปน  4  ชิน้  แลวนาํมาหมกัดวยปาเปน  2  ชิน้  นาํไปยาง   
  สังเกตการเปลีย่นแปลง 
 ง.  หัน่เนื้อ  1  กิโลกรัม ออกเปน  4  ชิน้  หมักดวยปาเปน  2  ชิน้ รับประทาน  
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ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 14 – 15 
 การทดลองเพือ่ศึกษาการละลายของสาร  A  ในของเหลว  B  จํานวน 100  3cm   
ที่อุณหภูมิตาง ๆ กนั ไดผลดังนี ้
 

อุณหภูมิของ ๆ เหลว  B  ( .C ) ปริมาณของสาร A  ที่ละลายในของเหลว B (g) 
40 5 
50 10 
60 15 
70 20 

 
14.  ที่อุณหภมูิ  50 .C  และ  60  .C   สาร  A  ละลายในของเหลว  B  ไดตางกนัเทาใด 
(การตีความหมายขอมูลฯ) 
 ก.  5  g 
 ข.  10  g 
 ค.  15  g 
 ง.   20  g 
15.  จากการทดลองสรุปไดวาอยางไร  (การตีความหมายขอมูลฯ) 
 ก.  อุณหภูมิสูงขึ้น  สาร  A  ละลายในสาร  B  ไดนอยลง 
 ข.  อุณหภูมิสูงขึ้น  สาร  A  ละลายในสาร  B  ไดมากขึ้น 
 ค.  อุณหภูมิสูงขึ้น  สาร  A  ละลายในสาร  B  ไดเทาเดมิ 
 ง.  อุณหภูมิตํ่าลง  สาร  A  ละลายในสาร  B  ไดเทาเดมิ 
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16. จากกราฟแสดงความสมัพันธระหวางปริมาณของนอีอน ( Ne )  ทีพ่บในธรรมชาติกับมวล
อะตอม 
      ของสารดงัรูป  แปลความหมายไดดังขอใด (การตีความหมายขอมลูและการลงขอสรุป) 
                                            20

10 Ne  
              100                      (90.48) 
                                              
               75 
 
               50 
 
               25                                                 21

10 Ne                22
10 Ne       

                                                                    (0.27)                    (9.25) 
                 0                 20                       21                       22      มวลอะตอม  
 
 ก.   Ne   มวลอะตอม  22  พบมากที่สุดในธรรมชาติ 
 ข.  Ne   มวลอะตอม  20  พบมากที่สุดในธรรมชาติ   
 ค.  Ne   มวลอะตอม  21  เปนธาตุกัมมนัตรังสี 
 ง.  เรียงลําดับมวลอะตอมทีพ่บมากไปนอยในธรรมชาตคืิอ  20  21 และ  22  ตามลาํดับ 
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ตารางขอมูลใชตอบคําถามขอ  17 
 
อินดิเคเตอร ชวง  pH  และ 

สีของสารละลาย 
ชวง  pH  และ 
สีของสารละลาย 

ชวง  pH  และ 
สีของสารละลาย 

เมธิลออเรนจ 1 – 3 
สีแดง 

3 – 4 
สีสม 

มากกวา  5 
สีเหลือง 

เมธิลเรด นอยกวา  4.4 
สีแดง 

4.4 – 6.2 
สีสม 

มากกวา  6.3 
สีเหลือง 

ฟนอลฟทาลีน 1 – 7 
ไมมีสี 

8.3 – 10 
สีชมพ ู

มากวา  10 
สีชมพูแก 

โบรโมไธมอลบลู นอยกวา  6 
สีเหลือง 

6.0 – 7.6 
สีเขียว 

มากกวา  7.6 
สีน้ําเงิน 

 
17.  ในการทดสอบสารละลายชนิดหนึ่ง  แบงสารละลายออกเปน  4  หลอด แลวเติมอินดิเคเตอร
ลงไปในแตละหลอด  ผลการทดลองเปนดงันี ้ (การตีความหมายขอมลูฯ) 
 หลอดที่  1   เติมเมทิลออเรนจ  1  หยด  สารละลายสเีหลือง 
 หลอดที่  2   เติมเมทิลเรด  1  หยด   สารละลายมีสีสม 
 หลอดที่  3   เติมฟนอลฟทาลีน  1  หยด   สารละลายไมมีสี 
 หลอดที่  4   เติมโบรโมไธมอลบลู  1  หยด   สารละลายมีสีเขียว 
 การแปลความหมายของขอมูลใดถูกตองที่สุด 
  ก.  สารละลายมี  pH  ประมาณ  6.0 – 6.2 
  ข.  สารละลายมี  pH  ประมาณ  8.5 – 9.5 
  ค.  สารละลายมี  pH  ประมาณ  4.0 – 4.5 
  ง.  สารละลายมี  pH  ประมาณ  2.0 – 3.0 
18.   ชิ้นสาร  2  ชิ้น  เปนของแข็ง  มีสีแตกตางกนั ชัง่มวลของสารได  20  g และ 30 g ตามลําดับ 
และบันทกึผลการทดลอง   
 18.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร 
  ก.  ความหนาแนนของสารทัง้สองแตกตางกัน 
  ข.  สารทั้งสองชนิดมีความหนาแนนมากกวาน้ํา 
  ค.  สารทั้งสองชนิดเปนสารชนิดเดียวกัน 
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  18.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
19.  จากขอมลูในขอ  18  ตอบคําถามตอไปนี้ 
 19.1  ควรออกแบบการทดลองอยางไร  เพื่อทดสอบสมมติฐานดงักลาว 
  ก.  ชั่งมวล  วดัปริมาตรของสารทั้ง  2  ชิน้ คํานวณหาความหนาแนน 
  ข.  วัดปริมาตรของสารทั้งสองชิ้นโดยการแทนที่น้าํ 
  ค.  หาจุดหลอมเหลวของสารทั้งสองชิน้ แลวเปรียบเทียบ 
 19.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
20.  ของเหลวใสไมมีสี  3  ชนิด  เมื่อนาํของเหลวชนิดแรกมาผสมกับของเหลวชนิดทีส่อง พบวา
เปนเนื้อเดียวกันและสารละลายมีอุณหภูมิสูงขึ้น  เมื่อนาํของเหลวชนดิแรกมาผสมกับของเหลว
ชนิดที่สามปรากฏวาแยกเปน  2  ชัน้  
 20.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร 
  ก.  ของเหลวชนิดแรกและชนิดที่สองเปนสารชนิดเดียวกัน 
  ข.  ของเหลวชนิดแรกและชนิดที่สามเปนสารตางชนิดกนั 
  ค.  ของเหลวชนิดที่สองและชนิดที่สามเปนสารเดียวกนั 
 20.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
21.  จากขอมลูขอ  20  ตอบคําถามตอไปนี ้
 21.1  จงออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว 
  ก.  หาจุดเดือดของของเหลวชนิดแรกและชนิดที่สอง  เปรียบเทียบจุดเดือด 
  ข.  หาจุดเดือดของของเหลวทัง้สามชนิด  เปรียบเทียบจดุเดือด 
  ค.   คํานวณหาความหนาแนนของสารทัง้สามชนิด  เปรียบเทยีบผล 
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  21.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
22.จากขอมูลขอ  20  ตัวแปรตน  ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมตามลาํดับที่ถกูตองคือ 
 ก. อุณหภูมิ  ชนิดของของเหลว  ปริมาตร 
 ข. ชนิดของของเหลว  อุณหภูมิ  ปริมาตร 
 ค. ปริมาตร  อุณหภูมิ  ชนิดของของเหลว 
 ง. อุณหภูมิ  ปริมาตร  ชนิดของของเหลว 
23.  จากขอมลูตอไปนี้ (การตีความหมายขอมูลฯ) 
 
ธาต ุ สถานะ การติดไฟ สมบัติของออกไซด 

เมื่อละลายน้าํ 
สถานะของ 
คลอไรด 

ความสามารถ 
ในการนําไฟฟา 

A ของแข็ง ติดไฟได เปนกรด ของแข็ง ไมนํา 
B ของแข็ง ติดไฟไดดี เปนกรด ของเหลว ไมนํา 
C ของแข็ง ไมติดไฟ ไมละลาย ของเหลว ไมนํา 
D ของแข็ง ติดไฟยาก เปนกรด ของเหลว นําไฟฟา 

 
 นําธาตุ  X  ซึ่งเปนของแข็ง  ไมนําไฟฟา  ติดไฟไดในอากาศแลวไดแกสเกิดขึ้น   
ละลายน้ําเปนกรดและเมื่อทาํปฏิกิริยากับแกสคลอรีนไดสารประกอบคลอไรดมีสถานะเปน
ของเหลว  ธาตุ  X  ควรเปนธาตุใด  
  ก.  ธาต ุ A 
  ข.  ธาตุ  B 
  ค.  ธาตุ  C 
  ง.  ธาตุ  D 
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ใชขอมูลตอบคําถามขอ  24 – 25  
 เมื่อใสโลหะ   X   ลงในกรดไฮโดรคลอริกเขมขน  1  3/mol dm  จะเกิดปฏิกิริยาใหแกส
ไฮโดรเจน  ในการทดลองที่อุณหภูมิตาง ๆ กัน  โดยการจบัเวลาที่ใชไปเมื่อเกิดแกสไฮโดรเจน   5   

3cm   ไดขอมูลดังนี ้
     อุณหภูมิ     เวลา (นาที) 
    30            100 
    40                50 
    50               25 
24.  ตัวแปรตน  ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมคือขอใด  (การกาํหนดและควบคมุตัวแปร) 
 ก.  เวลา  อุณหภูมิและความเขมขนของกรด 
 ข.  ความเขมขนของกรด  อุณหภูมิ  เวลา 
 ค.  ความเขมขนของกรด  เวลา  อุณหภูม ิ
 ง.  อุณหภูมิ  เวลา  ปริมาณและความเขมขนของกรด 
25.  จากขอมลูขางตน 
 25.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร 
  ก.  ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกสัมพันธกับเวลา 
  ข.  อุณหภูมิสัมพันธกับเวลา 
  ค.  ปริมาณโลหะ  X  สัมพันธกับเวลา 
 25.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
26.  สารรอบตัวเรามีความหนาแนนแตกตางกนั  ขอใดใหคํานยิามเชงิปฏิบัติการของ   
“ความหนาแนน”  ไดถูกตอง 
 ก.  มวลของสารที่ชั่งได (g) ตอปริมาตรของสาร  1  ลูกบาศกเดซิเมตร 
 ข.  ความสัมพนัธระหวางมวลและปริมาตรของสาร 
 ค.  อัตราสวนระหวางมวลและน้ําหนักของสาร  มีหนวยเปน  g/ 3dm  
 ง.  ผลที่ไดจากการหาคามวลของวัตถุซึง่มหีนวยเปนกรัมตอปริมาตร  1  ลูกบาศก 
  เซนติเมตร 
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27.  ชัว่โมงพลศึกษา  ครูใหนักเรียนอบอุนรางกายโดยการกระโดดเชือก  แลวนับจาํนวนครั้งวาใคร
กระโดดไดมาก  นอยเพียงใด  ถาใครกระโดดไดมากถือวามี  “ความอดทนของรางกาย” สูง แสดง
วาความอดทนของรางกาย  วัดและตรวจสอบไดโดยวิธใีด  (การใหนยิามเชงิปฏิบัติการ) 
 ก.  ระยะเวลาที่กระโดดเชือก 
 ข.  จาํนวนครัง้ของการกระโดดในเวลาที่กาํหนด 
 ค.  อัตราการเตนของชีพจร 
 ง.  ทัง้   3  วธิทีี่กลาวมาขางตน 
28.  สาร  C  และ  D  เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการผสมสาร  A  และ  B  เขาดวยกนั  กราฟแสดง 
การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร   A , B , C  และ  D  เมื่อปฏิกิริยาดําเนนิไปเขียนไดดังนี ้
                                               
                                                                                                                           B 
                                                                                                                           C  หรือ  D 
 
                                                                                                                            A 
 
                                                                        เวลา 
จากกราฟขอสรุปใดเหมาะสมที่สุด (การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป 
 ก.  B  ไมเกิดปฏิกิริยาเพื่อเปล่ียนไปเปนสารปลิตภัณฑ และเมื่อปฏิกิริยาสิน้สุดไมมี  A   
  เหลืออยูเลย  คงเหลือแต  C  และ  D 
 ข.  B  ไมเกิดปฏิกิริยาเพื่อเปล่ียนไปเปนสารผลิตภัณฑ  และเมื่อปฏิกริิยาสิ้นสุดลง 
  คงเหลือ  A  เล็กนอย  สวนใหญจะเปน  C และ D 
 ค.  เชนเดียวกบัขอ   ข   แต  B  เปนตัวเรงปฏิกิริยา 
 ง.  เชนเดียวกบัขอ  ข  แตตองทาํการทดลองเพิ่ม เพื่อทดสอบวา B เปนตัวเรงปฏิกิริยา 
  หรือไม 
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ใชขอมูลตอบคําถามขอ   29 
 การศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบโครเมียม  พบวาสีของสารประกอบและสี
ของไอออนในน้ําของโครเมียมเปลี่ยนแปลงดังตาราง 
 

สูตร ชื่อ สี 
2Cr +  โครเมียม (II) ไอออน น้ําเงิน 
3Cr +  โครเมียม (III) ไอออน เขียว 

2
4CrO −  โครเมตไอออน เหลือง 

2
2 7Cr O −  ไดโครเมตไอออน สม 

 
29.  จากการทดลองเมื่อนํา  2

2 7Cr O −   ซึ่งมีสีสมมาทาํปฏิกิริยากับ  2 4H SO   และ  2 2H O   ได
สารละลายสเีขียว  สรุปผลการทดลองไดดังขอใด 
 ก.  เกิด  3Cr +   และเลขออกซิเดชันของ  Cr   เปลี่ยนจาก  +7  เปน  +3 
 ข.  เกิด  3Cr +   และเลขออกซิเดชันของ  Cr   เปลี่ยนจาก  +6  เปน  +3 
 ค.  เกิด  3Cr +   และมีตะกอนเกิดขึ้น  เนื่องจากเลขออกซิเดชันเปลี่ยน 
 ง.  เกิด   2

4CrO −   และมีตะกอนเกิดขึ้น  เนื่องจากเลขออกซิเดชันเปลี่ยนไป 
30.  บึงโดนเปนแหลงน้าํธรรมชาติ  ต้ังอยูอําเภอเสลภูมิ  จงัหวัดรอยเอ็ด  ชาวบานที่อาศัยอยูริมบึง
โดนสังเกตเหน็น้าํมีสีดําและมีกลิน่เหม็น   
 30.1  สมมติฐานที่นาจะเปนไปไดคืออะไร 
  ก.  น้าํในบงึโดนมีปริมาณโลหะหนกัเจือปนอยูในปริมาณมาก 
  ข.  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีอยูตํ่า 
  ค.  น้ํามีส่ิงเจอืปนอยูในปรมิาณมาก 
 30.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
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31.  จากขอมลูขอ  30  ตอบคําถามตอไปนี ้
 31.1  จงออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานดังกลาว 
  ก.  หาจุดเดือด  จุดหลอมเหลว และคา pH 
  ข.  หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา   คา pH   และคา  BOD 
  ค.  หาคา  BOD   คา  pH  และจุดเดือด 
 31.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
ใชขอมูลตอบคําถามขอ  32 - 33 
   การทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางโลหะแมกนีเซียมกบักรดไฮโดรคลอริก 
ไดผลดังนี้ 

ปริมาณของแกสไฮโดรเจน  ( 3cm ) เวลา  (s) 
1 20 
2 40 
3 70 
4 90 
5 110 
6 120 
7 125 

32.  ตัวแปรตน  ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมคือขอใด (การกําหนดและควบคุมตัวแปร) 
 ก.  ปริมาณของแกสไฮโดรเจน   เวลา  ความเขมขนและปริมาณของสารตั้งตน 
 ข.  เวลา  ปริมาณของแกสไฮโดรเจน  ความเขมขนและปริมาณของสารตั้งตน 
 ค.  ความเขมขนและปริมาณของสารตั้งตน  เวลา  ปริมาตรของแกสไฮโดรเจน 
 ง.  ปริมาตรของแกสไฮโดรเจน   ความเขมขนและปริมาณของสารตั้งตน   เวลา 
33.  ขอมูลจากตารางสรุปไดดังขอใด  (การสรุป) 
 ก.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาสงูขึ้นจากวนิาททีี่  0 – 110  และคอย ๆ ลดลง 
 ข.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิม่ข้ึนเรื่อย ๆ จนถงึวนิาทีที ่ 125  จึงคงที ่
 ค.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงเรื่อย ๆ จนถงึวนิาทีที ่ 110  จึงเพิ่มสูงขึ้น 
 ง.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาคงที ่ จากวนิาทแีรก – วินาทีที ่ 125 
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34.  พชืในไร  4  แหง  มีอาการดังนี ้ 
 ไร   A   ใบแข็ง  หยาบ  เปนสีน้ําตาล 
 ไร   B   ใบแข็ง  ใบรวง  ขอบใบซีด 
 ไร   C   ใบรวง  เปนสีน้าํตาล  โตชา 
 ไร   D   ใบหยาบ  โตชา  ใบเหลืองแก 
 

 ถาขอมูลการขาดธาตุตาง ๆ เปนดังนี ้
 

ธาตุที่ขาด อาการ 
N            ใบเหลอืงแก  แข็ง  หยาบ 
P            ใบสีน้าํตาล  โตชา 
K            ใบรวง  ขอบใบเหลืองซีด 

 
 34.1  สมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไร 
  ก.  พืชในไร  A   ขากสารอาหารกลุม  N  และ  P 
  ข.  พืชในไร  B  ขาดสารอาหารกลุม  K 
  ค.  พืชในไร  C  ขาดสารอาหารกลุม  P  และ K 
 34.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
35.  จากขอ  34  จงตอบคําถามตอไปนี ้
 35.1  ปุย   N P K   ที่มีสูตร  20 :  5  :  15  เหมาะสมที่สุดสําหรับไรใด 
  ก.  ไร  A 
  ข.  ไร  B 
  ค.  ไร  C 
 35.2  จงแสดงเหตุผลในการเลือกตอบ 
  (1) เหตุผลที่เลือกขอ  ก  คือ ............................................................................... 
  (2) เหตุผลที่เลือกขอ  ข  คือ ............................................................................... 
  (3) เหตุผลที่เลือกขอ  ค  คือ ............................................................................... 
 



แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร  
 
ช่ือ – สกุล  ...............................................................................  ชั้น ....................... เลขที่ ....................... 
คําชี้แจง    แบบวัด  มี  48  ขอ  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

 
ระดับความคิดเห็น  

ขอความ 5 4 3 2 1 
1.  กฎและหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได เมื่อมี 
หลักฐาน   หรือขอสนับสนุนที่ดีกวา 

     

2.  ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได      
3.  วิทยาศาสตรชวยใหขาพเจาเขาใจปญหาตาง ๆ ไดดีขึ้น       
4.  กฎและ/หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแสดงใหเห็นถึงความเปนจริงที่ 
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  

     

5.  กฎทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงที่พิสูจนไดโดยปราศจากความสงสัย      
6.  การเรียนวิทยาศาสตรชวยใหเกิดความคิดที่จะอธิบายสิ่งตาง ๆ  ใหไดดีกวา 
คนอื่น ๆ 

     

7.  การสังเกตปรากฎการณทางธรรมชาติเปนส่ิงที่เปนพื้นฐาน ในการอธิบาย   
ส่ิงตาง ๆ   ทางวิทยาศาสตร  

     

8.  การทดลองเปนพื้นฐานที่สําคัญในการอธิบายสิ่งตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร      
9.  ขาพเจาชอบเรียนสิ่งที่ทาทายในวิชาวิทยาศาสตร และตองการคนหา 
คําตอบวา มันเกิดขึ้นไดอยางไร 

     

10.  ทุกส่ิงที่เราตองการรู  สามารถคนหาคําตอบไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร       
11.  เราสามารถตอบคําถามไดทุกขอ โดยการถามนักวิทยาศาสตร       
12.  การเรียนวิทยาศาสตรนอกหองเรียนเปนส่ิงที่นาเบื่อ      
13.  นักวิทยาศาสตรเปนผูที่มีพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิด  เมื่อมี 
หลักฐาน    สนับสนุนที่ดีกวา 

     

14.  วิทยาศาสตรชวยใหสามารถทํางานกับคนอื่น ๆ ไดดี      
15.  นักวิทยาศาสตรมีความสนใจในคําอธิบายเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ  ใหดีกวาเดิม 
อยูเสมอ 

     

16.  การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดใหม  เปนส่ิงที่ไมมีประโยชนอันใด   
นอกจากวาจะเปน ส่ิงที่ทุก ๆ คนเห็นดวย 

     

17.  การเรียนวิทยาศาสตรเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหประสบผลสําเร็จในการ
ทํางานในอนาคต 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอความ 5 4 3 2 1 

18.  นักวิทยาศาสตรควรรายงานสิ่งที่เปนจริงที่ไดจากการสังเกตเทานั้น      
19.  การสรุปผลการทดลอง ควรสรุปจากขอมูลที่ไดจากการทดลองเทานั้น      
20.  ขอมูลจากการสังเกตของแตละคนในเรื่องเดียวกัน อาจมีความแตกตางกัน  
ควรรายงานใหทราบตามความเปนจริง  

     

21.  ถาทําการทดลองทางวิทยาศาสตรไมไดผล   ควรจะนําขอมูลจากกลุม
เพื่อนนักเรียนที่เกงมานําเสนอเพื่อสรุปและอภิปรายผล 

     

22.  ถาทําการทดลองผิดพลาด  ควรรายงานขอมูลและสรุปตามทฤษฎี      
23.  การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร  ควรสรุปประเด็นสําคัญจากงานที่ 
ไดรับการตีพิมพจากวารสารนานาชาติเทานั้น 

     

24.  วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความคิด เปนการอุทิศเวลาใหเพื่อ 
การอธิบาย ปรากฏการณตาง ๆ  ทางธรรมชาติ  คุณคาของวิทยาศาสตรอยูใน
รูปของทฤษฎี 

     

25.  นักวิทยาศาสตรตองมีจินตนาการที่ดีเพื่อการสรางแนวความคิดใหม ๆ       
26.  ขาพเจาพยายามใชความรูทางวิทยาศาสตรในการอธิบายวาทุกส่ิงในโลก 
เกิดขึ้นไดอยางไร 

     

27.  เมื่อนักวิทยาศาสตรมีคําอธิบายที่ดีแลว  จะไมพยายามคนควาเพื่อหา
คําตอบที่ดีกวา 

     

28.  วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี   เพื่อประโยชนแก
มนุษยชาติ 

     

29.  การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงที่นาเบื่อ      
30.วิทยาศาสตรชวยใหขาพเจามีเหตุผลในการตัดสินใจ       
31.  วิทยาศาสตรชวยใหสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพ
ของตนเองได 

     

32.  การตัดสินใจที่ดี  ไมจําเปนตองอาศัยเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร      
33.  ขอมูลทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดความลังเลใจ  ในการตัดสินใจซื้อส่ิงตางๆ 
ในชีวิตประจําวัน 

     

34.  การทํางานทางวิทยาศาสตร  ไมจําเปนตองมีการวางแผนเสมอไป      
35.  ขาพเจาชอบเขาชุมนุมทางวิทยาศาสตรหลังเลิกเรียน       
36. ขาพเจาชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เพราะครูอธิบายเนื้อหาไดอยางชัดเจน      
37.  ขาพเจาไมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เพราะสารเคมีเปนส่ิงที่เปน
อันตราย 

     

38.  ขาพเจาชอบเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  เพราะเปนกิจกรรมที่สนุก       
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ระดับความคิดเห็น 
ขอความ 5 4 3 2 1 

39.  การเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  เปนส่ิงที่นาเบื่อ      
40.  ส่ิงที่เรียนในวิชาวิทยาศาสตร  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได      
41.  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร   ชวยใหฉันเขาใจส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  
เพื่อชวยในการตัดสินใจ  

     

42.  วิธีการทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงที่ชวยตัดสินใจในประเด็นเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมได 

     

43.  ขาพเจาชอบเรียนวิทยาศาสตร  เพราะชวยใหคิดอยางเปนเหตุเปนผล      
44.  ขาพเจาชอบทํางานกับเพื่อนคนอื่น ๆ เพื่อแกปญหาทางวิทยาศาสตร      
45.  ขาพเจาชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร   เพราะครูผูสอนมีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย 

     

46.  นักวิทยาศาสตรไมคอยมีเวลาเพื่อความสนุกสนาน      
47.  ตําราเรียนทางวิทยาศาสตร เปนส่ิงที่นาเบื่อ      
48.  ขาพเจาชอบทําการทดลองทางวิทยาศาสตร  เพราะชวยใหเขาใจเนื้อหา 
มากขึ้น 

     

      

 
     

 
 
 
 
 
 
 
                                                             

                                                                                                                          ขอขอบคุณ 
                                                                                                                  นายอดิศักดิ์    สิงหสีโว 

นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 

 
 สถานการณ 1    สมชายและนารีไดรับมอบหมายใหเตรียมสารละลายคลอรีน โดยผสม
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต  2 %   กบักรดซัลฟวริกเขมขน  12  M   ปดจุกเขยาใหเขากันแลว
กรองตะกอนออกเพื่อนําของเหลวไปใช ขณะที่กรองสาร    นารีรูสึกคลื่นไส  อาเจียนและปวดศีรษะ 
1.  ปญหาสาํคัญของสถานการณนี ้คือ  
 …………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  สาเหตุของปญหาในสถานการณนี ้
 ……………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………… 
3.  นักเรียนคดิวาจะแกปญหาในสถานการณนี้ไดอยางไร  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  จากการทีน่ักเรียนเสนอแนะวธิกีารแกปญหาในสถานการณนี้นาจะเกิดผลตามขอใด  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  นักเรียนคดิวาจะนําวิธีการแกปญหานีไ้ปใชไดอยางไรบาง  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 สถานการณที่ 2  หองปฏบัิติการเคมี   มีสารตั้งอยูที่โตะครู  3  ขวด โดยไมทราบแนชัด
วาขวดใดเปนสารใด  ทราบเพียงวา  3  ขวดนี้คือ  เกลือปรุงอาหาร  น้าํตาลทรายขาวและผงชูรส  
ครูใหนักเรียนระบุชนิดของสารโดยใหขอมลูเพิ่มเติมดังนี ้
 

สาร จุดเดือด ( co ) จุดหลอมเหลว ( co ) 
เกลือปรุงอาหาร 137 55 
น้ําตาลทรายขาว 254 70 

ผงชูรส 862 80 
 
6.  ขอใดเปนปญหาสาํคัญของสถานการณนี้  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7.  นักเรียนคดิวาจะแกปญหานี้ไดอยางไร  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8.  จากวิธีการที่นกัเรียนไดเสนอแนวทางแกปญหา จะเกิดผลตามขอใด  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
9.  นักเรียนคดิวาจะนําวิธีการแกปญหานี ้ ไปใชในชวีิตประจําวนัไดอยางไร  
 ............................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
 สถานการณที่ 3  โรงเรียนบานนาสนีวล  เปนโรงเรียนประถมศึกษาอยูหางจากหมูบาน
ประมาณ  500  เมตร  ต้ังอยูทามกลางทุงหญาเขียวขจี  แตเมื่อปลายปที่ผานมาทางเทศบาล
ตําบลไดนําขยะของทัง้ตําบลมาทิง้ในบริเวณใกล ๆ กับโรงเรียน  ครูทีโ่รงเรียนพบวานักเรียนที่
โรงเรียนบางคนมีอาการจาม น้าํมูกไหลและหายใจไมสะดวกอยูเสมอ 
 
10.  ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี้  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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11.  ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี ้
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
12.  นักเรียนคิดวาจะแกไขปญหาในสถานการณนี้ไดอยางไร 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
13.  จากสถานการณนี้ทีน่ักเรียนไดเสนอวธิีในการแกปญหาจะเกิดผลตามขอใด  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 สถานการณที่ 4  แมน้ําชเีปนแหลงน้าํธรรมชาติที่ไหลผานอาํเภอเสลภูมิ  ชาวบานใช
น้ําจากแหลงน้ํานี้  ทัง้การอุปโภค  บริโภค   แตระยะหลงัที่ผานมาพบวาน้ําในแหลงน้ํานี้ไมเกิดฟอง
กับสบูและผงชักฟอก  ทําใหมีการใชอุปโภค  บริโภคนอยลง 
 
14.  ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี ้
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
15.  นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
16.  จากวธิีการที่นกัเรียนเสนอเพื่อแกปญหาในสถานการณนี้จะเกดิผลตามขอใด  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 สถานการณที่ 5  มนทิราสงัเกตเห็นวาขาวคั่วในหองครวัมีลักษณะติดกันเปนกอน 
เล็ก ๆ  และมสีารสีดําเกาะที่กอนขาวคัว่เปนจํานวนมาก  กลิ่นของขาวคั่วทีเ่คยหอมก็หมดไป 
 
17.  ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี ้ 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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18.  นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
19.  นักเรียนคิดวาจะปองกนัปญหาที่เกิดขึ้นนี้อยางไร  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 สถานการณที่ 6  บานของวิชัยอยูใกลกบัโรงงานผลิตขนมจีนแหงหนึ่ง  เขาสงัเกตเห็น
วาน้ําทิ้ง จากโรงงาน แหงนีม้ีสีดําและมีกลิ่นเหม็น 
 
20.  ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี ้ 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
21.  นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้ไดอยางไร  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
22.  จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้จะเกดิผลตามขอใด  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 สถานการณที่ 7   สมพลเปนเด็กตางจังหวัด  แถบภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ในชวงปด
ภาคเรียนเขาไดมีโอกาสไปเยี่ยมญาตทิี่กรุงเทพ ซึง่พักอาศัยอยูยานอโศก  ถนนสุขุมวิทซึง่มี
การจราจรหนาแนนตลอดวนั  หลงัจากพกัอยูยานนั้น  3 – 4  วนั  เขารูสึกอึดอัด  เวียนศรีษะและ
ออนเพลยี  จึงเดินทางกลับบานที่ตางจังหวดัทันท ี
 
23.  ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี้  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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24.  ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี ้
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
25.  นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้ไดอยางไร  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
26.  จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีแกปญหาในสถานการณนี้นาจะเกิดผลตามขอใด  
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 คําชี้แจง  จงแสดงความคดิเห็นในเชิงสนับสนนุหรือโตแยงในหัวขอตอไปนี้  ทั้งในเชิง
วิทยาศาสตรและสังคม  พรอมใหเหตุผลประกอบ 
 
27.  ควรตั้งโรงสีขาวไฟฟาอยูใกลแหลงชุมชน 
 (   ) ควร       (    ) ไมควร 
 เพราะ  ....................................................................................................................  
28.  ควรนําแกสโซฮอลมาใชแทนน้ํามนัเบนซินในเครื่องยนตแกสโซลนี 
 (   ) ควร       (    ) ไมควร 
 เพราะ  ....................................................................................................................  
29.  ควรใชภาชนะใสอาหารที่ทาํจากพลาสติกแทนที่ทาํจากแกว 
 (   ) ควร       (    ) ไมควร 
 เพราะ  ....................................................................................................................  
30.  ควรปลูกและแปรรูปพืชจีเอ็มโอ (GMOs)  เพื่อใชในประเทศไทย 
 (   ) ควร       (    ) ไมควร 
 เพราะ  ....................................................................................................................  
31.  ควรทํานาโดยวธิีหวานเมล็ดขาวแทนการปกดํา 
 (   ) ควร       (    ) ไมควร 
 เพราะ  ....................................................................................................................  
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32.  ควรตั้งตลาดสดอยูใจกลางเมืองแทนที่จะตั้งอยูชานเมือง 
 (   ) ควร       (    ) ไมควร 
 เพราะ  ....................................................................................................................  
33.  ระหวางการดูละครที่บานกับการดูในโรงภาพยนตร  จะเลือกดูที่ใด 
 เลือกดูที่ .................................................................................................................. 
 เหตุผล ....................................................................................................................  
34.  ระหวางการปลอยน้าํทิง้จากหองน้ําลงสูแมน้ํา  ลําคลองกับการเกบ็ในถังน้าํทิง้ ควรเลือกวิธีใด 
 เลือกวิธ ี................................................................................................................... 
 เหตุผล .................................................................................................................... 
35.  ระหวางการแปรงฟนโดยใชเกลือกับยาสีฟน  จะเลือกใชอะไร 
 เลือกใช ................................................................................................................... 
 เหตุผล .................................................................................................................... 
36.  ระหวางการดื่มน้ําเปลากับน้าํอัดลม  จะเลือกดื่มอะไร 
 เลือกดื่ม .................................................................................................................. 
 เหตุผล .................................................................................................................... 
คําชี้แจง  จงแสดงวิธทีําจากโจทยตอไปนี ้
37. น้าํตาลซูโครส ( 12 22 11C H O )  จํานวน  513  กรัม คิดเปน   
     (กําหนดมวลอะตอมของธาตุดังนี้  C  = 12 , 1H =  , 1O =  ) 

1) กี่โมล 
2) มีอนุภาคเทาใด 

38.  โพแทสเซยีมเปอรแมงกาเนต ( 4KMnO ) จํานวน  3.5  โมล ( 39.1K =  , 55Mn =  , 16O = ) 
 1) มีมวลกีก่รัม 
 2) มีจํานวนอนุภาคเทาใด 
39.  ถามีแกสแอมโมเนยี ( 3NH )  51  กรัม  จงคํานวณหา 
 (1) จํานวนโมลโมเลกุล  
 (2) ปริมาตรที ่ STP   
 
 
 
 



 279

40.  จากสมการเคมี 
  3 2 2 22 ( ) ( ) 2 ( ) 4 ( ) ( )Zn NO s Zn s NO g O g→ + +  
                     ( Zn = 65  N =14  O =16) 
 1)  ถาเผา  3 2( )Zn NO     3  โมลจะเกิดแกส  2O   กี่ลูกบาศกเดซิเมตรที่  STP 
 2)  ถาใช   3 2( )Zn NO   37.8  g  จะเกิด  2PbI   กี่ลูกบาศกเดซิเมตร 
41.  จากสมการเคมี 
  3 2 32 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( )KI aq Pb NO aq PbI s KNO aq+ → +  
 ถาใช  3 2( )Pb NO    3.31  g    ทาํปฏิกิริยากับ   KI  
 1)  ตองใช  KI   กี่กรัม  จึงจะทาํปฏิกิริยาพอดีกัน 
 2)  เกิด  2PbI   กี่โมลและกี่กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ขอใหทุกคนโชคดี 
                                                                                                อาจารยอดิศักดิ์    สิงหสีโว 
                                                                             นิสิตปริญญาเอก  สาขาวทิยาศาสตรศึกษา 
                                                                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
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แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงาน 
 
 ใชสังเกตพฤตกิรรมและการประเมินผลงาน       เมื่อนักเรียนมีการลงมอืปฏิบัติการ
ทําการทดลองเพื่อฝกแกปญหาและตัดสินใจเปนรายกลุม และการตรวจรายงานผลการ
ปฏิบัติการทดลอง ซึง่มีรายละเอียดในขั้นตอนของการทาํปฏิบัติการดังนี ้
 

ขั้นตอน ทักษะและความสามารถ 
1.  กอนปฏิบัติการ 
     1.1 อธิบายขัน้ตอน ใหรายละเอียด แนะนําอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ   

การปฏิบัติการทดลอง 

     1.2 เริ่มใชคําถามนําใหคิด จากการสาธิตการทดลอง หรือมี
กิจกรรมใหนักเรียนทํา เพื่อใหไดคิด 

การสังเกตและการบันทึกผลการ
ทดลอง 

     1.3 นําเขาสูปญหาในแตละหนวย โดยใหนักเรียนกําหนดปญหา
และทําความเขาใจปญหา 

การกําหนดปญหาและทําความ
เขาใจปญหา 

     1.4  นักเรียนในแตละกลุมปรึกษาหารือกันวางแผนแกปญหา  
พรอมเสนอทางเลือก 

การวางแผนแกปญหา 

     1.5 นักเรียนปรึกษาหารือกันเพื่อตัดสินใจแกปญหาขอคําแนะนํา
จากครู  

การตัดสินใจ 
 

     1.6  นักเรียนรวมกันตั้งสมมติฐาน พรอมนําเสนอ แนวทางการ
แกปญหาของกลุม 

การตั้งสมมติฐานและการนําเสนอ
แนวทางในการแกปญหา 

2.  ปฏิบัติการสืบเสาะหาความรู, แกปญหาและตัดสินใจ การถามคําถาม  การตั้งสมมุติฐาน 
     2.1  การปฏิบัติการแกปญหา 
          - ปฏิบัติการทดลองตามแผนที่วางไว 

การปฏิบัติการทดลองเพื่อ 
แกปญหา 

          - สังเกตผลการทดลองอยางระมัดระวัง  
     2.2  การบันทึกผล การสังเกต   การบันทึกขอมูล 
          - บันทึกผลการทดลองอยางละเอียด ครบถวน  
     2.3  การสรุปและการอภิปรายผลการทดลอง 
          - สรุปผลการทดลองจากขอมูล 

วิเคราะหผลการทดลอง  
การรายงานผลการทดลอง 

          - รวมปรึกษาหารือเพื่ออภิปรายผลการทดลอง การสรุปผลการทดลอง 
          - นําเสนอถึงการประยุกตใชผลการทดลอง 
             ผลของการแกปญหาสูปญหาอื่น ๆ 
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การทาํปฏิบัติการเพื่อแกปญหา  ม ี 2  ข้ันตอนใหญ ๆ คือ  
   1.  ข้ันทาํกิจกรรม  เพื่อใหเขาใจในมโนมติที่จําเปนทีจ่ะตองใชในการแกปญหา   
   2.  ข้ันปฏิบัติการแกปญหา  โดยการนํามโนมตทิี่รูในขัน้ตอนแรกมาเปนกรอบในการวางแผน 
      ต้ังสมมุติฐาน  ปฏิบัติการทดลอง  บันทกึผลการทดลอง  สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
สัดสวนการใหคะแนนการทําปฏิบัติการ 
 แบงออกเปน  2  สวน 
  1.  การประเมนิจากการสงัเกตของครู 
  2.  การประเมนิจากการตรวจรายงานผลการทดลอง 
ซึ่งสรุปรายละเอียดไดดังตาราง 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงาน 
 

ประเมินจากการตรวจรายงาน/การสังเกต* 
การประเมินจากการสังเกต

ของครู (20%) 
ราย 
งาน
กลุม 

 
ขั้นกอนปฏิบัติการ 

ขั้นปฏิบัติการ
สืบเสาะ,แกปญหา 

 
 

มาตร 
ฐาน 

10% 5% 5% 10% 10% 30% 30% น้ําหนัก
คะแนน 

  
 
 
 
 

ลําดับที่
ของ

นักเรียน 

ทัก
ษะ
กา
รส
ื่อส
าร 

ทัก
ษะ
กา
รส
ังเก

ต 

คว
าม
รวม
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ภา
ยใน

กล
ุม 

คว
าม
คล
อง
แค
ลว
ใน

 
กา
รป
ฏิบั

ติก
าร 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
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ําห
นด
ปญ

หา
แล
ะ 

ทํา
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าม
เขา

ใจป
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รถ
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7              
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เกณฑการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลงาน 
 
1. การประเมนิจากการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน (โดยครูผูสอนและผูวิจัย) 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดานที่  1  ทักษะการสื่อสาร  
   -  ไมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนและ ปฏิบัติการแกปญหารวมกัน                                             1 
   - ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนและปฏิบัติการแกปญหาเพียงครั้งแรก 2 
   - ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนและปฏิบัติการแกปญหาเปนบางครั้ง                                            3 
   - ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนและปฏิบัติการแกปญหารวมกันอยูตลอดเวลา                              4 
ดานที่  2  ทักษะการสังเกต  
   - ไมสามารถสังเกตขอมูลจากการปฏิบัติการแกปญหาได 1 
   - สังเกตขอมูลจากการปฏิบัติการแกปญหาไดยังไมถูกตอง เหมาะสม และยังไมครบถวน         2 
   - สังเกตขอมูลจากการปฏิบัติการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม แตอาจยังไมครบถวน     3 
   - สังเกตขอมูลจากการปฏิบัติการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสมและครบถวน                  4 
ดานที่  3  ความรวมมือภายในกลุม  
   - ไมมีการแบงหนาที่การทํางาน                                                                                           1 
   - มีการแบงหนาที่กันทํางาน แตมีเพียงบางคนเทานั้นที่ลงมือปฏิบัติการ                                  2 
   - มีการแบงหนาที่กันทํางานและรวมมือกันทํางานเปนอยางดี  แตบางครั้งอาจมีขอผิดพลาด
อยูบาง                                                                                      

 
3 

   - มีการแบงหนาที่กันทํางานและรวมมือกันทํางานเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ                          4 
ดานที่  4  ความคลองแคลวในการปฏิบัติการ  
   - ทําการทดลองไมทันตามเวลาที่กําหนด และทําอุปกรณบางชิ้นชํารุดเสียหาย                        1 
   - ทําการทดลองไมทันตามเวลาที่กําหนด แตใชอุปกรณไดถูกตองและไมมีการเสียหาย            2 
   - ทําการทดลองและใชอุปกรณไดทันตามเวลาที่กําหนด แตยังตองการคําแนะนําการใช  
อุปกรณบางเปนครั้งคราว                                                                                                      

 
3 

   - ดําเนินการทดลองและใชอุปกรณทําการทดลองไดอยางเหมาะสม มีความปลอดภัยและ 
ทําไดเสร็จทันเวลา                                                                                                                

 
4 
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2.  การประเมนิจากการตรวจรายงานผลการทดลอง/การสังเกต (โดยครูผูสอนและผูวจิัย) 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1. การเขียนรายงานกลุม  
   - ตองใหความชวยเหลืออยางมากในการเขียนรายงานการทดลอง                                          1 
   - ตองใหคําปรึกษาเปนบางครั้งในการเขียนรายงานการทดลอง                                              2 
   - เขียนรายงานการทดลองยังไมเปนขั้นตอนที่สมบูรณ 3 
   - เขียนรายงานการทดลองไดอยางสมบูรณ เปนขั้นตอนที่ชัดเจน                                            4 
2. ขั้นกอนปฏิบัติการ  
   2.1 การกําหนดปญหาและทําความเขาใจปญหา  
     - ไมสามารถกําหนดปญหา แนวทางแกปญหาและการปฏิบัติการทดลองได                          1 
     - กําหนดปญหาไดถูกตอง แตยังไมเขาใจแนวทางแกปญหาและปฏิบัติการทดลองที่ถูกตอง   2 
     - กําหนดปญหาไดถูกตอง เขาใจแนวทางแกปญหา แตบางครั้งยังตองขอคําแนะนํา  
 ในการปฏิบัติการทดลอง                                                                                                       3 
     - กําหนดปญหาไดถูกตอง  เขาใจแนวทางแกปญหาและการปฏิบัติการทดลองเปนอยางดี     4 
   2.2  การวางแผนแกปญหา  
     - ไมสามารถวางแผนการแกปญหาและเลือกใชอุปกรณได                                                   1 
     - บางครั้งขอคําแนะนําในการวางแผนแกปญหาและการเลือกใชอุปกรณ                              2 
     - วางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ แตบางครั้งเลือกใชอุปกรณยังไมเหมาะสม               3 
     - วางแผนแกปญหาอยางเปนระบบ และเลือกใชอุปกรณไดอยางเหมาะสม                           4 
   2.3 การตัดสินใจ  
     - ไมสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหาได                                      1 
     - ตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหาโดยขอคําแนะนะบอยครั้ง                                         2 
     - ตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา แตอาจเปนวิธีการที่ตองส้ินเปลืองเวลาและอุปกรณ   3 
     - ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อใชในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ             4 
   2.4 การตั้งสมมติฐาน  
     - ตั้งสมมติฐานไมสอดคลองกับปญหา ไมสามารถระบุตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปร
ควบคุมได                                                                                                                   

 
1 

     - ตั้งสมติฐานไมสอดคลองกับปญหา ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมไดไม
ครบถวน                                                                                                   

 
2 

     - ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมได แต
ยังไมสมบูรณ                                                                                          

 
3 

     - ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมได
สมบูรณ        

 
4 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3.  ขั้นปฏิบัติการแกปญหา  
   3.1  การลงมือแกปญหา  
     - ตองใหความชวยเหลือตลอดเวลาในการดําเนินการแกปญหาโดยการทดลองและการใช    
อุปกรณ                                                                                                                       

 
1 

     - ตองใหความชวยเหลือเปนบางครั้งในการดําเนินการแกปญหาโดยการทดลองและ 
การใชอุปกรณ                                                                                                                      

 
2 

     - ดําเนินการแกปญหาโดยการทดลองไดเอง  แตบางครั้งตองการคําแนะนําในการใช
อุปกรณ         

 
3 

     - ดําเนินการแกปญหาโดยการทดลองอยางเปนขั้นตอน และใชอุปกรณไดอยางถูกตอง          4 
     3.2 การบันทึกผลการแกปญหา  
     - ตองการความชวยเหลือเปนอยางมากในการบันทึกผลการทดลอง                                     1 
     - ตองการคําแนะเปนบางครั้งในการบันทึกผลการทดลอง                                                    2 
     - บันทึกผลการทดลองไดเอง อยางถูกตอง  แตอาจยังไมครบถวนสมบูรณ 3 
     - บันทึกผลการทดลองไดเอง อยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 4 
   3.3 การสรุปและการอภิปรายผลการทดลอง  
     - ตองใหคําแนะนํา ชวยเหลือในการสรุปและอภิปรายผลการทดลองเปนอยางมาก                1 
     - ตองใหคําแนะนําในการสรุปและอภิปรายผลเปนบางครั้ง                                                  2 
     - สามารถสรุปและอภิปรายผลไดเอง แตยังไมสามารถแนะนําถึงการประยุกตใชได                3 
     - สามารถสรุปและอภิปรายผลไดเอง ตลอดจนแนะนําวิธีการเพื่อประยุกตใชประโยชนได       4 
 
การแปลความหมายระดับคุณภาพ 
 3.40 – 4 .00   ระดับคุณภาพ ดีมาก  
 2.80 – 3.39   ระดับคุณภาพ ดี 
 2.20 – 2.79   ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 1.60 – 2.19   ระดับคุณภาพ นอย  ตองปรับปรุงแกไข 
 1.00 – 1.59   ระดับคุณภาพ  นอยมาก ตองปรับปรุงแกไข 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 -  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 -  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
 -  การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
 -  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
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ตาราง 19  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

คุณภาพของเครื่องมือ ขอ 
P r 

ผลการพิจารณา 

    
1 0.68 0.68 คัดเลือกไว 
2 0.48 0.87 คัดเลือกไว 
3 0.46 0.73 คัดเลือกไว 
4 0.74 0.53 คัดเลือกไว 
5 0.80 0.33 คัดเลือกไว 
6 0.24 0.44 คัดเลือกไว 
7 0.36 0.57 คัดเลือกไว 
8 0.24 0.22 คัดเลือกไว 
9 0.26 0.17 คัดเลือกไว 
10 0.35 0.50 คัดเลือกไว 
11 0.37 0.55 คัดเลือกไว 
12 0.60 0.64 คัดเลือกไว 
13 0.41 0.37 คัดเลือกไว 
14 0.30 0.30 คัดเลือกไว 
15 0.42 0.21 คัดเลือกไว 
16 0.26 0.23 คัดเลือกไว 
17 0.52 0.22 คัดเลือกไว 
18 0.24 0.40 คัดเลือกไว 
19 0.41 0.35 คัดเลือกไว 
20 0.40 0.21 คัดเลือกไว 
21 0.47 0.47 คัดเลือกไว 
22 0.47 0.27 คัดเลือกไว 
23 0.24 0.20 คัดเลือกไว 
24 0.30 0.19 คัดเลือกไว 
25 0.48 0.27 คัดเลือกไว 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

คุณภาพของเครื่องมือ ขอ 
P r 

ผลการพิจารณา 

    
26 0.41 0.25 คัดเลือกไว 
27 0.26 0.32 คัดเลือกไว 
28 0.57 0.75 คัดเลือกไว 
29 0.39 0.05 ตัดทิ้ง 
30 0.30 0.53 คัดเลือกไว 
31 0.15            -0.14 ตัดทิ้ง 
32 0.40 0.46 คัดเลือกไว 
33 0.48 0.44 คัดเลือกไว 
34 0.38            -0.16 ตัดทิ้ง 
35 0.50 0.62 คัดเลือกไว 
36 0.59 0.47 คัดเลือกไว 
37 0.47 0.56 คัดเลือกไว 
38 0.33 0.68 คัดเลือกไว 
39 0.36 0.24 คัดเลือกไว 
40 0.20 0.39 คัดเลือกไว 
41 0.33 0.35 คัดเลือกไว 
42 0.33 0.29 คัดเลือกไว 
43 0.36 0.21 คัดเลือกไว 
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ตาราง 20  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
 

คุณภาพของเครื่องมือ ขอ 
P r 

ผลการพิจารณา 

    
1 0.25 0.38 คัดเลือกไว 
2 0.27 0.44 คัดเลือกไว 
3 0.24 0.38 คัดเลือกไว 
4 0.56 0.34 คัดเลือกไว 
5 0.44 0.56 คัดเลือกไว 
8 0.42 0.35 คัดเลือกไว 
11 0.56 0.25 คัดเลือกไว 
13 0.42 0.35 คัดเลือกไว 
14 0.56 0.25 คัดเลือกไว 
15 0.43 0.31 คัดเลือกไว 
16 0.79 0.38 คัดเลือกไว 
17 0.81 0.34 คัดเลือกไว 
21 0.21 0.35 คัดเลือกไว 

 22 0.75 0.36 คัดเลือกไว 
23 0.69 0.49 คัดเลือกไว 
24 0.47 0.40 คัดเลือกไว 
25 0.32 0.27 คัดเลือกไว 
26 0.67 0.42 คัดเลือกไว 
27 0.51 0.32 คัดเลือกไว 
28 0.24 0.25 คัดเลือกไว 
29 0.38 0.28 คัดเลือกไว 
32 0.22 0.22 คัดเลือกไว 
33 0.29 0.15 คัดเลือกไว 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

ขอ สหสัมพนัธอยางงาย  (Item Total Correlation) ผลการพิจารณา 
   

6 0.41 คัดเลือกไว 
7 0.53 คัดเลือกไว 
9 0.61 คัดเลือกไว 
10 0.48 คัดเลือกไว 
12 0.73 คัดเลือกไว 
18 0.61 คัดเลือกไว 
19 0.28 คัดเลือกไว 
20 0.48 คัดเลือกไว 
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ตาราง 21  การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
 

ขอ สหสัมพนัธอยางงาย  (Item Total Correlation) ผลการพิจารณา 
   

1 .1623 คัดเลือกไว 
2 .3906 คัดเลือกไว 
3 .3612 คัดเลือกไว 
4 .4076 คัดเลือกไว 
5 .0923 คัดเลือกไว 
6 .1434 คัดเลือกไว 
7 .1496 คัดเลือกไว 
8 .3839 คัดเลือกไว 
9 .4199 คัดเลือกไว 
10 .1227 คัดเลือกไว 
11 .4939 คัดเลือกไว 
12 .3148 คัดเลือกไว 
13 .4514 คัดเลือกไว 
14 .1711 คัดเลือกไว 
15 .3274 คัดเลือกไว 
16 .1591 คัดเลือกไว 
17 .3597 คัดเลือกไว 
18 .1221 คัดเลือกไว 
19 .4622 คัดเลือกไว 
20 .3339 คัดเลือกไว 
21 .3890 คัดเลือกไว 
22 .1192 คัดเลือกไว 
23 .1088 ตัดออก 
24 .3652 คัดเลือกไว 
25 .3020 คัดเลือกไว 
26 .4083 คัดเลือกไว 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ขอ สหสัมพนัธอยางงาย  (Item Total Correlation) ผลการพิจารณา 
   

27 .1935 คัดเลือกไว 
28 .2192 คัดเลือกไว 
29 .1196 คัดเลือกไว 
30 .5789 คัดเลือกไว 
31 .5787 คัดเลือกไว 
32 .2532 คัดเลือกไว 
33 -.3142 ตัดออก 
34 .1413 คัดเลือกไว 
35 .1381 คัดเลือกไว 
36 .3358 คัดเลือกไว 
37 .4572 คัดเลือกไว 
38 .5622 คัดเลือกไว 
39 .3454 คัดเลือกไว 
40 .3124 คัดเลือกไว 
41 .4032 คัดเลือกไว 
42 .5382 คัดเลือกไว 
43 .2787 คัดเลือกไว 
44 .3930 คัดเลือกไว 
45 .3930 คัดเลือกไว 
46 .4939 คัดเลือกไว 
47 .4045 คัดเลือกไว 
48 .3966 คัดเลือกไว 
49 .2456 คัดเลือกไว 
50 .4454 คัดเลือกไว 
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ตาราง  22 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 

ขอ สหสัมพนัธอยางงาย  (Item Total Correlation) ผลการพิจารณา 
   

1 0.19 คัดเลือกไว 
2 0.37 คัดเลือกไว 
3 0.39 คัดเลือกไว 
4 0.25 คัดเลือกไว 
5 0.27 คัดเลือกไว 
6 0.29 คัดเลือกไว 
7 0.43 คัดเลือกไว 
8 0.24 คัดเลือกไว 
9 0.40 คัดเลือกไว 
10 0.45 คัดเลือกไว 
11 0.41 คัดเลือกไว 
12 0.21 คัดเลือกไว 
13 0.25 คัดเลือกไว 
14 0.26 คัดเลือกไว 
15 0.17 คัดเลือกไว 
16 0.18 คัดเลือกไว 
17 0.16 คัดเลือกไว 
18 0.39 คัดเลือกไว 
19 0.29 คัดเลือกไว 
20 0.36 คัดเลือกไว 
21 0.23 คัดเลือกไว 
22 0.18 คัดเลือกไว 
23 0.36 คัดเลือกไว 
24 0.18 คัดเลือกไว 
25 0.39 คัดเลือกไว 
26 0.27 คัดเลือกไว 
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ภาคผนวก  จ 
 

  ภาพกจิกรรมการเรยีนรูในหองเรียน 
 -  นกัเรียนรวมกันกาํหนดปญหาและทําความเขาใจปญหา 
 -  นกัเรียนรวมกันวางแผนการแกปญหา 
 -  นกัเรียนลงมือแกปญหา พรอมสังเกตผลการทดลอง 
 -  นกัเรียนนาํเสนอผลการแกปญหา 
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นักเรียนรวมกันกําหนดปญหาและทาํความเขาใจปญหา 

  
นักเรียนรวมกันวางแผนการแกปญหา 
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นักเรียนลงมอืแกปญหา พรอมสังเกตผลการทดลอง 
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นักเรียนนําเสนอผลการแกปญหา 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

คะแนนจุดตัดของแตละทักษะ 
   - คะแนนจุดตดัของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - คะแนนจุดตัดของคะแนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
   - คะแนนจุดตดัของคะแนนความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
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คะแนนจุดตัดของแตละทักษะ  
 
 1.  คะแนนจุดตัดของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 
ตาราง 23   คะแนนจุดตัดของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเต็ม 43) 

 

คะแนนจุดตัด สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ (∅vc) 
  

13 0.3540 
14 0.6352 
15 0.6612 
16 0.7005 
17 0.6511 
18 0.6021 
19 0.5539 
20 0.7072 * 
21 0.5270 

  

 
*   คะแนนจุดตัด ที่มีสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสูงสุด 
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 2.  คะแนนจุดตัดของคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
 
ตาราง 24  คะแนนจุดตัดของคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
      (คะแนนเต็ม  49) 
 

คะแนนจุดตัด สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ (∅vc) 
  

24                                             0.4281 
25                                             0.4732 
26                                             0.5478 
27                                             0.6381 
28                                             0.6421 
29                                             0.6754 
30                                             0.7341 
31                                             0.7652 *     
32                                             0.7115 
33                                             0.6483 

  

 
*  คะแนนจุดตัด ที่มีสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสูงสุด 
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 3.  คะแนนจุดตัดของคะแนนความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 

ตาราง 25   คะแนนจุดตัดของคะแนนจุดตัดของคะแนนความสามารถในการแกปญหาและ 
การตัดสินใจ (คะแนนเต็ม  56) 

 

คะแนนจุดตัด สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ (∅vc) 
  

27 0.3412 
28 0.4275 
29 0.4439 
30 0.4784 
31 0.5318 
32 0.5826 
33 0.6389 
34 0.6641 
35 0.6254 
36 0.7132 *   
37 0.6859 
38 0.6433 
39 0.5982 

  

 
* คะแนนจุดตัด ที่มีสัมประสทิธิ์ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสูงสุด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

 
 - ผลการประเมินความตองการของครู นกัเรียน และผูปกครอง 

     - ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
     - ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา  
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ตาราง 26  ประเมินความตองการของครู นกัเรียน และผูปกครอง 
  

ครู 
(N = 10) 

นักเรียน 
(N = 40) 

ผูปกครอง 
(N = 18) 

 
 
ขอ 

X  SD 
ระดับ
ความ
ตองการ 

X  SD 
ระดับ
ความ
ตองการ 

X  SD 
ระดับ
ความ
ตองการ 

          

1.  หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง
ปริมาณสัมพันธ 

 
2.60 

 
0.50 

 
มาก 

 
2.60 

 
0.50 

 
มาก 

 
2.80 

 
0.40 

 
มาก 

2.  หลักสูตรที่บูรณาการการสอน
ทักษะการคิดแกปญหาและการ
ตัดสินใจ 

 
 

2.60 

 
 

0.52 

 
 

มาก 

 
 

2.54 

 
 

0.59 

 
 

มาก 

 
 

2.61 

 
 

0.50 

 
 

มาก 
3.  หลักสูตรที่เนนใหนักเรียนทํา
กิจกรรมการทดลองดวยตนเอง 

 
2.70 

 
0.50 

 
มาก 

 
2.70 

 
0.50 

 
มาก 

 
2.80 

 
0.40 

 
มาก 

4.  หลักสูตรที่เนนใหนักเรียนวาง
แผนการทดลองดวยตนเอง 

 
2.70 

 
0.48 

 
มาก 

 
2.75 

 
0.44 

 
มาก 

 
2.83 

 
0.38 

 
มาก 

5.  หลักสูตรที่เนนใหนักเรียน
ปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง 

 
2.80 

 
0.42 

 
มาก 

 
2.58 

 
0.50 

 
มาก 

 
2.72 

 
0.46 

 
มาก 

6.  หลักสูตรที่เนนใหนักเรียนสรุป
และอภิปรายผลการทดลองดวย
ตนเอง 

 
 

2.70 

 
 

0.50 

 
 

มาก 

 
 

2.70 

 
 

0.50 

 
 

มาก 

 
 

2.70 

 
 

0.50 

 
 

มาก 
7.  หลักสูตรที่นําเสนอโดยใช
กิจกรรมการทดลองเปนหลัก 

 
2.60 

 
0.52 

 
มาก 

 
2.607 

 
0.48 

 
มาก 

 
2.83 

 
0.38 

 
มาก 

8.  หลักสูตรที่มีกิจกรรมอยาง
หลากหลาย 

 
2.70 

 
0.50 

 
มาก 

 
2.80 

 
0.40 

 
มาก 

 
2.80 

 
0.40 

 
มาก 

9.  หลักสูตรที่มีการใชอุปกรณ
ประกอบการทํากิจกรรมการทดลอง 

 
2.80 

 
0.42 

 
มาก 

 
2.63 

 
0.49 

 
มาก 

 
2.67 

 
0.49 

 
มาก 

10.  หลักสูตรที่มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

 
2.80 

 
0.42 

 
มาก 

 
2.63 

 
0.49 

 
มาก 

 
2.78 

 
0.43 

 
มาก 
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ตาราง 27  แสดงปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 

จํานวน (16 คน) ขอ ปญหาการจัดทํา 
หลักสูตรสถานศึกษา  รอยละ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 รวม  

1 ความเขาใจใน
หลักการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

/   /     /        3 18.75 

2 ความเขาใจหลักการ
ทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่บูรณา
การ 
ทองถิ่น  70 : 30 

/  /   /   /   /   /    6  37.50 
     

3 การวิเคราะหหลักสูตร
สถานศึกษา 

/    /   /    /      4     25 

4 การกําหนดเปาหมาย
ของหลักสูตร 

/  /          /   /   4     25 

5 การออกแบบ 
กิจรรมการเรียน 

/  /   /  /     /  /  /  /  / 9  56.25 

6 การวัดและประเมินผล / /  / /   / /  /       / 8     50 
  

จํานวนขอ 
 

 
6 

 
1 

 
3 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
- 

 
3 

 
3 

 
 1 

 
 2 

 
 2 

 
 2 

 
 2 

 
 1 

 
 2 

  

 
 

ตาราง 28  แสดงปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 

จํานวน (16 คน) ขอ ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
คน รอยละ 

    

1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน 3     18.75 
2 การผลิตอุปกรณการจัดกิจกรรมการเรียน 4     25 
3 แบบทดสอบในหนวยการเรียนรู 6     37.50 
4 การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองของทองถิ่น 6     37.50 
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ภาคผนวก ฌ 

 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงสรางหลกัสูตร 
ผลการประเมนิความสอดคลองของโครงสรางหลกัสูตร 

                               ขอเสนอแนะเพิม่เติมในการปรับปรุงหลกัสูตร 
        สรุปแบบสงัเกตและแบบประเมินผลงานนกัเรียน 
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ตาราง 29  ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร 
    

N = 8  
ขอ 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับความ 
เหมาะสม 

     

1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

ความจําเปนของหลักสูตรมีความเหมาะสม 
หลักการของหลักสูตรมีความสอดคลองกับ 
ความตองการในชีวิตประจําวัน 
หลักการของหลักสูตรเหมาะสมกับการพัฒนาใหเกิดขึ้น 
กับผูเรียน 
จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความชัดเจน 
จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความเปนไปไดและ 
มีประโยชนเพียงพอตอการนําไปปฏิบัติ 

4.37 
4.50 

 
4.50 

 
4.37 
4.37 

0.74 
0.53 

 
0.53 

 
0.51 
0.51 

 

มาก 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 

 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
 

10. 
11. 
12. 

 
13. 
14 

 
15. 

 
16. 

 
17. 
18. 
19. 

จุดมุงหมายของหลักสูตรเหมาะสมกับการสงเสริม 
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมและนําไปปฏิบัติไดจริง 
หนวยการเรียนรูที่ 1  เรื่องมวลอะตอมมวลโมเลกุล 
มีความเหมาะสม 
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องโมล  มีความเหมาะสม 
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องสารละลาย มีความเหมาะสม 
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องการคํานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี  
มีความเหมาะสม 
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องสมการเคมี  มีความเหมาะสม 
หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่องมวลและปริมาณของสารในปฏิกิริยา 
เคมี  มีความเหมาะสม 
หนวยการเรียนรูที่ 7  เรื่องสารกําหนดปริมาณและการคํานวณ
จากสมการเคมีที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งสมการ  มีความเหมาะสม 
โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรในแตละหนวยการเรียนรู 
มีความเหมาะสมชวยใหจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุเปาหมาย 
เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน 
ระยะเวลาในการเรียนตามหลักสูตร มีความเหมาะสม 
การแบงเนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรูมีความเหมาะสม 

4.37 
 

4.25 
4.37      
4.25 

 
4.12 
4.50 
3.87 

 
4.25 
4.12 

 
3.62 

 
4.12 

 
4.25 

4 
4.37 

0.51 
 

0.46 
0.51 
0.46 

 
0.64 
0.53 
0.35 

 
0.46 
0.35 

 
0.74 

 
0.35 

 
0.46 
0.53 
0.51 

 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตาราง 29 (ตอ) 
 

N = 8  
ขอ 

 
รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

     
20. 
21. 
22. 
23. 

 
24. 

 
25. 

 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

กําหนดเนื้อหาในแตละแผนการเรียนรูเรียงลําดับเหมาะสม 
กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
กิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะที่สงเสริมกระบวนการคิดแกปญหา 
กิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะที่สงเสริมกระบวนการคิดแกปญหา 
และการตัดสินใจ 
กิจกรรมการเรียนรูยึดหลักเนนผูเรียนลงมือปฏิบัติการสราง
ความรูดวยตนเอง 
กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยเหมาะสมกับการฝกทักษะ 
วิธีสอนในแตละกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม 
ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูเหมาะสมกับวัยผูเรียน 
ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
วิธีการวัดและประเมินผลในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีความ
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
องคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสม 
 

4.12 
4.25 
4.12 
4.25 

 
4.37 

 
3.87 

 
4.12 
4.25 
4.00 
4.00 
4.12      
4.12 

0.51 
0.46 
0.35 
0.46 

 
0.51 

 
0.64 

 
0.35 
0.46 
0.53 
0.92 
0.83 
0.64 

มาก 
 มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตาราง 30  แสดงความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตร 
 

N = 8 ขอ รายการประเมิน 

X  S.D 
ระดับความ
สอดคลอง 

     
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
จุดมุงหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาวิชา 
หลักการของหลักสูตรกับเนื้อหาวิชา 
เนื้อหากับกิจกรรมในหนวยการเรียนรู 
เนื้อหาวิชากับแผนการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมในหนวยการเรียนรูกับแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูกับส่ือ/อุปกรณ 
แผนการจัดการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 
ส่ือ/อุปกรณการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 
เนื้อหาวิชากับการวัดและประเมินผล 
กิจกรรมในหนวยการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 

0.87 
1 
1 

0.87 
0.87 
0.87 
0.87 
0.75 

1 
1 

0.87 

0.35 
0 
0 

0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.46 

0 
0 

0.35 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตาราง 31  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หัวขอ ขอเสนอแนะ 
  

1. ภาพรวมและองคประกอบหลักสูตร 
 
 
2. หลักการของหลักสูตร 
3. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 
4. คําอธิบายรายวิชา 
5. เนื้อหา / กิจกรรมของหลักสูตร 
 
6. แผนการจัดการเรียนรู 
 
 
7. ส่ือ/อุปกรณการเรียนรู 
8. การวัดและการประเมินผล 
 
9. อื่น ๆ 

-  ตรวจสอบความคิดรวบยอดบอกความคิดรวบยอด 
ในแตละหนวยการเรียนรู 
- ควรเพิ่มเติมสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู 
- ควรเพิ่มเติมหลักการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- ควรเพิ่มจุดมุงหมายดานการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
- ควรเพิ่มเติมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
- ควรเพิ่มกิจกรรมการทดลองใหครบตามหลักสูตร 
- ควรเพิ่มเติมรูปภาพประกอบใหครบตามเนื้อหา 
- ควรเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก 
- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่จะนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
- ควรเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก 
- ควรปรับเพิ่มหรือลดเวลาบางกิจกรรมใหเหมาะสม 
- ควรเสนอสื่อ / นวัตกรรมที่ผูวิจัยผลิตขึ้นเองบางจะไดนาสนใจ 
- ควรออกแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและวัดได
อยางเปนรูปธรรม 
- ควรปรับแผนการจัดการเรียนรูใหจบเปนหัวขอยอย 

 
 
 



1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.1 6.1 6.2 7.1
1 นายเกียรติศักดิ์ 1.75 2.08 3 3.58 2.66 3 3.08 3.2 3.5 3.25 3.25 3.83 3.015 ดี
2 นายจักรพันธ 1.75 2.08 2.8 3.58 2.58 2.83 3.08 3.2 3.5 3.25 3.25 3.83 2.9775 ดี
3 นางสาวกรรณิการ 1.75 2.08 3 3.58 2.91 3 3.08 3.2 3.5 2.83 2.91 3.66 2.95833 ดี
4 นางสาววนิดา 1.75 2.08 3 3.58 3.16 3.08 3.08 3.2 3.5 3.5 3.5 3.83 3.105 ดี
5 นางสาวนิภาวดี 1.75 2.08 3 3.58 3.16 3.16 3.08 3.2 3.58 3.5 3.41 3.83 3.11083 ดี
6 นางสาวติยาภรณ 1.75 2.08 3 3.16 2.25 2.91 3.16 3.2 3.5 3.66 3.5 3.83 3 ดี
7 นางสาววิภารัตน 1.75 2.08 3 3.58 3.16 3.16 3.08 3.2 3.58 3.33 3.58 3.83 3.11083 ดี
1 นายวันมงคล 1.91 2 3 3.25 2.83 3.08 2.5 2.9 3.25 3.5 3.58 3.83 2.96917 ดี
2 นายทวีวุฒิ 1.91 2 3 3.25 2.75 3 3.33 2.9 3.16 2.75 3.58 3.83 2.955 ดี
3 นางสาวขนิษฐา 1.91 2 3 2.08 2.75 3.25 3.25 2.9 3.5 3.25 3.58 3.83 2.94167 ดี
4 นางสาวศิริภรณ 1.91 2 3 3.25 2.91 3.16 3.33 2.9 3.5 3.25 3.5 3.83 3.045 ดี
5 นางสาววิจิตรา 1.91 2 3 3.25 2.91 3.25 3.25 2.9 3.5 3.5 3.66 3.83 3.08 ดี
6 นางสาวนาฎรีย 1.91 2 3 3.25 2.83 3.25 3.33 2.9 3.41 3.75 3.58 3.83 3.08667 ดี
7 นางสาวศิริพร 1.91 2 3 3.25 2.91 2.75 3.33 2.9 3.41 3.16 3.66 3.83 3.00917 ดี

ทักษะ สรุปผลกลุมที่ ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

ทักษะความสามารถ
การทดลองที่

1

2

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน    ชั้น  ม.5/5



1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.1 6.1 6.2 7.1
1 นายวิจักพงษ 1.83 2.25 2.33 3.25 2.75 3.33 2.33 3.1 3.33 2.66 3.91 3.83 2.90833 ดี
2 นายนเรศบดินทร 1.83 2.25 2.33 3.25 3.08 3.41 2.66 2.16 3.33 2.66 4 3.83 2.89917 ดี
3 นางสาวธารทิพย 1.83 2.25 2.33 3.25 2.91 3.25 2.83 3.1 3.33 3.66 3.91 3.83 3.04 ดี
4 นางสาวสายใจ 1.83 2.25 2.33 3.25 2.91 3.41 2.75 2.16 3.33 3.33 3.91 3.83 2.94083 ดี
5 นางสาวเจษฎาพร 1.83 2.25 2.33 3.25 2.91 3.41 3.16 3.1 3.33 3.41 3.91 3.83 3.06 ดี
6 นางสาวนิตยา 1.83 2.25 2.33 3.25 3 3.25 3.16 3.1 3.33 3.33 3.91 3.83 3.0475 ดี
7 นางสาวอาศุอร 1.83 2.25 2.33 3.25 2.91 3.33 2.66 3.1 3.33 3.58 4 3.83 3.03333 ดี
1 นายชนาวุธ 2.08 2.33 3.66 2.83 2.91 3.16 3 3.2 3.41 3.16 3.42 3.91 3.08917 ดี
2 นายพิชัย 2.08 2.33 3.66 2.91 2.91 3.16 3 3.2 3.58 3.16 3.42 3.91 3.11 ดี
3 นางสาวเบญจพร 2.08 2.33 3.66 2.91 2.58 3.16 2.75 3.2 3.41 3.16 3.42 3.91 3.0475 ดี
4 นางสาวหทัยทิพย 2.08 2.33 3.66 2.58 2.66 3 2.75 3.2 3.75 3.16 3.58 3.91 3.055 ดี
5 นางสาวนฤมล 2.08 2.33 3.66 3 2.75 3.16 3 3.2 3.41 3.16 3.42 3.91 3.09 ดี
6 นางสาวพิมพิไล 2.08 2.33 3.66 3 2.66 2.91 2.91 3.2 3.41 3.16 3.58 3.91 3.0675 ดี

สรุปผล
การทดลองที่

กลุมที่ ลําดับที่

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน    ชั้น  ม.5/5

3

4

ชื่อ - สกุล

ทักษะความสามารถ

ทักษะ



1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.1 6.1 6.2 7.1
1 นายเอกพร 1.91 2.08 3.33 2.33 2.33 3.33 2.41 2.7 2.75 3.33 3.92 3.91 2.86083 ดี
2 นายพีระศักดิ์ 1.91 2.08 3.33 3 2.33 3.25 3.25 2.7 2.83 3.33 3.75 3.91 2.9725 ดี
3 นางสาวภรณทิพย 1.91 2.08 3.33 3 2.5 3.25 3.16 3 2.91 3.33 4 3.91 3.03167 ดี
4 นางสาวอรอุมา 1.91 2.08 3.33 3 2.41 3.33 3.16 3 2.91 3.33 3.83 3.91 3.01667 ดี
5 นางสาวอัจฉรา 1.91 2.08 3.16 3 2.41 3.25 3.33 3 3 3.33 3.92 3.91 3.025 ดี
6 นางสาวเพ็ญนภา 1.91 2.08 3.33 2.58 2.5 3.25 3.08 3 3 3.33 3.83 3.91 2.98333 ดี
1 นายโกวิทย 2 2.75 3.33 3.16 2.58 3.58 3.66 3.66 3.58 3.66 3.92 4 3.32333 ดี
2 นายอนันต 2 2.75 3.33 2.33 2.33 3.08 3.66 3.66 3.58 3.66 3.92 4 3.19167 ดี
3 นางสาวมัชณิมา 2 2.75 3.33 3.16 2.5 3.58 3.66 3.66 3.66 3.66 3.92 4 3.32333 ดี
4 นางสาวอารียา 2 2.75 3.33 3.16 2.83 3.58 3.66 3.66 3.66 3.66 3.92 4 3.35083 ดี
5 นางสาวชนกเนตร 2 2.75 3.33 3.16 2.5 3.58 3.66 3.66 3.66 3.66 3.92 4 3.32333 ดี
6 นางสาวเพียงใจ 2 2.75 3.33 3.16 2.5 3.58 3.66 3.66 3.66 3.66 3.92 4 3.32333 ดี

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

ทักษะความสามารถ

ทักษะกลุมที่

6

5

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน    ชั้น  ม.5/5

สรุปผล
การทดลองที่



1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.1 6.1 6.2 7.1
1 นายพีรศักดิ์ 1.66 2.33 3.5 2.58 2.41 3.08 3.16 3.1 2.92 3.25 3.92 3.91 2.985 ดี
2 นายยศพงศ 1.66 2.33 3.5 2.58 2.83 2.91 3.16 3.1 2.92 3.25 3.66 3.91 2.98417 ดี
3 นายวันชัย 1.66 2.33 3.5 2.66 2.83 3.08 3.16 3.1 2.92 3.33 3.66 3.91 3.01167 ดี
4 นางสาวกรรณิการ 1.83 2.33 3.5 2.66 2.83 3.08 3.42 3.1 2.92 3.33 3.92 3.91 3.06917 ดี
5 นางสาวอุษณีย 1.66 2.33 3.5 2.66 2.83 3.08 3.16 3.1 2.92 3.25 3.66 3.91 3.005 ดี
6 นางสาวจันทรเพ็ญ 1.75 2.25 3.5 2.58 2.83 3.08 3.33 3.1 2.92 3.33 3.66 3.91 3.02 ดี
7 นางสาวจารุวรรณ 1.66 2.33 3.5 2.66 2.83 3.08 3.16 3.1 2.92 3.33 3.92 3.91 3.03333 ดี
1 นางสาวศุภาวดี 2.16 2.33 2.75 3 3.08 3.16 3.25 2.9 2.92 2.92 3.92 3.91 3.025 ดี
2 นางสาวทัศนีย 2.41 2.41 2.75 3 2.83 3.16 3.25 2.9 2.92 2.92 3.92 3.91 3.03167 ดี
3 นางสาวนันทิดา 2.41 2.41 2.75 3 2.83 3.16 3.25 2.9 2.92 2.92 3.92 3.91 3.03167 ดี
4 นางสาวรัชนี 2.41 2.41 2.25 3 2.83 3.16 3.25 2.9 2.92 2.92 3.92 3.91 2.99 ดี
5 นางสาวศิริกุล 2.25 2.41 2.75 3 3 3.16 3.25 2.9 2.92 2.92 3.92 3.91 3.0325 ดี
6 นางสาวสุกัญญา 2.41 2.41 2.75 3 3.08 3.16 3.25 2.9 2.92 3.75 3.92 3.91 3.12167 ดี
7 นางสาวอรอนงค 2.42 2.41 2.16 3 2.91 3.16 2.75 2.9 2.92 2.92 3.92 3.91 2.94833 ดี

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนกัเรียน    ชั้น  ม.5/2

สรุปผล
การทดลองที่

1

2

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

ทักษะความสามารถ

ทักษะกลุมที่



1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.1 6.1 6.2 7.1
1 นายเอกชัย 2 2.66 2.16 2.91 2.75 2.75 2.75 2.9 2.75 3.25 3.66 3.83 2.86417 ดี
2 นายณัฐเดช 1.83 2.58 2.16 3.08 2.75 3.16 2.75 2.9 2.5 2.75 2.33 3.83 2.71833 ปานกลาง
3 นางสาววรวรรณ 2 2.75 2.41 3.08 2.75 3.16 2.75 2.9 2.75 3.42 3.66 3.83 2.955 ดี
4 นางสาววรรณภา 1.96 2.75 2.33 3.08 2.75 3.16 2.75 2.9 2.75 3.42 3.66 3.83 2.945 ดี
5 นางสาวสุกัญญา 1.96 2.75 2.41 3.08 2.75 3.16 2.75 2.9 2.75 3.42 3.66 3.83 2.95167 ดี
6 นางสาวกรรณิการ 2 2.75 2.33 3.08 2.75 3.16 2.75 2.9 2.75 3.42 3.66 3.83 2.94833 ดี
7 นางสาวยุรนันท 1.96 2.75 2.5 3.08 2.75 3.16 2.75 2.9 2.75 3.42 3.33 3.83 2.93167 ดี
1 นายวันรบ 1.83 2.5 2.41 2.5 2.58 3.16 3.25 3.1 2.58 2.25 2.33 3.91 2.7 ปานกลาง
2 นายชาญชัย 1.83 2.66 2.58 2 3.16 3.08 3.5 3.1 3.08 3.42 3.5 3.75 2.97167 ดี
3 นายปยะ 2.08 2.66 2.58 2.58 2.91 3.16 3.25 3.1 3.08 2.92 3.66 3.91 2.99083 ดี
4 นางสาวดวงแข 2.08 2.66 2.5 2.58 2.91 3.16 3.33 3.1 3.08 2.92 3.66 3.75 2.9775 ดี
5 นางสาววิไลพร 2 2.66 2.33 2.08 2.83 3.16 3.33 3.1 3.08 2.92 3.66 3.91 2.92167 ดี
6 นางสาวสมฤทัย 2.08 2.66 2.41 2.5 3.08 3.16 3.25 3.1 2.83 2.92 3.66 3.91 2.96333 ดี
7 นางสาวจิรภา 2.08 2.66 2.58 2.5 3.08 3.16 3.25 3.1 3 2.92 3.66 3.91 2.99167 ดี

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน    ชั้น  ม.5/2

กลุมที่ ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

ทักษะความสามารถ

ทักษะ สรุปผล
การทดลองที่

4

3



1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.1 6.1 6.2 7.1
1 นายศุภชัย 2.08 2.41 2.66 2.91 3 3.16 3.66 3.2 2.33 3.5 3.83 3.83 3.0475 ดี
2 นายบรรจง 2.08 2.58 2.58 2.17 2.58 3.16 3.58 3.2 2.33 3.5 3.83 3.91 2.95833 ดี
3 นางสาวทักสินา 2 2.41 2.58 2.75 2.75 3.16 3.58 3.2 2.83 3.5 3.83 3.91 3.04167 ดี
4 นางสาวชนาไพร 2.08 2.58 2.58 2.91 3 3.08 3.58 3.2 2.92 3.5 3.83 3.91 3.0975 ดี
5 นางสาวพัชรียา 2 2.58 2.58 2.91 2.67 3.08 3.58 3.2 2.83 3.42 3.83 3.91 3.04917 ดี
6 นางสาวศิริพร 2.08 2.58 2.58 2.91 3 3.08 3.5 3.2 2.92 3.5 3.83 3.91 3.09083 ดี
7 นายอธิปตย 2 2.41 2.58 2.91 2.75 3.08 3.66 3.2 2.92 2.83 3.83 3.75 2.99333 ดี
1 นายกิตติพงษ 1.85 2.75 2.33 2.5 2.83 2.75 3.25 3.2 2.75 3.83 3.66 3.91 2.9675 ดี
2 นายชัยวัฒน 2 2.83 2.66 2.75 3 2.91 3.25 3.2 2.75 3.83 3.66 3.83 3.05583 ดี
3 นายอดิศร 2.08 2.83 2.66 2.58 3 3 3.25 3.2 2.75 3.83 3.66 3.91 3.0625 ดี
4 นางสาวจิตนุกูล 2.08 3 2.66 2.58 3 3 3.25 3.2 2.75 3.83 3.5 3.91 3.06333 ดี
5 นางสาวชุตินันท 2 2.75 2.58 2.58 3 3 3.25 3.2 2.75 3.83 3.66 3.83 3.03583 ดี
6 นายกฤษฎา 2.08 2.75 2.66 2.58 3 2.91 3.25 3.2 2.75 3.83 3.66 3.91 3.04833 ดี
7 นางสาวมะลิวัลย 2.08 2.75 2.5 2.5 2.83 3.08 3.25 3.2 2.75 3.83 3.66 3.91 3.02833 ดี

สรุปผล
การทดลองที่

5

6

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานนักเรียน    ชั้น  ม.5/2

กลุมที่ ลําดับที่ ชื่อ - สกุล

ทักษะความสามารถ

ทักษะ
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล   นายอดิศักดิ ์  สิงหสีโว 
วันเดือนปเกิด   วันที่  17  สิงหาคม  2514 
สถานที่เกิด   130 หมู 13  บานหัน  ตําบลขวาว  อําเภอเสลภูมิ   

จังหวัดรอยเอด็  45120 
สถานที่อยูปจจุบัน  36 หมู  9  ถนนปราจนีธานี  ตําบลกลาง  อําเภอเสลภูมิ   

จังหวัดรอยเอด็  45120 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ครู ค.ศ. 1 
สถานทีท่ํางานปจจุบัน  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   ถนนแจงสนิท  ตําบลกลาง   

อําเภอเสลภูมิ  จงัหวัดรอยเอ็ด  45120 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2542  การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2536  การศึกษาบัณฑิต (เคมี) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    มหาสารคาม 
 พ.ศ. 2532  มัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อําเภอเสลภูมิ 
    จังหวัดรอยเอด็ 
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