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 การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาความสัมพันธและคาน้ําหนักความสําคัญ      

ของตัวแปรปจจัย ไดแก ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  เจตคตทิาง

วิทยาศาสตร   การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร   และทักษะกระบวนการ                   

ทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยรวมและจําแนก

ตามขั้นของการแกปญหา  4  ข้ัน  ไดแก  ข้ันการระบุปญหา   ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนด

วิธีแกปญหา  และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 390 คน             

ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ซึ่งไดมาดวยวิธีสุมแบบ 2 ข้ันตอน (Two-Stage 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ประกอบดวย แบบวัดความสามารถ

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แบบวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทาง

วิทยาศาสตร  และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

0.711, 0.880, 0.920, 0.889, 0.907 และ 0.713 ตามลําดับ  การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression: MMR) และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple Regression: MR) 

 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. กลุมตัวแปรปจจัยทั้ง  5  ปจจัย ไดแก ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   เจตคติทางวิทยาศาสตร  การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ทั้ง 4  ข้ัน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (MMR= .487)  และคาสหสัมพันธ

พหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยดังกลาวทั้ง  5  ปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร    

ในของการแกปญหาในแตละขั้น  ไดแก  ข้ันการระบุปญหา   ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธี

แกปญหา  และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  มีคาเทากับ .478, .537, .583 และ .519  ตามลําดับ          

ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคา  

  



 2.คาน้ําหนักความสําคัญของกลุมตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรในแตละขั้นของการแกปญหา  พบวา 

   ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้ง  4  ข้ัน  ไดแก  

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ .05  สวนตัวแปรเจตคติ             

ทางวิทยาศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ในขั้นการระบุปญหา           

ข้ันการวิเคราะหปญหา  และขั้นการกําหนดวิธีแกปญหา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ

ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร เฉพาะในขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The main purposes of this research were to study the relationships between some 

factors and problem solving ability in science and to study the beta weight of the factors 

contributed to the problem solving ability. These factors were critical thinking ability, 

achievement motive, scientific attitude, science self-efficacy and integrated science process 

skill. Problem solving ability in science consisted of four stages which were statement of the 

problem, defining the problem, scratching for and formulation a hypothesis,  and verify the 

solution. The samples were 390 Mathayomsuksa III students Under the jurisdiction of the 

area service office Prachaubkirikarn Province, in the second semester of 2007 academic year. 

They were selected by using two-stage random sampling. Tools used in the study 

comprised three tests of problem solving ability in science, critical thinking ability, and 

integrated science process skill and three questionnaires on achievement motive, science 

self-efficacy, and scientific attitude. The reliabilities of the test were 0.711, 0.880, 0.713 and 

the questionnaires were 0.920, 0.889, and 0.907 respectively. The data were analyzed by 

using Multivariate Multiple Regression (MMR) and Univariate Multiple Regression (MR). 

 The results of the research  were  as  follows: 

 1. Factors of critical thinking ability, achievement motive, science self- efficacy, 

scientific attitude, and integrated science process skill and dependent variable on four 

stages of problem solving ability in science, analyzed by MMR, revealed mutually related 

with statistical significance at the level of .01 (MMR= .487). The Multiple correlations, 

analyzed by MR, between all factors and each stage of problem solving ability in science: 

statement of the problem, defining the problem, scratching for and formulation a hypothesis,  

and verify the solution were .478, .537, .583 and .519  respectively which statistical 

significance at .01 level. 



 2. The beta weight of factors contributed to each stages of problem solving ability 

in science were as follows: 

  Factors which contributed to all four stages of problem solving ability in science 

statistical significance at .01 and .05  level were critical thinking ability, achievement motive 

and integrated science process skill.   

  Factor which contributed to three stages of problem solving ability in science   

such as: statement of the problem, defining the problem and scratching for and formulation 

a hypothesis statistical significance at  .01  level were scientific attitude, and factor which 

contributed to only stage of verify the solution statistical significance at .05  level were     

science self-efficacy.   
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีโดยไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก      

รองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย   

ระวีวรรณ  พันธพานิช กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา 

แนะนําการทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ รวมทั้งทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทํา

วิจัยอยางมีคุณคามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนแบบอยางของอาจารยที่ทุมเทใหกับศิษยและงานดาน

วิชาการอยางไมรูเหน็ดเหนื่อย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งถึงความกรุณาดังกลาว และขอกราบขอบพระคุณทาน

อาจารยเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย  ดร.องอาจ  นัยพัฒน และดร.ละเอียด  รักษเผา     

ที่กรุณาเปนกรรมการแตงตั้งเพิ่มเติมในการสอบปริญญานิพนธและไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปน

ประโยชน ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น  และที่สําคัญยิ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารยในภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาทุกทาน  ที่ไดอบรมส่ังสอนและประสิทธิ์ประสาท

วิชาความรู อันเปนพื้นฐานสําคัญในการวิจัยในครั้งนี้    

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  ตังคะพิภพ  

ผูชวยศาสตราจารยสุนันท  ศลโกสุม  รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน อาจารย  ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง 

และ  อาจารย  ดร.พรทิพย  ศิริภัทราชัยที่กรุณาตรวจสอบและใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี  

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู อาจารย ในโรงเรียนกลุมตัวอยาง ที่ไดใหความรวมมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ และนองๆ วิชาเอกการวิจัยและสถิติทางการศึกษา และวิชาเอก 

การวัดผลการศึกษา   โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยธรีญา  ชัยธงรัตน  ที่คอยใหคําปรึกษา  ใหกําลังใจและ      

มีสวนรวมในการทําใหปริญญานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  และบุคคลที่กลาวมาทั้งหมด  ซึ่งเปนผูที่มีสวนรวมในงานวิจัยนี้ใหสําเร็จ

ลุลวงดวยดี 

            รอยพิมพใจ  ชนะปราชญ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  24  ไดระบุใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  ดําเนินการฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และ

การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน  (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2546: 215)  เนื่องจากในการดํารงชีวิตในสังคมนั้นทุกคนจะตองเจอกับ

อุปสรรคและปญหาตางๆ  มากมาย  การแกปญหาจึงเปนเรื่องจําเปนที่มนุษยมิอาจหลีกเลี่ยงได  กลาวไดวา

หนาที่ของมนุษย คือ  การแกปญหา  บุคคลที่มีความสามารถในการแกปญหาสูงยอมประสบผลสําเร็จ

ในชีวิตสวนตัว  ครอบครัว  และหนาที่การทํางาน   คุณภาพของมนุษยจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการ

ปฏิบัติหนาที่และความสามารถในการแกปญหาเปนสําคัญ  (รศนา  อัชชะกิจ.  2537: 11)  ฟชเชอร  

(Fisher.  1987: 2-3)  อธิบายวา  การแกปญหา  เปนทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตในแตละวัน  เปนทักษะที่

สงเสริมระดับความสามารถตางๆ  และยังเปนทักษะที่นําไปสูความสําเร็จในชีวิต ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลอง

กับแมคคอนเนลที่วา ผูที่มีความสามารถในการแกปญหาไดดียอมเปนคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต

และในอนาคต (บังอร  กมลวัฒนา.  2542: 1;  อางอิงจาก  McConnell.  1934: 13-62)  ดังนั้น ความสามารถ   

ในการแกปญหา  จึงเปนสิ่งที่ควรปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียน  การแกปญหา  ถือวาเปนเปาหมายสําคัญ

ที่ สุดของการศึกษา   การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหเด็กสามารถแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน  และปฏิบัติงานลุลวงดวยดีได  (ฉันทนา  ภาคบงกช.  2528: 53)  สอดคลองกับแนวคิด

ของขจรศักดิ์  สีเสน  (2544: 14-19)  ที่กลาววา  การศึกษามีเปาหมายหลักที่สําคัญคือ  การสรางคน

ใหมีความคิด  รักในการเรียนรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีหลักการในการตัดสินใจ มีความคิดสรางสรรค

ทํางานไดและทํางานรวมกับผูอ่ืนเปน  รวมทั้งมีความรู  และทักษะเพียงพอที่จะแสวงหาความรูได    

ดวยตนเองโดยไมส้ินสุด  ซึ่งจะพบวาเปาหมายสูงสุดของการศึกษา  ก็คือ  การสอนใหนักเรียน

รูจักแกปญหานั้นเอง   

 ในสวนของกลุมสาระวิทยาศาสตรก็มีจุดมุงหมายที่สําคัญประการหนึ่ง  ก็คือ  การเนนใหนักเรียน       

ไดฝกแกปญหาตาง  ๆ โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติอยางมีระบบ  ซึ่งผลที่ไดจากการฝกจะชวยให

นักเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ  ดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผล  โดยใชกระบวนการ          

หรือวิธีการ  ความรู  ทักษะตางๆ  และความเขาใจในปญหานั้น  มาประกอบกันเพื่อเปนขอมูล               

ในการแกปญหา  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2546: 221)  ซึ่งการแกปญหา     

ในแตละครั้งรูปแบบหรือกระบวนการในการแกปญหานั้นอาจมีไดหลายรูปแบบแตกตางกันไป              
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ข้ึนอยูกับประสบการณของผูเรียนและสภาพการณของปญหาที่เกิดขึ้น  แตการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

เปนการแกปญหาที่ถือวาอยูในระดับสูงสุด  ใชไดผลที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาที่มีความยาก

และสลับซับซอน  (กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2528: 260,268)  นอกจากนี้ยังมีคํากลาวอีกวา การแกปญหา  

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหาที่เหมาะสมเพราะเปนวิธีที่มีข้ันตอน

การหาคําตอบหรือคนหาความจริงที่มีข้ันตอนชัดเจน  ตอเนื่อง  มีระบบระเบียบ  และมีการใชเหตุผล  

(มนวิภา  ออนศรี.  2541: 24;  อางอิงจาก  Good.  1973: 486)   

 นอกจากการเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสมแลวนั้น  ยังมีองคประกอบอื่นๆ อีก        

ที่ทําใหแตละบุคคลมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันออกไปอันประกอบไปดวย สติปญญา 

(Intelligence) ผูมีสติปญญาดีจะคิดแกปญหาไดดี (Morgan. 1978: 154-155)   สุวิมล  เขี้ยวแกว  (2527: 81)   

กลาววาความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลแตกตางกันไปเนื่องจาก  “สติปญญา”  ผูที่มี

สติปญญาดีมีแนวโนมที่จะแกปญหาไดดี อีกทั้งความสามารถในการแกปญหาก็ยังมีความสัมพันธกับ

ประสบการณ  การเรียนรู   การฝกฝน  วิธีการแกปญหา  ระดับสติปญญา  และสภาพแวดลอมทางสังคม  

และเนื่องจากการคิดเปนความสามารถอยางหนึ่งทางสมอง  (ทิศนา  แขมมณี; และคนอื่นๆ.  2544: 171)  

ทั้งยังเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยใหบุคคลมีความสามารถในการแกปญหาและเผชิญสถานการณ  

กลาวคือ  เมื่อบุคคลเผชิญกับขอมูลส่ิงแวดลอมหรือสถานการณใด  ๆ ที่มีความขัดแยงหรือกอใหเกิดปญหา      

ผูที่มีความสามารถในการคิดจะสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบมีความถูกตองมากกวา  (สุวิทย  มูลคํา.  

2547: 14)  ซึ่งความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นมีความสัมพันธกับการคิดแกปญหา  กลาวไดวา

การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนเครื่องมือสําคัญในการคิดแกปญหา  และการคิดแกปญหาสวนใหญตอง

ใชการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 185; อางอิงจาก  

Center for Critical Thinking.  1966.)   

   นอกจากองคประกอบดานสติปญญามอรแกน  (1978: 154-155)  ยังไดกลาวถึงองคประกอบ

ดานแรงจูงใจ  (Motivation)  วา เปนสิ่ งที่ จะทําให เกิดแนวทางในการคิดแกปญหา   ความรู             

อารมณ  แรงจูงใจ  จะทําใหเกิดความพยายามในการแกปญหา (สุวิมล  เขี้ยวแกว.  2527: 81)              

ซึ่งแมคเคลแลนด และคนอื่น  ๆ (กุญชร  คาขาย.  2540: 222;  อางอิงจาก  McClelland; et al.  1953: 110 -111)  

กลาววา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหลุลวงไปดวยดี  โดยแขงขัน                   

กับมาตรฐานอันดีเลิศ  (Standard of Excellence)  หรือทําดีกวาบุคคลอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  เปนความพยายาม   

ที่จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ  มีความรูสึกสบายใจเมื่อประสบผลสําเร็จ  และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบ

ความลมเหลว  บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับสูงจะมีความตองการที่จะเอาชนะปญหา             

หรืออุปสรรคที่มาขัดขวางเปาหมายที่ไดตั้งไว  และในสวนของเจตคติทางวิทยาศาสตรนั้นเปนสิ่งที่ฝงลึก         

อยูในจิตใจของนักวิทยาศาสตรทุกคน  ซึ่งเจตคติทางวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอการคิด  การกระทํา      
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และการตัดสินใจตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร  ทั้งนี้เมื่อคนเรามีเจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง

อยางไรแลว  ก็จะมีความโนมเอียงที่จะทําอยางนั้นออกมา  (สุวัฒก  นิยมคา.  2531: 257)  นอกจากนี้    

แบนดูราเชื่อวา  การรับรูความสามารถของตนเองมีความสําคัญและมีผลตอการกระทําของบุคคล       

มีผลตอการเลือกกิจกรรม  การใชความพยายาม  ความอดทนในการทํางาน  การคิด  และปฏิกิริยา   

ทางอารมณของบุคคล  (เยาวพร  วรรณทิพย.  2548: 37; อางอิงจาก Evan.  1989)  ซึ่งนั้นก็หมายความวา  

การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธตอการกระทํา  พฤติกรรมของบุคคล  กลาวคือ  ถาบุคคล

รับรูความสามารถของตนเองในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งสูง  ก็จะมีแนวโนมกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย  

ในทางตรงกันขามถาบุคคลรับรูความสามารถของตนเองในการกระทําพฤติกรรมนั้นต่ํา  บุคคลก็จะมี

แนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นต่ําหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้นเลย (Bandura.  1986: 395-399)    

   องคประกอบสุดทายที่มอรแกนกลาวถึงก็คือ  ความพรอมในการที่จะแกปญหาใหมๆ  โดยทันที

จากประสบการณที่มีมากอน  ซึ่งมังกร  ทองสุขดี  (2523: 4-5)  ก็มีความคิดเห็นเชนเดียวกันวา         

ครูมีบทบาทในการชวยฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาได  โดยฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ  

และเปนวิธีการที่ใชกันมานานเพราะการทํางานจะชวยใหมีประสบการณเพิ่มข้ึน  และชวยใหเด็ก                

มีแนวทางแกปญหามากขึ้น  และในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้นจะเนนไปที่การวางแผน          

การทดลอง  การรวบรวม  และการวิเคราะหขอมูล  ดังนั้นความสามารถในการแกปญหาวิทยาศาสตร        

จึงเปนการนําเอาเนื้อหาวิชาและทักษะกระบวนการที่เหมาะสมมาใชในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร        

(วรรณทิพา  รอดแรงคา.  2540: 35) อีกทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้นเปนทักษะทางสติปญญา  

(Intellectual Skill)  ที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา  จะใชในการศึกษา

คนควา  สืบเสาะหาความรู  และแกปญหาตางๆ  ดังนั้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร              

จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จําเปนในการใชแสวงหาความรูและแกปญหา  (วรรณทิพา  รอดแรงคา;         

และจิต  นวนแกว.  2532: V,IX)     

 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรตางๆ   ไดแก ความสามารถในการคิด

อยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติทางวิทยาศาสตร  การรับรูความสามารถของตนเอง

ทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  ที่เกี่ยวของกับความสามารถ   

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวคิดของเวียร  (Weir.  1974: 16-17)  ซึ่งมีข้ันตอนในการแกปญหา

ทั้งหมด  4  ข้ันตอน  คือ  1.  ข้ันการระบุปญหา  2.  ข้ันการวิเคราะหปญหา  3.  ข้ันกําหนดวิธีการ

แกปญหา  และ 4. ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ  จากลักษณะของตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรและขั้นตอนในการแกปญหาทั้ง  4  ข้ัน  โดยสถิติที่ผูวิจัยเลือกใชในการ

วิเคราะหขอมูล  คือ  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบพหุตัวแปร (Multivariate Multiple Regression 
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Analysis: MMR)  ซึ่งการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบพหุตัวแปรเปนการวิเคราะหระดับมัลติแวริเอท  

อันจะทําใหประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลสูงกวาการที่จะเลือกใชการวิเคราะหขอมูลระดับยูนิแวริเอท

โดยลําพังตั้งแต  2   ครั้งขึ้นไป  (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ. 2535: 5)  อีกทั้งยังใหสารสนเทศไดมากกวา               

เพราะนอกจากจะสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยกับตัวแปรตามไดแลว               

ยังสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยกับกลุมยอยของตัวแปรตามไดอีกดวย              

และในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษากับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎี

พัฒนาการของเพียเจต  (ประสาท  อิศรปรีดา.  2538: 43-63; อางอิงจาก  Piaget.  1974.)  พบวา      

เด็กในชวงอายุ   11  ปข้ึนไป  จะมีความคิดความเขาใจอยูในจะเปนขั้นที่สมบูรณที่สุด  คือ  เด็กสามารถ

คิดไดแมส่ิงนั้นไมปรากฎใหเห็น  สามารถตั้งสมมติฐานและสามารถพิสูจนได  สามารถแกปญหาตางๆ 

โดยมีการคิดกอนแกปญหานั้นๆ  สามารถเขาใจสูตรหรือกฎเกณฑตางๆ  ไดดี  พัฒนาการทางสติปญญา

ของเด็กวัยนี้จะเจริญเต็มที่เชนเดียวกับผูใหญ  แตอาจมีการตัดสินใจแกปญหาแตกตางไปจากผูใหญบาง         

เพราะมีประสบการณนอยกวา ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  เหมาะสม                  

ที่จะเปนกลุมตัวอยาง โดยสนใจที่จะศึกษาตัวแปรเหลานี้วามีความสัมพันธและสงผลตอความสามารถ           

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหรือไม ซึ่งจะทําใหทราบแนวทางที่จะใชพิจารณา

ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร   

ตลอดจนการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับที่สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง  การศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ 

ซึ่งตัวแปรปจจัยที่ผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้ไดแก  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจ  

ใฝสัมฤทธิ์  เจตคติทางวิทยาศาสตร  การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  โดยผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไว  ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหา    

ทางวิทยาศาสตรโดยรวมและจําแนกตามขั้นของการแกปญหา   ไดแก   ข้ันการระบุปญหา                   

ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

 2. เพื่อศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถ            

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยรวมและจําแนกตามขั้นของการแกปญหา  ไดแก  ข้ันการระบปุญหา  

ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ทําใหทราบวาตัวแปรปจจัยอันไดแก  ความสามารถในการคิด   

อยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติทางวิทยาศาสตร  การรับรูความสามารถของตนเอง

ทางวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  มีความสัมพันธกับ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหรือไม  มากนอยเพียงใด  และมีปจจัย

ใดบางที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  ผลจากการศึกษาครั้งนี้

จะเปนประโยชนตอครู อาจารย ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของในการที่จะชวยกันพัฒนา  สงเสริม  และ

สนับสนุนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหมีระดับที่สูงขึ้น  เพื่อใหนักเรียน

สามารถแกปญหาที่ตองประสบในชีวิตประจําวัน  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ภาคเรียนที่  2       

ปการศึกษา  2550  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  จํานวน  5,297  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ภาคเรียนที่  2           

ปการศึกษา  2550  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น  390  คน          

ที่ไดมาโดยการสุมแบบสองขั้นตอน  (Two - Stage  Random  Sampling)   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables) ไดแก   

   1.1    ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

   1.2   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

   1.3   เจตคติทางวิทยาศาสตร 

   1.4   การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร 

   1.5    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
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 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ประกอบดวย 

   2.1  ข้ันการระบุปญหา 

   2.2  ข้ันการวิเคราะหปญหา 

   2.3  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา 

   2.4  ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวของพบวา   องคประกอบที่มี อิทธิพล                    

ตอความสามารถในการแกปญหาไดแก  1.  สติปญญา  (Intelligence)  ผูมีสติปญญาดีจะคิดแกปญหา

ไดดี  2.  แรงจูงใจ  (Motivation)  ในการที่จะทําใหเกิดแนวทางในการคิดแกปญหา   3. ความพรอม    

ในการที่จะแกปญหาใหมๆ โดยทันที  จากประสบการณที่มีมากอน  และ  4.  การเลือกวิธีแกปญหา   

ไดอยางเหมาะสม  (Functional  Fixedness)  (Morgan.  1978: 154-155)  ซึ่งผูวิจัยใชแนวคิดนี้        

ในการคัดสรรตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ดังนี้   

 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  เปนเครื่องมือสําคัญในการคิดแกปญหา      

และการคิดแกปญหาสวนใหญก็ตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ.  2540: 185  อางอิงจาก  Center for Critical Thinking.  1966.)   

  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   เปนองคประกอบทางดานความรูสึก  (Affective  Factor)  ซึ่งเปนแรงขับหนึ่ง

ในการแกปญหา  อันไดแก   ระดับแรงจูงใจ  ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความพยายามหรือความตั้งใจ     

บุคคลจะมีแรงผลักดันใหกับตนเองโดยอาศัยแรงจูงใจมาเปนตัวกระตุนใหหลุดพนจากปญหานั้นๆ   

  เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร  หรือความเชื่อ

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร  (Haladyna; & Shaughnessy.  1982: 548)  มีอิทธิพลตอการคิด  การกระทํา  

และการตัดสินใจตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร  เพราะเมื่อบุคคลมีเจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง

อยางไรแลว ก็จะมีความโนมเอียงที่จะทําอยางนั้นออกมา  (สุวัฒก  นิยมคา.  2531: 257)    

 การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  ชัง  (Shunk.  1983: 89)  กลาววา       

การรับรูความสามารถของตนเองเปนการรับรูความสามารถในการแสดงพฤติกรรมของตนวา        

ตนเองนั้นสามารถกระทําไดดีเพียงใด และการรับรูความสามารถของตนยังมีผลตอการเลือก                

ส่ิงที่จะกระทํา  ความพยายาม   และความอดทนตอความยากลําบากเพื่อใหการกระทํานั้น            

ประสบผลสําเร็จ  ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธตอการกระทํา  พฤติกรรมของบุคคล  

(Bandura.  1986: 395-399)   
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  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะทางสติปญญา   ( Intellectual Skill)               

ที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา  ใชในการศึกษาคนควา  สืบเสาะ   

หาความรู  และแกปญหาตางๆ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปรียบเสมือนเครือ่งมอืทีจ่าํเปน

ในการใชแสวงหาความรูและแกปญหา    (วรรณทิพา  รอดแรงคา; และจิต  นวนแกว.  2532: V,IX)   

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนการปฏิบัติหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมในการแสวงหา

ความรูอยางมีระบบ  และสามารถแกปญหาตางๆ  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางมี

หลักการและเหตุผล 

  จากแนวคิดขางตนผูวิจัยไดเขียนแผนภาพความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพล     

ตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดดังภาพประกอบ 1   

 
      ตัวแปรปจจัย       ตัวแปรตาม 
 

 

การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความสามารถในแกปญหา 

ทางวทิยาศาสตร 
 

 
 
 

การระบุปญหา 
 
 การวิเคราะหปญหา 
 

กําหนดวธิีแกปญหา  
 

ตรวจสอบผลลัพธ  
 
 
ภาพประกอบ  1    รูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   
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สมมติฐานในการวิจัย 
 จากทฤษฎีและหลักการที่ศึกษาคนควา ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 1. ปจจัยดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   เจตคติ       

ทางวิทยาศาสตร การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการ                   

ทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

โดยรวมและจําแนกตามขั้นของการแกปญหาไดแก  ข้ันการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา         

ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

 2. ตัวแปรปจจัยอยางนอยหนึ่งดานที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และขั้นการตรวจสอบ

ผลลัพธ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  (Problem Solving Ability in Science)  

หมายถึง  ความสามารถในการคิดที่ตองอาศัยกระบวนการทางสมองของบุคคล  รวมทั้งพฤติกรรม           

ที่ซับซอนตางๆ  อันเปนผลมาจากพัฒนาการทางสติปญญามาแกปญหาที่ประสบในสถานการณ               

ที่กําหนดใหที่ผูวิจัยพัฒนาจากแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของมนวิภา  ออนศรี  

(2541)  โดยการระบุประเด็นที่สอดคลองกับปญหาตามขั้นตอนการแกปญหาของเวียร  (Weir.  1974: 16-17)  

ดังนี้ 

 1.1  ข้ันการระบุปญหา (Statement of the Problem)  หมายถึง  ความสามารถในการระบุ

ปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณที่กําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 

 1.2  ข้ันการวิเคราะหปญหา (Defining the Problem)  หมายถึง  ความสามารถในการระบุ

สาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกิดปญหา  โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให 

 1.3  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา (Scarching for and Formulation a Hypothesis) หมายถึง  

ความสามารถในการวางแผนหรือเสนอแนวทางในการวิธีการปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหา        

หรือเสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 

 1.4  ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ (Verify the Solution)  หมายถึง  ความสามารถในการอภิปรายได

วาผลที่เกิดจากการกําหนดวิธีแกปญหานั้นสอดคลองกับปญหาที่ระบุหรือไม  หรือผลที่ไดจะเปน

อยางไร   
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  2.  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking)  หมายถึง  ความสามารถ     

ทางสมองของบุคคลที่แสดงออกมาโดยกระบวนการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบและมีเหตุผล               

เกี่ยวกับขอมูล  หรือสภาพการณที่ปรากฏ  คิดแกปญหาโดยยึดหลักการคิดดวยเหตุผลจากขอมูลที่เปนจริง      

โดยใชความรู  ความคิด  หรือประสบกาณณของตนเองที่ใชในการตัดสินความนาเชื่อถือ  หรือการกระทํา             

ส่ิงตางๆ  เพื่อนําไปสูการสรุปที่สมเหตุสมผล  ซึ่งผูวิจัยพัฒนาจากแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณของ       

ครองสิน  มิตะทัง  (2548)  ซึ่งวัดองคประกอบของการคิด  4  ดานคือ 

 2.1 ดานการพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล  หมายถึง  ความสามารถในการ

พิจารณาตัดสินความถูกตองของขอมูล  ความเปนไปไดของขอมูล  ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

การสังเกตหรือการรายงาน  โดยพิจารณาวาขอความใดมีความนาเชื่อถือมากที่สุด 

 2.2 การอุปนัย  หมายถึง  ความสามารถในการตัดสินใจไดวาขอมูลจริงใดสนับสนุน  ขัดแยง  

หรือไมเกี่ยวของกับขอสรุป  จากสถานการณที่กําหนด 

 2.3 การนิรนัย  หมายถึง  ความสามารถในการหาขอสรุป  โดยพิจารณาจากขอมูลหรือ

ขอความที่กําหนดให  เพื่อทําใหขอความนั้นเปนขอสรุปที่เหมาะสมและมีความสอดคลองกับขอสรุปใน

ประโยคหรือไม  

 2.4 การระบุขอตกลงเบื้องตน  หมายถึง  ความสามารถในการระบุแนวคิดที่ทําใหขอมูล                     

หรือขอความที่กําหนดนั้นมีความสมเหตุสมผลที่สุด   

 3.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (Achievement Motive)  หมายถึง  ความปรารถนาหรือความตองการ

ของนักเรียนที่จะทําสิ่งตางๆ  ดวยความเพียรพยายามใหประสบความสาํเรจ็  เพือ่บรรลมุาตรฐานอนัดเีลศิ  

แมจะยุงยากลําบากก็ไมยอทอตออุปสรรคที่ ขัดขวาง  มีความสบายใจเมื่อประสบผลสําเร็จ             

และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความลมเหลว  ที่ผูวิจัยพัฒนาจากแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ  

ประกิตศรี  เผาเมือง  (2546) 

 4.  เจตคติทางวิทยาศาสตร  (Scientific Attitude)   หมายถึง   ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการคิด     

การกระทํา  และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏใหเห็นเปนพฤติกรรม                        

ซึ่งผูวิจัยพัฒนาจาก  แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรของ  วนิดา  คันธจันทร  (2549)  ประกอบไปดวย 

 3.1 ความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึง        

การชางซักชางถาม  ชางอาน  ริเร่ิมส่ิงใหม  ตื้นเตนเมื่อไดขอมูลหรือความคิดใหมเพิ่มเติม 

 3.2 ความรับผิดชอบ  และเพียรพยายาม  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึง  ความมุงมั่น  

อดทน  ไมยอทอเมื่อมีอุปสรรคหรือความลมเหลวในระหวางการดําเนินการแกปญหา  ทํางานอยาง  

เต็มความสามารถและดําเนินการทดลองจนกวาจะไดรับคําตอบ   



 10 

 3.3 ความมีเหตุผล  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการตรวจสอบความคิดเห็นของ

ตนเองจากแหลงที่นาเชื่อถือ  ไมเชื่อโชคลาง  เสาะแสวงหาขอมูลหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําอธิบาย  

และยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐานสนับสนุนหนักแนน 

 3.4 ความมีระเบียบรอบคอบ  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการนําวิธีการหลายๆ  วิธี        

มาตรวจสอบ  ไตรตรอง  พินิจพิเคราะห  ทําการตรวจสอบขอมูล   และมีการทํางานที่เปนระบบ

ระเบียบเรียบรอย 

 3.5 ความซื่อสัตย   หมายถึง   คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการรายงานสิ่งที่ สังเกตได           

ตามความเปนจริง  ไมเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูล  รวมทั้งไมแอบอางขอมูลของผูอ่ืนวาเปนของตนเอง 

 3.6 ความใจกวางและเต็มใจรับฟงความคิดใหม  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึง              

การเปนผูมีใจกวาง  รับฟงความคิดเห็นหรือขอโตแยงที่มีเหตุผลของผูอ่ืน  ไมยึดมั่นในความคิดของตน

ฝายเดียวยอมรับพิจารณาขอมูลหรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไมได  และพรอมที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม   

 5.  การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  (Science Self-Efficacy)  หมายถึง        

ความรู สึกของบุคคลที่มีตอตนเองวา  สามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรหรือ                  

งานด านการเรี ยนวิ ทยาศาสตร ให ประสบความสํ าเร็ จตามที่ กํ าหนดได   ซึ่ งแสดงออกด วย                          

กระบวนการ  4  กระบวนการ  (วิลาสลักษณ  ชัววัลลี.  2543: 29-30)  ดังนี้ 

 5.1 กระบวนการรูคิด  หมายถึง  แบบแผนการคิดในดานการเรียน  ดานการปฏิบัติการหรือ                   

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร  ที่สามารถสงเสริมหรือบ่ันทอนผลการปฏิบัติกิจกรรมได 

 5.2 กระบวนการจูงใจ  หมายถึง  ความสามารถที่จะจูงใจตนเองใหกระทําตามที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว  

 5.3 กระบวนการดานความรูสึก  หมายถึง  การตีความเหตุการณที่ประสบซ่ึงอาจใหความรูสึก             

ในทางบวกหรือทางลบ  และสามารถจัดการกับความรูสึกในทางบวกโดยการสงเสริมการกระทําใหมี

ประสิทธิผล  ตลอดจนสามารถจัดการกับความรูสึกในทางลบหรือความรูสึกที่ไมดีใหดีข้ึนได  

 5.4  กระบวนการเลือก  หมายถึง   แนวโนมของบุคคลที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมและสภาพการณที่เขา    

เชื่อวายากเกินความสามารถของตนเอง  และบุคคลจะกระทํากิจกรรมและเลือกสิ่งแวดลอมที่เขาแนใจวา               

มีความสามารถที่จัดการได  และบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะเลือกกิจกรรมที่ยิ่งมี             

ความทาทาย 

 6.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ (Integrated  Science Process Skill)  

เปนทักษะกระบวนการที่ตองอาศัยการบูรณาการจากทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานซึง่ผูเรียนควรฝกฝน

ใหเกิดความชํานาญ  จึงทําใหทักษะกระบวนการขั้นผสมหรือข้ันบูรณาการมีประสิทธิภาพ  ประกอบ  

ไปดวย  5 ทักษะ  ไดแก  ทักษะการกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ  ทักษะการตั้งสมมติฐาน         

ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการทดลอง  และทักษะการตีความหมายขอมูล           
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และการลงสรุป  เปนพฤติกรรมความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติ  และฝกฝน  ความนึกคิดอยางมีระบบ        

ซึ่งผูวิจัยพัฒนาจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการของ  ธีรรัตน  ไตรเดช  (2549)   

ประกอบดวย    

 6.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  การคิดหาคําตอบลวงหนากอนทําการทดลอง        

โดยอาศัยการสังเกต  ความรูประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน  คําตอบที่คิดลวงหนานี้ยังไมทราบหรือ     

ยังไมเปนหลักการ  กฏ  หรือทฤษฎีมากอน  สมมติฐานหรือคําตอบที่คิดไวลวงหนา  มักกลาวไวเปน

ขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม  สมมติฐานที่ตั้งไว    

อาจถูกหรือผิดก็ได  ซึ่งจะทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

 6.2 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  หมายถึง  การบงชี้ตัวแปรในสมมติฐานหนึ่งๆ   

  6.2.1 ตัวแปรที่ตองควบคุม  คือ  ส่ิงอื่นๆ  นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มีผลตอการทดลอง

ซึ่งตองควบคุมใหเหมือนๆ  กัน  มิฉะนั้นอาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน 

  6.2.2 การควบคุมตัวแปร  หมายถึง  การควบคุมส่ิงอื่นๆ  นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําให       

ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถาหากไมควบคุมใหเหมือนๆ  กัน 

 6.3 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  การกําหนดความหมาย  และขอบเขต               

ของคําตางๆ  (ที่อยูในสมมติฐานการทดลอง)  ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได 

 6.4 ทักษะการทดลอง  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบหรือสมมติฐานที่ตั้งไว             

ในการทดลองจะประกอบดวย 

  6.4.1 การปฏิบัติการทดลอง  หมายถึง  การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงและการเลือกใช

อุปกรณอยางถูกตองเหมาะสม 

  6.4.2 การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง  การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง     

ซึ่งเปนผลจากการสังเกต  การวัดอื่นๆ 

 6.5 ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป  หมายถึง  การแปลความหมายหรือ  

การบรรยายลักษณะ  และคุณสมบัติของขอมูลที่มีอยู  และในบางครั้งอาจตองใชทักษะอื่นๆ  ดวย  

เชน  ทักษะการสังเกต  ทักษะการคํานวณ  เปนตน  เปนการลงสรุปหาความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด 

 

 

 

         



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ที่มุงศึกษารูปแบบ

ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน        

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยผูวิจัย

ไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

  1.  ความสามารถในการแกปญหา 

   1.1  ความหมายของปญหาและการแกปญหา 

   1.2  ประเภทของปญหา 

   1.3  ความสําคัญของปญหา   

   1.4  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา 

   1.5  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 

   1.6  ความหมายและรูปแบบของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

   1.7  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

  2.   ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.1  ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.3  ลักษณะของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.4  การวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

  3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

   3.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

   3.2   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

   3.3   ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  4.  เจตคติทางวิทยาศาสตร 

   4.1  ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร 

   4.2  ความสําคัญของเจตคติทางวิทยาศาสตร 

   4.3  คุณลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร 

   4.4  ประโยชนของการวัดเจตคติและเครื่องมือวัดเจตคติ 
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  5.  การรับรูความสามารถของตนเอง    

   5.1  ความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง    

   5.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง 

   5.3  มิติการวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร 

  6.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 

   6.1  ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   6.2  ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   6.3  การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  7.   การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว  (MMR) 

  8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   8.1  งานวิจัยตางประเทศ 

    8.2  งานวิจัยในประเทศ 
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1.  ความสามารถในการแกปญหา 
 1.1  ความหมายของปญหาและการแกปญหา 
  คําวา “ปญหา ” (Problem)  นั้นมีความหมายที่อธิบายกันไวหลากหลาย  ดังนี้ 

  เมเยอร  และไฮดเกอเคน  (Mayer; & Heidgerken.  1962: 200)  ไดกลาวไววา  ปญหา 

หมายถงึ เหตุการณที่กอใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนนิงานที่มาขัดขวางมิใหบรรลุเปาหมาย  ซึง่จาํเปนตอง

ศึกษาจากสาเหตุและที่มาของปญหานั้นๆ ตองดําเนินการแกไขดวยกระบวนการที่เหมาะสมเพือ่ขจัด 

ปญหาเหลานั้นใหหมดไป 

  ครูอิกแซงก  และเชฟฟลด  (Cruikshand; & Sheffield.  1992: 37)  กลาววา  ปญหา     

เปนคําถามหรือสถานการณที่ทาํใหงงงวย   ปญหาควรจะเปนคาํถามหรือสถานการณที่ไมสามารถ      

หาคําตอบไดทันที  หรือรูวธิหีาคําตอบโดยทนัท ี

  สมนึก  ปญญาสิงห  (2537: 2)   ใหความหมายวา  “ปญหา”  คือ  สภาพเหตุการณ        

ที่เกิดขึ้นตอปจเจกบุคคล  กลุมบุคคล  ผูปฏิบัติงานและคณะทํางานหรือส่ิงแวดลอมในสังคม  อันเปนผล

ใหเกิดความรูสึกและพฤติกรรมตองการแกไขปรับปรุง 

  สมจิต  สวธนไพบูลย  (2541: 91)  ไดใหความหมายวา  “ปญหา”  หมายถึง  สถานการณ  

เหตุการณ  ปรากฏการณหรือส่ิงที่พบแตยังไมทราบคําตอบหรือยังไมทราบวาจะดําเนินการอยางใด   

ไดทันทีหรือเมื่อมีความสนใจตอส่ิงนั้นๆ แตยังมองไมเห็นแนวทางของการดําเนินการ 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 687)  ไดใหความหมายวา  “ปญหา”  วา 

   เปนคํานาม  แปลวา  ขอสงสัย  เชน  ทําไดโดยไมมีปญหา 

   เปนคํานาม  แปลวา  คําถาม  เชน  ตอบปญหา 

   เปนคํานาม  แปลวา  ขอที่ตองพิจารณาแกไข  เชน  ปญหาเฉพาะหนา  ปญหา

การเมือง  หรือส่ิงที่คนไมรู 

  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2546: 139)  ไดใหความหมายวา  “ปญหา”  หมายถึง  

กิจกรรมที่ตองการบรรลุเปาหมายและมีเหตุขัดของเกิดขึ้น  ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมาย 

  สุวิทย  มูลคํา  (2547: 9)  ไดใหความหมายวา  “ปญหา”  หมายถึง  สภาวะหรือ

สถานการณที่ทําใหบุคคลไมสบายกายไมสบายใจไมสนองความตองการจําเปนพื้นฐานของบุคคลได 

   

  จากความหมายของปญหาที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  ปญหา  หมายถึง  

สถานการณหรือสาเหตุอันเปนผลใหเกิดเหตุขัดของที่ไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไวได  
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 การแกปญหา  (Problem-Solving)  
  สุชา  จันทรเอม  และสุรางค  จันทรเอม  (2518: 210)  กลาววา  การแกปญหา   คือ  กิจกรรม    

ของสิ่งที่มีชีวิตหรือมนุษย  ซึ่งมุงที่จะใหบรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งไว  การแกปญหาประกอบดวยกิจกรรม     

หลายอยางตอเนื่องกัน  ปญหายากและใหญจะตองใชกิจกรรมมาก   

  รศนา  อัชชะกิจ  (2537: 11)  ใหความหมายของการแกปญหาไววา   

  1.  การแกปญหาเปนกระบวนการ  “เชื่อมโยงชองวางระหวางปญหากับขอเฉลยหรือ

ทางออกของปญหา”   

  2.  การแกปญหาเปนกระบวนการ  “ลดความเบี่ยงเบน  (ดานลบ)  ของปญหาใหเปน

วัตถุประสงค  (ดานบวก)  และลดความเบี่ยงเบน  (ดานลบ)  ของสาเหตุ  ใหเปนเปาหมาย  (ดานบวก)” 

  มนัส  บุญประกอบ และคนอื่นๆ  (2547: 11)  ใหความหมายของการแกปญหาไววา    

การแกปญหาเปนการเรียนรู  การแกปญหาเปนการคิด  และการแกปญหาเปนกระบวนการ 

  สุวิทย  มูลคํา  (2547: 9)  ใหความหมายของการแกปญหาไววา  เปนความสามารถทาง

สมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น  โดยพยายามปรับปรุงตัวเองและสิ่งแวดลอมใหผสม

กลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 

 

 จากความหมายของการแกปญหาที่กลาวมาทั้งหมดนั้นสามารถสรุปไดวา  การแกปญหา

หมายถึง  กระบวนการในการที่จะพยายามปรับปรุงสถานการณหรือสาเหตุอันเปนผลใหเกิด

เหตุขัดของเพื่อใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไวได 

 
 1.2 ประเภทของปญหา 
  โพลยา  (Polya. 1985: 123-128)  ไดแบง  ปญหาออกเปน  2 ประเภท  คือ 

  1. ปญหาใหคนพบ  (Problem to Find) เปนปญหาใหคนพบในสิ่งที่ตองการ  ซึ่งอาจจะ   

เปนปญหาในเชิงทฤษฎี หรือปญหาในเชิงปฏิบัติอาจจะเปนในรูปธรรมหรือนามธรรมสวนสําคัญของ

ปญหานี้แบงเปน  3 สวน  คือ  ส่ิงที่ตองการหา  ขอมูลที่กําหนดให  และเงื่อนไข 

  2. ปญหาใหพิสูจน  (Problem to Prove)  เปนปญหาที่ใหแสดงอยางสมเหตสุมผล 

วาขอความทีก่าํหนดใหเปนจริงหรือเปนเท็จ  สวนสําคัญของปญหานี้แบงเปน 2 สวน  คือ สมมุตฐิาน   

หรือส่ิงทีก่ําหนดให  และสรปุผลหรือส่ิงทีจ่ะตองพิสูจน 

  สมนึก  ปญญาสิงห  (2537: 5)  กลาววา  ลักษณะหรือประเภทของปญหาที่บุคคลทั่วไป

รับรูหรือเผชิญอยูและมีผลกระทบตอจิตใจและกระบวนการแกปญหา  

 



 16 

  1.  ปญหาที่มนุษยสรางขึ้นและอยูในความสามารถที่มนุษยแกไขได  ปญหาประเภทนี้

มนุษยเปนผูสรางขึ้น  ทั้งโดยเจตนาและไมมีเจตนาหรือไมรูสึกตัววาเปนผูสรางปญหาขึ้น  เชน  ปญหา

เร่ืองการทํางานการบริหารงาน  ปญหามนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  เปนตน 

  2.  ปญหาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ  อยูเหนือการควบคุมของมนุษย  เชน  น้ําทวม  พายุ

ไตฝุน  ภัยแลง  เปนตน     

  มนัส  บุญประกอบ และคนอื่นๆ  (2547: 72)   กลาววา  การแบงประเภทของปญหา  

ข้ึนอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง  ในที่นี้แบงประเภทของปญหาตามความเบี่ยงเบนของสภาพการณ      

ที่เกิดขึ้นจริงกับความตองการที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้  โดยยึดความแตกตางของชวงเวลาเปนหลัก  ซึ่งปจจุบันมี  

3  ประเภทดังนี้ 

  1.  ปญหาขัดของ  หมายถึง  ปญหาที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งหรือมาตรฐานที่เราตองการ     

ซึ่งเกิดขึ้นในอดีต  และในปจจุบันก็ยังคงเปนปญหาอยู  และยังคงจะเปนปญหาตอไปในอนาคต      

หากปญหานี้ไมไดรับการแกไข  หรือมีการแกไขปญหาแลว  แตมาตรการที่แกไขปญหานั้นไมไดผล  

เชน  ปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ  ปญหาคอรัปชั่น  ปญหาการเสียดุลการคา  เปนตน  จุดเนน       

ของการแกปญหาประเภทนี้  คือ  การรักษาสถานการณใหกลับคืนสูสภาพเดิมเชนที่เคยเปนมาดวยดี

ในอดีต 

  2.  ปญหาการปองกัน  หมายถึง  ปญหาที่สอเคาวาอาจจะเกิดความเบี่ยงเบนขึ้นได      

ในอนาคต  เนื่องจากปจจุบันมีเครื่องชี้หรือส่ิงที่บอกเหตุ  หรือมีสถานการณบางอยางที่บอกใหเรารูวา

หากไมรีบจัดการอยางใดอยางหนึ่งลงไปเพื่อเปนการปองกันแกไขแลว  ปญหานั้นยอมเกิดข้ึนอยางแนนอน  

เชน  การเตรียมตัวใหพรอมกอนสอบ  หากไมมีการวางแผนหรือเตรียมตัวใหดีแลวอาจมีปญหาเกิดขึ้น

ในอนาคตอยางแนนอน   

  3.  ปญหาพัฒนา  หมายถึง  ปญหาที่หลายๆ คนอาจมองไมเปนปญหาก็ไดซึ่งที่เปนดังนี้  

อาจมาเนื่องจากสภาพเหตุการณของสิ่งที่ไมตองการใหเกิดขึ้น  ไดเกิดและสะสมมานานจนกระทั่งรูสึก

วาเปนเรื่องธรรมดาทั่วๆ  ไปไมเห็นผลเสียหายอะไร  แตปญหาการพัฒนานี้มีจุดเนนอยูที่วาหากเรา

เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อผลดีในอนาคตดีกวาจะปลอยใหทุกสิ่งเปนไปเอง  ซึ่งแมวา

ไมมีวี่แวววาจะเกิดปญหาอะไรแตการพิจารณาตนเองไวกอนจะทําใหเกิดผลไดดีกวา  เชน  การพัฒนา

ตนเองใหมีความรูดานตางๆ  อยูเสมอ  เปนตน 

  ปญหาทั้ง  3  ประเภทนี้จะเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความกาวหนาของบุคคลหรือองคกรตางๆ  

เพราะถาหากบุคคลใดหรือหนวยงานใดจําเปนตองแกไขปญหาประเภทขัดของอยางไมมีที่ส้ินสุด  

แสดงวายังจัดอยูในระดับพัฒนาไดไมดีนัก  แตหากปญหาขัดของมีไมมากแตมีเวลาทุมเทใหกับ      
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การแกปญหาประเภทพัฒนาแลว  ยอมแสดงใหเห็นความกาวหนาของบุคคล  หรือองคกรนั้นๆ ไดเปน

อยางดี   

 

 จากประเภทของปญหาที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปประเภทของปญหาไดว า                   

ในการแบงประเภทของปญหานั้นขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง  ยกตัวอยางเชนใชการกระทําของ

มนุษยเปนเกณฑ  ก็สามารถแบงปญหาออกเปนปญหาที่มนุษยสรางขึ้น  กับปญหาที่เกิดจากภัย

ธรรมชาติ  เปนตน 

 
 1.3  ความสําคัญของการแกปญหา 
  การแกปญหาของบุคคลจําเปนตองอาศัยความสามารถทางสมอง  ซึ่งมีความสําคัญ   

และจําเปนอยางยิ่ง  เพราะผูที่มีความสามารถในการแกปญหาสามารถปรับตนเองใหเขากับ

สภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข 

  โทแมน และไลทเทนเบอรก  (สุชาดา  สุทธาพันธ. 2532: 8; อางอิงจาก Trouman; &  

Lichtenberg.  1970: 590)  และ  ฉันทนา  ภาคบงกช  (2528: 53)  กลาววาตรงกันวา การแกปญหา

เปนเปาหมายสําคัญที่สุดของการศึกษา เพราะความสามารถดานนี้จะชวยใหบุคคลตัดสินใจ         

และเลือกดําเนินชีวิตไดสมบูรณยิ่งขึ้น  ดังนั้นนักเรียนจะตองเรียนรู เลือกสรรสิ่งที่ตองการไว              

ขจัดสิ่งที่ไมตองการออก  ผสมผสานกลมกลืนกับส่ิงแวดลอมหรือสังคมและรูจักเลือกขอมูลที่อํานวย

ประโยชนตอตนเอง   ดังนั้นจึงจําเปนตองมีทัศนคติที่ดีตอการคิด  และมุงพัฒนาความสามารถในการคิด

ดวยตนเองของเด็ก  โดยใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนการคิดอยูเสมอ  อันจะนําไปสูความสามารถในการ

แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหเด็กสามารถแกปญหา              

ในชีวิตประจําวัน  และปฏิบัตงิานลุลวงดวยดีได 

  รศนา  อัชชะกิจ  (2537: 11)  กลาวถึงความสําคัญของการแกปญหาไววา                 

การแกปญหาเปนเรื่องที่จําเปนที่มนุษยทุกเพศทุกวัยมิอาจหลีกเลี่ยงได  ตางตองประสบเปนประจํา  

ทุกวันตลอดชีวิต  กลาวไดวา  หนาที่ของมนุษยคือ  การแกปญหา  ผูที่มีความสามารถสูงในการแกปญหา

ยอมประสบผลสําเร็จในชีวิตสวนตัว  ครอบครัว  และหนาที่การทํางาน   การแกปญหามีความสําคัญ

ตอการอยูรอดปลอดภัยและการดําเนินหนาที่การงาน  คุณภาพของมนุษยจึงขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการปฏิบัติหนาที่และความสามารถในการแกปญหาเปนสําคัญ 

  ประพันธศิริ  สุเสารัจ  (2541: 103)  กลาววา  การคิดแกปญหาเปนทักษะสําคัญ        

และจําเปนในภาวะสังคมปจจุบัน  ซึ่งในระบบการศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญในการพัฒนาฝกฝน

เยาวชน  ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนใหมีโอกาสฝกทักษะการคิดแกปญหาใหมากขึ้น 
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  มนัส  บุญประกอบ และคนอื่นๆ  (2547: 87)  ไดกลาวไววา  ปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย

ความสามารถของมนุษย  ทุกคนตองเผชิญหนากับปญหานานัปการ  ดังนั้น  เราตองเรียนรูเกี่ยวกับ

การแกปญหา  เพื่อใหพนจากสภาพที่เปนทุกข  สภาพที่ไมพึงปรารถนา  สภาพที่ขัดแยง  ไปสูสภาพ    

ที่เปนสุข  สภาพที่สมปรารถนา  สภาพแหงสันติ  ดังที่พระธรรมปฎกไดกลาววา  “เมื่อแกปญหาไดคนก็

เปนสุข” 

 

 การแกปญหานับวาเปนสิ่งที่จําเปนที่ตองปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียน  เนื่องจากผูที่มีสามารถ

แกปญหาไดดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม  ประสบผลสําเร็จ             

ในชีวิตสวนตัว  ครอบครัว   หนาที่การทํางาน     และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  
 1.4  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอการแกปญหา 
  มอรแกน  (Morgan.  1978: 154-155)  สรุปวาวิธีคิดแกปญหาของแตละบุคคลนั้น

แตกตางกันทําใหความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกันดวย  ข้ึนอยูกับองคประกอบดังนี้ 

  1.  สติปญญา  (Intelligence) ผูมีสติปญญาดีจะคิดแกปญหาไดดี 

  2.  แรงจูงใจ  (Motivation)  ในการที่จะทําใหเกิดแนวทางในการคิดแกปญหา 

  3.  ความพรอมในการที่จะแกปญหาใหมๆ โดยทันที  จากประสบการณที่มีมากอน 

  4.  การเลือกวิธีแกปญหาไดอยางเหมาะสม  (Functional  Fixedness) 

  บารูดี้  (Baroody.  1993: 2-10)  ไดกลาวถึง องคประกอบหลักของการแกปญหา 3 ประการ คือ  

  1.  องคประกอบทางดานความรูความคิด  (Cognitive  Factor)  ซึ่งประกอบดวยความรู 

เกี่ยวกับมโนมติ  และยทุธวธิใีนการแกปญหา 

  2.  องคประกอบทางดานความรูสึก  (Affective  Factor)  ซึ่งเปนแรงขับในการแกปญหา 

และแรงขับนี้สามารถมาจากความสนใจ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความพยายามหรือความตั้งใจ       

และความเชื่อของนักเรียน 

  3 .  องค ประกอบทางด านการส ัง เคราะห ความค ิด   (Meta Cognitive Factor)                       

เปนความสามารถในการสังเคราะหความคิดของตนเองในการแกปญหา  ซึ่งจะสามารถตอบตนเองไดวา

ทรัพยากรอะไรบางที่สามารถนํามาใชในการแกปญหา  รวมทั้งจะติดตามและควบคุมทรัพยากรเหลานั้นได

อยางไร 
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  ชูชีพ  ออนโคกสูง  (2522: 121-123)  และสวุฒัน  มทุธเมธา  (2523: 202-204)    ไดกลาววา  

องคประกอบทีม่ีอิทธพิลตอการแกปญหา     ไดแก  

  1.  ตัวผูเรียนหรือลักษณะของผูแกปญหา  (Condition in Learner)  ไดแก  ระดับเชาวนปญญา 

ลักษณะอารมณ  อายุ  แรงจูงใจ  และประสบการณ 

  2. สถานการณที่เปนปญหา  (Condition in Learing Situation)  ถาปญหานั้นเปน          

ที่นาสนใจของผูเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนหรือแกปญหา  หรือถามีผูชี้แนะสําหรับ

ปญหาที่ยากๆ จะทําใหมองเห็นแนวทางในการแกปญหา  หรือถาปญหานั้นเปนปญหาที่ตอเนื่องหรือ

คลายคลึงกับปญหาที่เคยเรียนรูมาแลวก็จะทําใหการแกปญหานั้นงายขึ้น 

  3. การแกปญหาเปนหมู  (Problem Solving in Group)  คือ  การใหเด็กมีโอกาส 

รวมกันแกปญหา  มีการอภิปรายและการถกเถยีงกัน  ซึ่งการแกปญหาแบบนี้ตองอาศัยความรวมมือ 

ของคนหลายๆ คน  การแกปญหาแบบนีจ้ะไดผลดีก็ตอเมื่อ 

   3.1  สมาชิกของกลุมมีจุดมุงหมายรวมกนัที่จะแกปญหาใหสําเร็จ 

   3.2  สมาชิกแตละคนมีขอมลูและความรูทีจ่ะแกปญหา 

   3.3  สมาชิกทกุคนมีโอกาสแสดงความคดิเห็นเทากัน 

   3.4  เปนงานยาก  สลับซับซอน 

   3.5  มีมนุษยสัมพันธที่ดีภายในกลุม 

  กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528: 259-260)  กลาววา  ในการแกปญหาแตละครั้งจะสําเร็จ

หรือไดผลดีข้ึนอยูกับองคประกอบตอไปนี้ 

  1. ระดับความสามารถของเชาวปญญา  ผูเรียนที่มีระดับเชาวนปญญาสูงยอมสามารถ 

แกปญหาไดดีกวาผูเรียนที่มรีะดับเชาวปญญาต่ํา 

  2. การเรียนรูในการแกปญหาไดสําเร็จและรวดเร็ว  เกิดจากการทีผู่เรียนเกิดการเรียนรู 

อยางแทจริง  สามารถจับหลักการตางๆ ในขณะเรียนรูไวไดอยางเขาใจถองแท  เมื่อประสบปญหา 

เชนนั้นอีกหรือปญหาที่คลายคลึงกันจะแกปญหาไดรวดเร็วถูกตอง 

  3.   การรูจักคิดแบบเปนเหตุเปนผล  โดยอาศัยส่ิงตาง ๆ ดังนี ้

   3.1  ขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณเดิม 

   3.2  จุดมุงหมายในการคิดและการแกปญหา 

   3.3  ระยะเวลาในการไตรตรองหาเหตุผลทีด่ีที่สุด  จาํเปนตองอาศัยเวลา 

  สุวิทย  มูลคํา  (2547: 14) กลาววา  การคิดเปนเครื่องมือในการแกปญหา  และการเผชญิ

สถานการณ  เมื่อบุคคลเผชิญกับขอมูลส่ิงแวดลอมหรือสถานการณใดๆ  ที่มีความขัดแยงหรือกอใหเกิด

ปญหา  ผูที่มีความสามารถในการคิดโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีทักษะในการคิดแกปญหาจะเริ่มตน
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กําหนดหรือระบุปญหาว าปญหาที่ แทจ ริงคืออะไร   มีการตั้ งสมมติฐานคาดเดาดําตอบ                     

หรือแกปญหานั้นๆ  เพื่อกําหนดขอบเขตของปญหาใหแคบลงแลวจึงรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ  

หลังจากนั้น  จึงดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได  อาจจําแนก  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  ประเมิน  ฯลฯ        

กอนสรุปเปนคําตอบซึ่งสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบมีความถูกตองไดมากกวา  และจะนํามาซึ่ง

ความสุขในที่สุด 

 

  จากแนวความคิดขางตนสรุปไดวา  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกปญหาอันสงผล       

ใหบุคคลมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันไปนั้น  คือ   

  1.  ลักษณะของผูแกปญหา  ไดแก  ระดับสติปญญา  ระดับแรงจูงใจ  ความสามารถ        

ในการคิด  การรูจักคิดอยางมีเหตุผล  การเลือกวิธีการแกปญหา  ประสบการณ  ลักษณะอารมณ  เปนตน 

  2.  ลักษณะหรือสภาพของปญหา  ไดแก  ความยากงายและความสลับซับซอนของปญหา  

 
 1.5  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต    
  เพียเจต  (ประสาท  อิศรปรีดา.  2538: 43-63; อางอิงจาก  Piaget.  1974)  ไดศึกษา

ความคิดความเขาใจของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงระยะวัยรุน  เขาเชื่อวาลําดับข้ันของพัฒนาการ       

ทางสมองของเด็กไมวาจะอยูในสภาพของวัฒนธรรมใดก็ตามจะเปนไปอยางเดียวกัน  และการพัฒนา    

ทางความคิดของบุคคลจากวัยเด็กเล็กจนถึงวัยรุนมีการพัฒนาเปนลําดับข้ัน  (Stage)  ตามระดับวุฒิภาวะ

และมีความตอเนื่องกัน  สภาพแวดลอมเปนตัวกระตุนใหเด็กไดพบกับความรูใหมที่จะนําไปสูข้ันตางๆ  

ไดอยางสมบูรณ  เพียเจตไดแบงลําดับข้ันของการพัฒนาการทางสติปญญาไว  4  ข้ัน   

  1.  ระยะการแกปญหาดวยการกระทํา  (Sensorimotor Stage)   

  พัฒนาการขั้นนี้เร่ิมต้ังแตแรกเกิดจนถึง  2  ป  เด็กจะเกิดการเรียนรูจากประสาทสัมผัส  

เด็กมักจะหยิบจับวัตถุมาลูบคลํา  หรือเคาะ  ฯลฯ  ในขั้นนี้ความคิดความเขาใจของเด็กจะกาวหนา

อยางรวดเร็ว  เชน  สามารถประสานงานระหวางกลามเนื้อ  มือและสายตา  สามารถรูวาสสาร          

ไมหายไปจากโลก  สามารถคนหาวัตถุที่เปลี่ยนไปตลอดจนสามารถสื่อสารโดยใชภาษาได  เด็กวัยนี้

ชอบทําอะไรบอยๆ  ซ้ําๆ  เปนการเลียนแบบ  พยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก  เมื่อส้ินสุดระยะนี้  

เด็กมักมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมีจุดมุงหมาย  และสามารถแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการ

ตางๆ  เพื่อใหไดส่ิงที่ตองการ  แตความสามารถในการคิดวางแผนของเด็กยังอยูในขีดจํากัด 
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  2.  ระยะการแกปญหาดวยการรับรูและยังไมรูจักใชเหตุผล  (Preperational Stage) 

  ระยะนี้อยูในชวงอายุระหวาง  2-7  ป  ซึ่งแบงเปนขั้นยอยๆ  อีก  2  ข้ัน  คือ   

  ในชวงอายุ  2-4  ป  เปนชวงที่เด็กเริ่มจะมีเหตุผลเบื้องตน  สามารถโยงความสัมพันธของ

เหตุการณ  2  เหตุการณหรือมากกวามาเปนเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันได  แตเหตุผลของเด็กวัยนี้

ยังมีขอบเขตจํากัด  เพราะเด็กยังยึดตัวเองเปนศูนยกลาง  (Egocentric)  คือ  ยึดความคิดของตนเอง

เปนใหญและมองไมเห็นเหตุผลของคนอื่น  ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองกับหลัก

ความเปนจริง   

  ในชวงระยะที่  2  ระยะนี้อยูในชวงอายุประมาณ  4-7  ป  เด็กจะมีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับส่ิงตางๆ  รอบตัวดีข้ึน รูจักแยกประเภทและแยกชิ้นสวนของวัตถุ  เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับ     

การอนุรักษแตยังไมแจมชัด  รูจักแบงพวกแบงชั้นแตยังคิดหรือตัดสินผลการกระทําตางๆ  จากสิ่งที่เห็น

ภายนอกเทานั้น  

  3.  ระยะแกปญหาดวยเหตุผลกับส่ิงที่เปนรูปธรรม  (Concrete Operation Stage)   

  อยูในชวงอายุ  7-11  ป  เปนระยะที่เด็กเขาใจความคิดของคนอื่นไดดีข้ึน  เพราะเด็กเริ่ม

ลดความคิดยึดตนเองเปนศูนยกลาง  โดยเริ่มเอาเหตุผลรอบๆ ตัวมาคิดประกอบในการตัดสินใจ  หรือ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน  เด็กวัยนี้สามารถคิดทวนกลับได  (Reversibility)  นอกจากนีค้วามสามารถ

ในการจําของเด็กในชวงอายุนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถจัดกลุมหรือจัดพวกไดอยางสมบูรณ  

สามารถสนทนากับผูอ่ืนและเขาใจความคิดของผูอ่ืนไดดี 

  4.  ระยะแกปญหาดวยเหตุผลกับส่ิงที่เปนนามธรรม  (Formal Operation Stage)   

  อยูในชวงอายุ   11  ปข้ึนไป  ข้ันนี้ถือวาเปนข้ันสุดทายของพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก  

เพียเจตเชื่อวาความคิดความเขาใจของเด็กในขั้นนี้จะเปนขั้นที่สมบูรณที่สุด  คือ  เด็กสามารถคิดไดแม

ส่ิงนั้นไมปรากฏใหเห็น  สามารถตั้งสมมติฐานและสามารถพิสูจนได  สามารถแกปญหาตางๆ โดยมี

การคิดกอนแกปญหานั้นๆ  สามารถเขาใจสูตรหรือกฎเกณฑตางๆ  ไดดี  พัฒนาการทางสติปญญา

ของเด็กวัยนี้จะเจริญเต็มที่เชนเดียวกับผูใหญ  แตอาจมีการตัดสินใจแกปญหาแตกตางไปจากผูใหญ

บาง  เพราะมีประสบการณนอยกวา  

 

  จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต  เด็กจะสามารถคิดและแกปญหาไดดีจะอยู

ในขั้นที่  4  คือ   ระยะแกปญหาดวยเหตุผลกับส่ิงที่เปนนามธรรม  (Formal Operation Stage)             

ซึ่งสติปญญาของเด็กไดพัฒนาอยูในขั้นที่สมบูรณ  สามารถคิดอยางมีเหตุผลและเขาใจในเรื่องของ

นามธรรม   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึงความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาตรกับ
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นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ซึ่งเปนวัยที่พัฒนาการทางสติปญญานั้นไดพัฒนาถึงขั้นที่

สมบูรณที่สุด 

 
 1.6  ความหมายและรูปแบบของความสามารถในการแกปญหาวิทยาศาสตร 
  มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความสามารถในการแกปญหา            

ทางวิทยาศาสตร  ดังนี้ 

  คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอบและผลิตวัสดุ อุปกรณการสอนวิทยาศาสตร  

(ทบวงมหาวิทยาลัย.  2525: 116-120)  ไดแบงขั้นตอนการแกปญหาไว  4  ข้ันตอนตามวิธีการทาง

วิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับสมจิต  สวธนไพบูลย  (2526: 8)  และ  กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528: 

268)  โดยมีข้ันตอนดังนี้  คือ 

   ข้ันระบุปญหา 

   ข้ันตั้งสมมติฐาน 

   ข้ันทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐาน 

   ข้ันสรุปผลการทดลอง 

  สมจิต  สวธนไพบูลย  (2526: 8)  ยังไดเพิ่มเติมอีกวา  การแกปญหามีวิธีการที่ใชในการ

คนควาหาคําตอบจะมีมากมายหลายวิธี  เชน  วิธีลองผิด-ลองถูก  วิธีคิดกลับไปกลับมา  แตที่นิยม

นํามาฝกฝนนักเรียนใหเปนชางเสาะแสวงหาความรู เยี่ยงนักวิทยาศาสตรไดแก  วิธีการทาง

วิทยาศาสตร    การแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนการแกปญหาที่ถือวาระดับสูงสุดใชไดผลที่สุด  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาที่มีความยากและสลับซับซอน  และไดเสนอขั้นตอนการแกปญหาโดย

วิธีการทางวิทยาศาสตร    

  เวียร  (Weir.  1974: 16-18)  ไดกลาววา  ทัศนคติ  ความอยากรูอยากเห็น  การตัดสินใจ  

การเปดใจยอมรับ  การกําหนดเปาหมายและความซื่อสัตย  ส่ิงเหลานี้ถูกนํามาเชื่อมโยงกันโดย

ความคิดที่เปนวิทยาศาสตร  ตําราทางวิทยาศาสตรหลายเลมไดกลาวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรที่เปน

การแกปญหาและการศึกษาคนควา  ซึ่งอาศัยการสังเกตอยางรอบคอบและการวัดที่ถูกวิธี  การนิยาม

ปญหาขึ้นดวยความสัมพันธของขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับปญหาที่ไดรวบรวมไว  และต้ังสมมติฐานข้ึน

เพื่ออธิบายปญหาอยางคราวๆ  สําหรับการแกปญหานั้นบางครั้งตองอาศัยขอมูลที่ถูกตองมาชวยเสริม  

ดังนั้นการทดลองจึงจําเปนที่จะตองนํามาใชในการแกปญหาซึ่งตองเตรียมไวเพื่อเหมาะสมในการเก็บ

ขอมูลหรือผลลัพธที่จําเปนในการตีความหมายตอไป  และเมื่อคําถามเกิดขึ้นการดําเนินการเพื่อที่จะ

ตอบคําถามก็คือ  การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร    ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตรนี้สามารถใช                  

ในการแกปญหาไดอยางประสบผลสําเร็จตลอดมา  และในการเรียนวิทยาศาสตรนั้นเวลาสวนใหญ   
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ถูกใชไปในกิจกรรมแกปญหา  การเนนอยางสม่ําเสมอในเทคนิคการแกปญหา  สามารถชวยให

นักเรียนมีความเชื่อมั่นวา  การคิด  คือทักษะซึ่งสามารถพัฒนาปรับปรุงไดหากรูวามีวิธีการอยางไร  

ขณะที่นักเรียนไดพบปญหาที่ยุงยากและนาพิศวงเขาจะเกิดความระมัดระวังมากขึ้น  โดยเฉพาะ

รูปแบบการคิดของพวกเขาทั้งจุดดีจุดดอยของวิธีการคิด  รวมถึงการคิดอยางเปนระบบ  ซึ่งสิ่งเหลานี้

เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความสําเร็จหรือความลมเหลวตอการแกปญหา 

  จอหน  ดิวอ้ี  ยังไดกลาววา  ความสามารถดานการคิดแกปญหาเปนผลที่เกิดจาก

ปฏิสัมพันธระหวางมิติทั้งสามในโครงสรางทางสติปญญา  แลวไดเสนอกระบวนการในการแกปญหา

อีกแนวหนึ่งวาควรประกอบดวยกระบวนการตางๆ  5  ข้ันตอน  (อํานวย  เลิศชยันตี.  2533: 19-20; 

อางอิงจาก  Guilford.  1971: 103)  คือ 

  1.  ข้ันเตรียมการ  (Preparation)  หมายถึง  ข้ันในการตั้งปญหาหรือคนหาวาปญหา       

ที่แทจริงของเหตุการณนั้นๆ  คืออะไร 

  2.  ขั้นในการวิเคราะหปญหา   (Analysis)  หมายถึง  ข้ันในการพิจารณาดูวาสิ่งใดบาง    

ที่เปนสาเหตุที่สําคัญของปญหาหรือส่ิงใดที่ไมใชสาเหตุที่สําคัญของปญหา 

  3.   ข้ันในการเสนอแนวทางในการแกปญหา  (Production)  หมายถึง  การหาวิธีการแกปญหา

ใหตรงสาเหตุของปญหาแลวออกมาในรูปของวิธีการ  สุดทายจะไดผลลัพธออกมา 

  4.  ข้ันตรวจสอบ  (Verification)  หมายถึง  ข้ันในการเสนอเกณฑเพื่อการตรวจสอบ

ผลลัพธที่ไดจากการเสนอแนวทางในการแกปญหา  ถาพบวาผลลัพธนั้นยังไมไดผลที่ถูกตองก็ตอง       

มีการเสนอแนวทางในการแกปญหานี้ใหม  จนกวาจะไดแนวทางที่ดีที่สุดหรือถูกตองที่สุด 

  5.  ข้ันในการนําไปประยุกตใชใหม  (Reapplication)  หมายถึง  การนําวิธีการแกปญหา

ที่ถูกตองไปใชในโอกาสขางหนา  เมื่อพบกับเหตุการณคลายคลึงกันกับปญหาที่เคยพบเห็นมาแลว 

 

  จะเห็นวามีข้ันตอนในการแกปญหาหลายอยางซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางในการ

แกปญหาได  สําหรับข้ันตอนในการแกปญหาที่ผูวิจัยสนใจมากที่สุด  คือ  กระบวนการแกปญหาของเวยีร  

(Weir.  1974: 16-18)   ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชหลักการทางวิทยาศาสตร  โดยมีข้ันตอนในการแกปญหา  4  

ข้ันตอนดังนี้   

  1.  ข้ันระบุปญหา  (Statement of the Problem)   

  2.  ข้ันวิเคราะหปญหา  (Defining the Problem)    

  3.  ข้ันเสนอวิธีการแกปญหา  (Scarching for and Formulation a Hypothesis)      

  4.  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ  (Verify the Solution) 
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 1.7  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการแกปญหาวิทยาศาสตร 
  ชม  ภูมิภาค  (2516: 59)  ไดใหความเห็นวา  ความสามารถในการแกปญหานั้นขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายอยาง  เชน  ความรู  อารมณ  ประสบการณ  การจูงใจ  จากการสังเกตโดยทั่วไปจะเห็นวา

ความสามารถในการแกปญหานั้นข้ึนอยูกับประสบการณเปนอันมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ   

ในการแกปญหานั้นมีปญหาตางๆ ที่ เกิดขึ้นในโอกาสตางกัน  โดยพื้นฐานจะไมผิดกันมากนัก                 

จึงสามารถ   ใชความรูเดิมหรือประสบการณเดิมอันเปนหลักการใหญๆ มาใชได การที่นํามาใชประโยชน

ในการแกปญหาไดก็เนื่องมาจากเหตุผล  3  ประการ 

  1. บุคคลมกัจะมกีารพฒันาความคิดรวบยอดและระบบของการเขารหสัส่ิงตางๆ เอาไว  

เพื่อไปใชในโอกาสขางหนา โดยเฉพาะอยางยิง่การเขารหัสปญหาตางๆ ที่ไดแกมานัน้จะชวยแกปญหา

ใหมได 

  2.   การพัฒนาของแนวโนมแหงการตอบสนอง  แนวการตอบสนองที่ไดรับเสริมแรงจะกอตัว

เปนนิ สัยและมักจะเกิดขึ้นกอนเมื่อพบปญหาใหม  โดยบุคคลจะแกปญหาตามที่ ไดปฏิบัติมา                  

จะพยายามแลวพยายามอีก  เมื่อแนวนิสัยเชนนั้นไมสามารถจะแกไดจริงๆ บุคคลจะเริ่มเปลี่ยนแนวทางใหม 

  3. การพฒันาเทคนิคของการแกปญหา   เมื่อบุคคลไดแกปญหามามากๆ คนเรากย็อมมี 

ความชาํนาญในการแกปญหาตางๆ มากขึน้  นอกจากนี้เทคนิคของการแกไขปญหานัน้ยงัสอนกนัไดดวย 

  สุวิทย  มูลคํา  (2547: 17)  ไดกลาวถึงคุณสมบัติของนักคิดแกปญหาไว  ดังนี้ 

  1.  รูจักคิดอยางมีเหตุล 

  2.  ตั้งใจคนหาความจริง 

  3.  กระตือรือรน 

  4.  ใฝรูใฝเรียน  สนใจสิ่งรอบดาน 

  5.  เปดใจรับความคิดเห็นใหม 

  6.  มีมนุษยสัมพันธ 

  7.  มีคุณลักษณะความเปนผูนํา 

  8.  กลาหาญ  กลาเผิชญความจริง 

  9.  มีความคิดหลากหลายและคิดยืดหยุน 

  10.  มั่นใจในตนเอง 

  11.  มีความคิดสรางสรรค 

  12.  มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ 

  13.  ใจเย็น  สุขุม  รอบคอบ   

                                    ฯลฯ  
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2.  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 2.1  ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นแตกตางกันออกไปตามมุมมองของแตละ

บุคคลในการใหคํานิยามในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

  รัสเซลล (Russell.  1956: 281 – 282) ไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ

วาเปนการคิดเพื่อแกปญหาชนิดหนึ่ง โดยผูคิดจะตองการพิจารณาตัดสินใจเรื่องราวตางๆ วาเห็นดวย

หรือไมเห็นดวย การคิดอยางมีวิจารณญาณจึงเปนกระบวนการประเมิน หรือ การจัดหมวดหมู         

โดยอาศัยเกณฑที่เคยยอมรับกันมาแตกอนๆ แลวสรุป หรือพิจารณาตัดสิน 

  โนวาค (ชาลินี  เอี่ยมศรี.  2536: 12; อางอิงจาก Novack.  1960)  ไดใหความหมาย  

ของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา เปนวิธีการคิดที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการพิจารณาหลักฐาน

ขอเท็จจริงที่ถูกตอง รวมทั้งความสัมพันธของเหตุและผล 

  วัตสันและเกลเซอร (Watson; & Glaser.  1964: 10) ไดใหความหมายของการคิด    

อยางมีวิจารณญาณวา ประกอบดวย ทัศนคติในการสืบเสาะความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิง     

และทักษะในการใชความรูและทัศนคติดังกลาว 

  เอนนิส (Ennis.  1985: 45) ไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวาการคิด

อยางมีวิจารณญาณเปนการคิดแบบตรึกตรอง และมีเหตุผลเพื่อการตัดสินใจกอนที่จะเชื่อถือ          

หรือกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 

  ฮัดกินส  (อวยพร เรืองศรี.  2544: 7; อางอิงจาก Hudgins.  1988: 48) ไดใหความหมาย

ของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา  เปนการมีเจตคติในการคนควาหาหลักฐานเพื่อวิเคราะห           

และประเมินขอโตแยงตางๆ การมีทักษะในการใชความรูจําแนกขอมูล และตรวจสอบขอสมมติฐาน

เพื่อหาขอสรุปอยางสมเหตุสมผล 

   เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ  (2537: 6-7)  ใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา 

หมายถึง  กระบวนการคิดพิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลหรือสถานการณที่ปรากฏ  โดยใชความรู  

ความคิด  หรือประสบการณของตนเองในการสํารวจหลักฐานอยางรอบคอบ  เพื่อนําไปสูขอสรุปอยาง

สมเหตุสมผล   

  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546: 127) ไดใหความหมายของการคิดอยางมี

วิจารณญาณวา  เปนความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไมเห็นคลอยตาม

ขอเสนออยางงายๆ แตตั้งคําถามทาทาย  หรือโตแยงสมมติฐานและขอสมมติที่อยู เบื้องหลัง             

และพยายามเปดแนวทางความคิดออกสูทางตางๆ ที่แตกตางจากขอเสนอนั้น เพื่อใหสามารถได
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คําตอบที่สมเหตุสมผลมากกวาขอเสนอเดิม   เพื่อใหไดส่ิงที่ดีกวา ถูกตองเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต 

และบริบทแวดลอมมากกวา ที่สําคัญคือเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมสวนรวมมากกวา 

   

  จากนิยามการคิดอยางมีวิจารณญาณดังกลาว จึงสรุปความหมายไดวา การคิด         

อยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่แสดงออกมาโดยใชกระบวนการ

คิด พิจารณา ไตรตรองอยางรอบคอบและมีเหตุผล  เพื่อใชในการแกปญหาหรือตัดสินใจ  โดยใชขอมูล  

ประสบการณ  และหลักฐานที่มีอยูเพื่อหาขอยุติอยางสมเหตุสมผล   

 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  นักจิตวิทยา  นักการศึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการคิด ไดอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับ    

การคิดอยางมีวิจารณญาณ ไวดังนี้ 

  แนวคิดของเดรสเซล และเมยฮิวส (Dressel; & Mayhew.  1957: 179-181) ไดกลาวถึง

การคิดอยางมีวิจารณญาณในเชิงทักษะของการคิดซึ่งเนนความสามารถของบุคคลในการคิดอยางมี

วิจารณญาณนั้นประกอบดวยความสามารถ 5 ประการ ดังนี้ 

  1. ความสามารถในการนิยามปญหา  ตระหนักถึงความมีอยูของปญหา   

  2. ความสามารถในการเลือกรับขอมูลที่ เกี่ยวของกับการหาคําตอบของปญหา  

พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล  พิจารณาความเพียงพอของขอมูลและจัดระบบขอมูล 

  3. ความสามารถในการระบุขอสันนิษฐาน  พิจารณาความนาเชื่อถือของขอสันนิษฐาน  

ในการอางเหตุผล 

  4. ความสามารถในการกําหนด  เลือกสมมติฐานที่เปนไปไดมากที่สุด 

  5. ความสามารถในการลงสรุปอยางสมเหตุสมผล  พิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผล

ของการคิดหาเหตุผล  และประเมินขอสรุปโดยอาศัยเกณฑการประยุกต      
  แนวคิดของวัตสันและเกลเซอร (Watson; & Glaser.  1964: 1-10 )ไดใหแนวคิดวา     

การคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวย เจตคติ ความรู และทักษะ ดังนี้ คือ 

  1.  เจตคติ หมายถึง  เจตคติในการแสวงหาความรู ความสามารถในการตระหนักถึง

ปญหาที่เปนอยู และการยอมรับหลักฐาน สําคัญที่มาสนับสนุนเพื่อยืนยันวาเปนจริง 

  2.  ความรู หมายถึง ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิง การใหน้ําหนักหรือความถูกตอง

ของหลักฐานตางๆ ดวยเหตุและผล 

  3.  ทักษะ หมายถึง ทักษะในการใชและการประยุกตใชเจตคติ และความรูดังกลาว 
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  วัตสันและเกลเซอร  ไดทําการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องจนไดผลสรุปวา  การคิดอยางมี 

วิจารณญาณสามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบยอย  5  ฉบับ  เพื่อวัดความสามารถในดานตางๆ  ที่

รวมกันเปนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ดังนี้  คือ 

  1. ความสามารถในการอางอิง  (Inference)  เปนความสามารถในการตัดสินจําแนก

ความนาจะเปนของขอสรุปวา ขอสรุปใดเปนจริงหรือเท็จ ในการลงสรุปอางอิงขอมูลที่กําหนดให 

  2. ความสามารถในการตระหนักถึงขอตกลงเบื้องตน (Recognition of Assumption) 

ความสามารถในการรับรูขอตกลงเบื้องตน  หรือขอความสมมติที่กําหนดในประโยค  โดยสามารถ

จําแนกไดวาขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน  หรือไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน   

  3. ความสามารถในการนิรนัย (Deduction)  เปนความสามารถในการหาขอสรุป      

อยางสมเหตุสมผล  โดยการรับรูถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ  ที่กําหนดให  เพื่อตัดสินใจลงสรุป

ขอความที่เปนไปได 

  4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เปนความสามารถในการลงความเห็น

และอธิบายความเปนไปไดของขอสรุปนั้นๆ   จําแนกไดวาขอสรุปใดที่เปนไปตามสถานการณที่กําหนด 

  5. ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) เปนความสามารถ

ในการประเมินน้ําหนักขอมูลเพื่อตัดสินใจวาเขาประเด็นกับเร่ืองหรือไม  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย      

ควรหรือไมควร 

  เดอคาโรลี (ศศิธร ลีบอนอย.  2547: 13; อางอิงจาก Decoroli. 1973: 67-68) แบงแนวคิด

เกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณออกเปน 7 ข้ันตอน คือ 

  1.  การนิยามปญหา เปนการกําหนดปญหา ทําความตกลงเกี่ยวกับความหมายของคํา

และขอความและการกําหนดเกณฑ 

  2.  การกําหนดสมมติฐาน การหาความสัมพันธเชิงเหตุผล หาทางเลือกและการพยากรณ 

  3.   การประมวลขาวสาร เปนการระบุขอมูลที่จําเปน รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของการหาหลักฐาน

และจัดระบบขอมูล 

  4.  การตีความขอเท็จจริง และการสรุปอางอิงจากหลักฐาน 

  5.  การใชเหตุผล โดยระบุเหตุและผลของความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร 

  6.  การประเมินผล โดยอาศัยเกณฑความสมเหตุสมผล 

  7.  การประยุกตใชหรือนําไปปฏิบัติ 

  เอนนิส  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 187-189; อางอิงจาก 

Ennis.  1985.)  ไดเสนอทักษะความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณวา  ควรประกอบดวย  12  

ทักษะ  ดังนี้ 
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  1. สามารถกําหนดหรือระบุประเด็นคําถามหรือปญหา 

    1.1  ระบุปญหาสําคัญไดชัดเจน 

    1.2  ระบุเกณฑเพื่อตัดสินคําตอบที่เปนไปได 

   2.  สามารถคิดวิเคราะหขอโตแยง 

    2.1  ระบุขอมูลที่มีเหตุผลหรือนาเชื่อถือได 

  2.2  ระบุขอมูลที่ไมมีเหตุผลหรือไมนาเชื่อถือได 

  2.3  ระบุความเหมือนและความแตกตางของความคิดเห็นหรือขอมูลที่มีอยูได 

  2.4  สรุปได 

   3.  สามารถถามดวยคําถามที่ทาทายและตอบคําถามไดอยางชัดเจน ตวัอยางคาํถาม

ที่ใช เชน 

    -  เพราะเหตุใด 

    -  ประเด็นสําคัญคืออะไร 

    -  ขอความที่กําหนดนี้หมายความวาอะไร 

    -  ตัวอยางที่เปนไปไดมีอะไรบาง 

    -  ความคิดเห็นของทานในเรื่องนี้คืออะไร 

    -  ใหพิจารณาวามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 

    -  อะไรเปนขอมูลที่มีเหตุผล 

    -  อะไรเปนขอมูลที่ไมมีเหตุผล 

    -  ขอความที่กําหนดมานี้ “…” ทานมีความคิดเห็นอยางไร 

    -  ทานมีความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม อยางไร 

   4.  สามารถพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 

    4.1  เปนขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่นาเชื่อถือ 

  4.2  เปนขอมูลที่ไมมีขอโตแยง 

  4.3  เปนขอมูลที่ไดรับการยอมรับ 

  4.4  เปนขอมูลที่สามารถใหเหตุผลวาเชื่อถือได 

   5.  สามารถสังเกตและตัดสินผลขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเอง โดยใชเกณฑ

ตอไปนี้ 

    5.1  เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเอง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไมใช

เพียงไดยินมาจากคนอื่น 
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    5.2  การบันทึกขอมูลเปนผลจากการสังเกตดวยตนเอง และมีการบันทึกทันที่      

ไมปลอยทิ้งไวนาน แลวมาบันทึกภายหลัง 

   6. สามารถนิรนัยและตัดสินผลการนิรนัย คือ สามารถนําหลักการใหญไปแตก      

เปนหลักยอยๆ ได หรือนําหลักการไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได 

   7.  สามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย คือ ในการสรุปอางอิงไปยังกลุมประชากร

นั้นกลุมตัวอยางตองเปนตัวแทนประชากรและกอนที่มีการอุปนัยนั้น ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล  

อยางถูกตองตามแผนที่กําหนด และมีขอมูลเพียงพอตอการสรุปแบบอุปนัย 

   8.  สามารถตัดสินคุณคาได 

    8.1  สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีขอมูลพื้นฐานเพียงพอ 

  8.2  สามารถชั่งน้ําหนักระหวางดี และไมดี หรือผลดีและผลเสียกอนตัดสินใจ 

   9.  สามารถใหความหมายตางๆ และตัดสินความหมาย เชน ทักษะตอไปนี้ 

    9.1  สามารถบอกคําเหมือน คําที่มีความหมายคลายกัน 

    9.2  สามารถจําแนก จัดกลุมได 

  9.3  สามารถใหคํานิยามเชิงปฏิบัติได 

  9.4  ยกตัวอยางที่ใชและไมใชได 

   10.  สามารถระบุขอสันนิษฐานได 

   11.  สามารถตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติได เชน ทักษะตอไปนี้ 

  11.1  การกําหนดปญหา 

    11.2  การเลือกเกณฑตัดสินผลที่เปนไปได 

    11.3  กําหนดการเลือกอยางหลากหลาย 

    11.4  เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติ 

    11.5  ทบทวนทางเลือกอยางมีเหตุผล 

   12.   การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

  จากทักษะทั้งหมดสามารถสรุปเปนทักษะหลักได  4  ทักษะคือ  1.  ขอมูลมีความชัดเจน  

2.  ขอมูลและความรูจากแหลงตางๆ  มีความสมเหตุสมผลเปนที่ยอมรับ  3.  การสรุปอางอิง                        

4.  การปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.3  ลักษณะของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  มีนักจิตวิทยา นักการศึกษา และผูเชี่ยวชาญหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของผูที่มี   

การคิดอยางมีวิจารณญาณไวหลากหลาย ดังนี้  

  วัตสัน และเกลเซอร (เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ.  2537: 38; อางอิงจาก  Watson; & 

Glaser.  1964) แบงลักษณะการแสดงออกของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน 5 ขอ ดังนี้ 

  1.  เปนผูที่สามารถจําแนกระดับความนาจะเปนของขอสรุปที่คาดคะเนจากสถานการณ  

ที่กําหนดใหได 

  2.  เปนผูที่สามารถจําแนกไดวาขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตนที่ตองยอมรับกอนมีการ

โตแยงหรืออธิบายขอความอื่น 

  3.  เปนผูที่สามารถจําแนกไดวาขอสรุปใดเปนผลมาจากความสัมพันธของสถานการณ   

ที่กําหนดให 

  4.  เปนผูที่สามารถจําแนกไดวาขอสรุปใดเปนลักษณะหรือคุณสมบัติทั่วไปที่ไดจาก

สถานการณที่กําหนดให 

  5.  เปนผูที่สามารถจําแนกไดวาการอางเหตุผลใดหนักแนนนาเชื่อถือหรือไมหนักแนน    

เมื่อพิจารณาตามความสําคัญและความเกี่ยวของกับประเด็นปญหา 

 เอนนิส (ครองสิน มิตะทัง.  2548: 25; อางอิงจาก Ennis.  1991: 158-180) แบงลักษณะ

การแสดงออกของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนี้ 

  ดานลักษณะที่แสดงออก  (Disposition) 

  1. พูด  เขียน  ส่ือความเขาใจไดอยางชัดเจน 

  2. กําหนดประเด็นหรือปญหาที่แนนอนมุงที่การสรุปประเด็นหรือปญหา 

  3.   พิจารณาสถานการณทั้งหมด / มองภาพรวมของสถานการณทั้งหมด 

  4. แสวงหาเหตุผลและใหเหตุผล 

  5. เปนผูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 

  6.  มองหาทางเลือกหลายๆ  ทาง 

  7.  แสวงหาความถูกตองแมนยําใหมากที่สุดตามที่สถานการณตองการ 

  8.  พยายามและตระหนักเปนอยางดีวาตนเองมีความเชื่อพื้นฐานอะไร 

  9. เปดใจกวางพิจารณาทัศนะอื่นๆ  นอกเหนือจากแนวคิดของตนเอง 

  10. ไมดวนตัดสินใจในกรณีที่หลักฐานและเหตุผลไมเพียงพอ 

  11. ยืนยันจุดยืนเมื่อมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 

  12. ใชการคิดวิจารณญาณของตนเอง 
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  ดานความสามารถ  (Abilities) 

  1. บอกไดวาประเด็นนั้นเปนการอางเหตุผล 

  2. วิเคราะหการอางเหตุผลได 

  3. ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับการใหความกระจาง  ความชัดเจนหรือความถูกตอง

ตามกฎหมายได 

  4. ใหนิยาม  วินิจฉัยตัดสินคํานิยาม  และจัดการกับถอยคําหรือแนวคิดที่มีความหมาย

กํากวมได 

  5. ชี้ใหเห็นแนวคิดที่ซอนอยูเบื้องหลัง  ที่ไมอาจแสดงใหชัดเจนได 

  6. วินิจฉัยความนาเชื่อถือที่มาของแนวคิดและเหตุผลตางๆ  ได 

  7. สังเกต  และตัดสินรายงานจากการสังเกตได 

  8. ตัดสินดวยการใชกฎตางๆ  และประเมินคาของการตัดสินได 

  9. คิดดวยเหตุผลจากขอมูลที่มีอยู  แลวสรุปเปนประเด็นหรือกฎเกณฑ  และประเมินคา

กระบวนการคิดหาเหตุผลอันนําไปสูขอสรุปได 

  10. ตัดสินคานิยมตางๆ  ได  และประเมินการตัดสินคุณคาของคานิยมได 

  11. พิจารณาและใหเหตุผลโดยอาศัยหลักฐาน  เหตุผล  ขอสันนิษฐาน  แนวคิดที่       

เปนจุดยืน  โดยไมปลอยใหความไมเห็นดวยหรือความสงสัยเขามาขัดขวางการคิดของตน 

  12. ผสมผสานความสามารถและกิจกรรมอื่นๆ  ในการตัดสินใจ  และการเสนอผล       

การตัดสินใจเพื่อใหเปนที่ยอมรับ 

  13. ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมกับสถานการณได 

  14. ไวตอความรูสึก  ระดับความรู  และความเปนผูรูของบุคคลอื่น 

  15. ใชวิธีการทางการพูดที่เหมาะสมในการอภิปรายหรือเสนอความเห็นได 

  16. มีปฏิกิริยาตอแนวคิดหรือความเชื่อที่ผิดๆ  ดวยอาการที่เหมาะสม 

เวด (Wade.  1996) แบงลักษณะการแสดงออกของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณไว 9 ขอ 

ดังนี้ 

 1.  คิดตั้งคําถาม 

2. ทําใหคําถามมีความชัดเจน 

3. ตรวจสอบหาขอมูล 

4. วิเคราะหขอสันนิษฐานและความลําเอียงที่อาจมีข้ึน 

5. หลีกเลี่ยงที่จะใชอารมณมาเปนตัวตัดสิน 

6. หลีกเลี่ยงการคิดแบบตื้นๆ งายๆ เกินไป 
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7. พิจารณาถึงการตีความที่อาจเปนไปไดหลายทาง 
8. ตระหนักรูเกี่ยวกับความคิดของตน รูตัววาคิดอะไรอยู 

  ทิศนา  แขมมณีและคนอื่นๆ  (2544: 153)  กําหนดเกณฑความสามารถในการคิดอยางมี

วิจารณญาณวา  ผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณจะมีความสามารถดังนี้ 

  1.  สามารถกําหนดเปาหมายในการคิดอยางถูกตอง 

  2. สามารถระบุประเด็นในการคิดไดอยางชัดเจน 

  3. สามารถประมวลขอมูลทั้งทางดานขอเท็จจริง  และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น      

ที่คิดทั้งทางกวาง  ทางลึก  และทางไกล 

  4. สามารถวิเคราะหขอมูล  และเลือกขอมูลที่ใชในการคิดได 

  5. สามารถประเมินขอมูลได 

  6. สามารถใชหลักการเหตุผลในการพิจารณาขอมูลและเสนอคําตอบ / ทางเลือก         

ที่สมเหตุสมผลได 

  7. สามารถเลือกทางเลือก / ลงความเห็นในประเด็นที่คิดไว 

 
2.4  การวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

  จากการศึกษาแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักการศึกษาหลายทาน  พบวา    

มีผูสรางแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณขึ้นมามาก  ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอดังนี้  (ทิศนา  แขมมณี;    

และคนอื่นๆ.  2544: 182-189) 

  1.  แบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร (Watson-Glaser 

Critical Thinking Appraisal (WGCTA)  

  วัตสันและเกลเซอร (Watson and Edward M. Glaser) เปนผูสรางแบบทดสอบฉบับนี้ข้ึน 

ตั้งแตป  ค.ศ. 1937 และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใชกับนักเรียนตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไป จนถึงวัย

ผูใหญ ลักษณะของแบบทดสอบจะเปนคูขนาน คือ ฟอรม Ym และ Zm ไดมีการพัฒนาและปรับปรุง

แบบทดสอบนี้อยางตอเนื่องจนกระทั่งป 1980 ไดรับการปรับปรุงลาสุด นอกจากนั้นยังมีแบบทดสอบ  

ที่เปนคูขนาน ประกอบดวยฟอรม  A และ B โดยแตละฟอรมประกอบดวยแบบทดสอบยอย                 

5 แบบทดสอบ มีจํานวนขอสอบทั้งหมด 80 ขอ เวลา 50 นาที มุงวัดความสามารถ 5 ดาน ดังนี้ 

  1.1  ดานการอนุมาน (Inference)  เพื่อจําแนกความนาจะเปนของขอสรุปวา ขอสรุปใด

เปนจริงหรือเท็จ ลักษณะของแบบทดสอบจะกําหนดสถานการณมาให แลวมีขอสรุปมาใหประมาณ 3-5  ขอ 

ตอสถานการณนั้น และเลือกคําตอบจากตัวเลือก 5 ตัวเลือก เปนจริง นาจะเปนจริง  ขอมูลที่ให         

ไมเพียงพอ นาจะเปนเท็จ เปนเท็จ 
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  1.2  ดานการระบุขอตกลงเบื้องตน เพื่อการจําแนกวาขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน 

(Recognition of Assumption) ลักษณะของแบบทดสอบจะกําหนดสถานการณมาให  โดยมีขอความ

ตามมา 2-3 ขอความตอสถานการณนั้น แลวพิจารณาวาขอความในแตละขอๆ ใดเปนขอตกลง       

ของสถานการณหรือไม 

  1.3  ดานการนิรนัย (Deduction)  เพื่อหาขอสรุปมา 2-4 ขอ ตอขออางนั้นๆ ผูตอบจะตอง

พิจารณาวา ขอสรุปในแตละขอเปนขอสรุปที่เปนไปไดหรือไม 

  1.4 ดานการตีความ (Interpretation) เพื่อลงความเห็นและอธิบายความเปนไปได     

ของขอสรุปนั้นๆ ลักษณะของแบบทดสอบจะกําหนดของสถานการณมาใหแตละสถานการณจะมี

ขอสรุปมาให 2-3 ขอ ผูตอบจะตองพิจารณาวาแตละขอๆ  ใดใชหรือไมใชขอสรุปที่จําเปน                

ของสถานการณ 

  1.5  ดานการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) เพื่อการตอบคําถาม     

และอางเหตุผลไดสมเหตุสมผล ลักษณะของแบบทดสอบจะกําหนดคําถามใหแตละคําถามจะมี

คําตอบ พรอมเหตุผลโดยใหผูตอบพิจารณาวาคําตอบใดมีความสําคัญเกี่ยวของโดยตรงกับคําถามนั้น 

  2.  แบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณคอรเนล (Cornell Critical Thinking Test)

เอนนิส และมิลแมน (Ennis and Millman) เปนผูสรางขึ้นตั้งแต ป ค.ศ. 1961 และไดมีการพัฒนา

ปรับปรุงมาถึงป 1985 และไดสรางแบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณขึ้นมา 2 ฉบับ มุงวัด      

กลุมบุคคลตางระดับกัน  ดังนี้ 

  ฉบับที่ 1 Corrnell Critical Thinking Test Level X เปนแบบทดสอบสําหรับเด็กนักเรียน

ตั้งแตระดับ 4 จนถึงระดับ 12 เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 71 ขอ เวลา 50 นาที มุงวัด

ความสามารถ 4 ดาน ดังตอไปนี้ 

   1. ดานการอุปนัย 

2. ดานการนิรนัย 

3. ดานความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต 

4. ดานการระบุขอตกลงเบื้องตน 

  ฉบับที่  2   Cornell Critical Thinking Test Level Z   เปนแบบทดสอบสําหรับเด็ก

นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีปญญาดี และกลุมนักศึกษาระดับวิทยาลัยจนถึงผูใหญ เปนแบบปรนัย 

เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 52 ขอ เวลา 50 นาที มุงวัดความสามารถ 7 ดาน ดังตอไปนี้ 

   1.  ดานการอุปนัย 

2. ดานความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 

3. ดานการพยากรณและการวางแผนการทดลอง 
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4. ดานการอางอิงเหตุผลผิดหลักตรรก 

5. ดานการนิรนัย 

6. ดานการใหคําจํากัดความ 

7. ดานการระบุขอตกลงเบื้องตน 

  3.  แบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิสและเวียร (Ennis Weir Critical  

Thinking Essay Test)   

  เอนนิส และเวียร เปนผูสรางขึ้น โดยมุงวัดประเมินความสามารถของบุคคลในการ

ประเมินผลการโตแยง และเขียนขอสรุปการโตแยง ลักษณะแบบทดสอบเปนแบบบรรยาย ใชเวลา 40 

นาที มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหาโดยวิธีหาความเชื่อมั่นระหวาง         

ผูประเมิน (Interater  reliability) มีคาอยูระหวาง  .82 ถึง .86 

 

 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ของ  ครองสิน  มิตะทัง  (2548)  เปนแบบวัดที่พัฒนาจากแนวคิดของเอนนิส  อันประกอบดวย

องคประกอบ  3  สวน  คือ  1.  การนิยามปญหา/ส่ิงที่เกี่ยวของและการทําใหกระจาง   2.  การพิจารณา

ตัดสินขอมูล  3.  การอางอิงเพื่อการแกปญหาและการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล  ซึ่งวัดองคประกอบ

ของการคิด  4  ดาน  คือ  ดานการพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล  (Credibility of Sources)  

ดานรุบุขอตกลงเบื้องตน  (Assumption Identification)  การนิรนัย  (Deduction)  และการตัดสินสรุป

อางอิงแบบอุปนัย  (Inductive Infersnce) 

 

3.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์    
 3.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  แมคเคลแลนด และคนอื่นๆ  (กุญชร  คาขาย.  2540: 222;  อางอิงจาก  McClelland;    

et al. 1953: 110-111)  ไดใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา  หมายถึง  ความปรารถนาที่จะทํา

ส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหลุลวงไปดวยดี  โดยแขงขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ  (Standard of Excellence)          

หรือทําดีกวาบุคคลอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  ความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ  มีความรูสึกสบายใจ     

เมื่อประสบผลสําเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความลมเหลว 

  แอทคินสัน  (Atkinson.  1966: 240-241)  ไดกลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วาเปนแรงผลักดัน   

ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลทราบวาการกระทําของตนเองจะตองไดรับการประเมินจากตัวเองหรือไดรับ        

การประเมินจากบุคคลอื่น  ซึ่งการประเมินนั้นเปรียบเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม  สวนผลจากการ

ประเมินอาจเปนสิ่งที่พอใจเมื่อปฏิบัติจนสําเร็จหรือไมพึงพอใจเมื่อปฏิบัติไมสําเร็จ 
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  เฮอรแมน  (Herman.  1970: 353)   ไดอธิบายวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการ

ไดรับผลสําเร็จจากการกระทําในส่ิงที่ยาก  ตองการเอาชนะอุปสรรค และบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ

ตองการเปนคนเกง มีความสามารถในการแขงขันและเอาชนะคนอื่นๆ ตองการเพิ่มการยอมรับตนเอง 

โดยการบรรลุความสําเร็จในกิจกรรมที่เปนอัจฉริยะ 

  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2523: 17)  ใหความหมายแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไววา  เปนความตองการ

ของบุคลที่จะฟนฝาอุปสรรคโดยไมยอทอ  และตองการทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  สุชาดา  สุธรรมารักษ  (2531: 186-187)  ไดกลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา  หมายถึง      

ความปรารถนา  ความมุงหวังที่จะไดรับความสําเร็จในกิจกรรมตางๆ  มีความตองการที่จะเปนผูนํา      

ในการทํางานอยางอิสระ  มีความเพียรพยายามฝาฟนอุปสรรคที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมยอทอ        

ตออุปสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายอันสูงเดนที่ตั้งไว 

  โยธิน  ศันสนยุทธ  (2531: 150) ใหความหมายแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา  แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์  หมายถึง  ความปรารถนาที่จะกระทําใหไดดีที่สุด  และประสบความสําเร็จ 

  สุรางค โควตระกูล  (2533: 123) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา หมายถึง 

แรงจูงใจที่เปนแรงขับใหบุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐาน

ความเปนเลิศ  (Statement  of  Excellent)  ที่ตนเองตั้งไว 

  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2546: 196)  ใหความหมายวา แรงจูงใจที่กระทําสิ่งตางๆ ใหไดรับ

ความสําเร็จ  บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สูงจะมีความมานะพยายามอดทน   ทํางานมีแผน             

ตั้งระดับความหวังไวสูง  และพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี   

   

 จากความหมายที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไดวา  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง  ความปรารถนาหรือความพยายามที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบ

ความสําเร็จโดยใชความสามารถและศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่  อีกทั้งพยายามหาวิธีการตางๆ  

ในการแกปญหา  เพื่อนําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  ตองการชัยชนะในการแขงขัน  มุงมั่น   

ที่จะทําใหดีเลิศ  และมีความสบายใจเมื่อพบกับความสําเร็จ  มีความวิตกกังวลเมื่อพบกับความ

ลมเหลว 
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   3.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  3.2.1  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด  (McClelland’s Achievement 

Motivation Theory)  (McClelland.  1961: 36-62)  ไดจําแนกแรงจูงใจทางสังคมเปน  3  ประเภทคือ  

  1.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (Achievement Motive)  ไดแก  ความปรารถนาทีจ่ะทาํสิง่ใดสิง่หนึง่

ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยพยายามแขงขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ  มีความสบายใจเมื่อประสบ

ความสําเร็จ  และมีความวิตกกังวลเมื่อพบกับความลมเหลว 

  2.  แรงจูงใจใฝสัมพันธ  (Affiliation  Motive)  หมายถึง  ความปรารถนาที่จะเปนที่ยอมรับ  

ของคนอื่น  ตองการเปนที่นิยมชมชอบหรือรักใครชอบพอของคนอื่น  ส่ิงเหลานี้เปนแรงจูงใจที่จะทําให

บุคคลแสดงพฤติกรรม  เพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอื่น 

  3.  แรงจูงใจใฝอํานาจ  (Power Motive)  หมายถึง  ความปรารถนาที่จะไดมาซึ่งอิทธิพล

ที่เหนือกวาคนอื่นๆ  ในสังคม  ทําใหบุคคลแสวงหาอํานาจเพราะจะเกิดความรูสึกวาหากทําอะไรได

เหนือกวาคนอื่นถือเปนความภาคภูมิใจ  ผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจสูงจะเปนผูที่พยายามควบคุมส่ิงตางๆ  

เพื่อใหตนเองบรรลุความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือกวาบุคคลอื่น   

  3.2.2  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแอทคินสัน  (Atkinson.  1966: 264)  ไดเสนอ

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ซึ่งเชื่อวาเปนสิ่งกระตุนหรือแรงผลักดันใหบุคคลประกอบกิจกรรมตางๆ     

เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์  (Ta)  นั้น  ข้ึนอยูกับผลรวมขององคประกอบ  3  ประการคือ 

  1.  ส่ิงโนมนาวจิตใจที่นําไปสูความสําเร็จ  (Ts)  ซึ่งไดแกผลคูณของ 

   -  แรงจูงใจที่มุงสูความสําเร็จ  (Ms) 

   -  ความเขมขนของความมุงหวัง  หรือโอกาส  (Probability)  ที่จะประสบความสําเร็จ  (Ps) 

   -  คาของสิ่งที่ลอใจ  (Incentive Value)  ที่เปนเปาหมายของความสําเร็จในกิจกรรมนั้น  (Is)  

   Ts  =   Ms  ×  Ps  ×  Is 

  2.  ส่ิงโนมนาวจิตใจที่จะหลีกเลี่ยงความลมเหลว  (T-f)  ซึ่งขึ้นอยูกับผลคูณของ 

   -  แรงจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงความลมเหลว  (Maf) 

   -  โอกาสที่จะประสบความลมเหลว  (Pf  ซึ่งเทากับ  L-Ps) 

   -  คาของสิ่งลอใจที่เปนเปาหมายของความลมเหลว  (If  ซึ่งเทากับ  L- lf)  คานี้ปกติ 

      จะมีคาลบ 

   T-f  =  Maf  ×   Pf  ×   If 
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  3.  ส่ิงยั่วยุหรือองคประกอบจากภายนอก  ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความปรารถนาอยากจะ

ประกอบกิจกรรมนั้น 

  ดังนั้น  อาจสรุปทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแอทคินสันในรูปสมการไดดังนี้ 

     Ta  =  Ts  +  T-f  +  Text 

       =  (Ms  ×  Ps  ×  Is)  +  (Maf  ×   Pf  ×   If)  +  Text 

  3.2.3  ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  (Maslow’s  Theory of Motivation)  

มาสโลว  (กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2528: 223-224; อางอิงจาก  Maslow.  1970)  กลาววา  มนุษยทุกคน

ลวนแตมีความตองการที่จะตอบสนองใหกับความตองการของตนเองทั้งสิ้นซึ่งความตองการ           

ของมนุษยนี้มีมากมายหลากหลายดวยกัน  มาสโลวไดนําเสนอความตองการเหลานี้มาจัดเรียงลําดับ

จากความตองการขั้นต่ําสุดไปหาความตองการขั้นสูงสุดซึ่งแบงเปน  5  ข้ันโดยที่มนุษยจะแสดง    

ความตองการขั้นสูงๆ  ถาความตองการในขั้นตนๆ  ไดรับการตอบสนองเสียกอน  ลําดับข้ันทั้ง  5  ของ

ความตองการของมาสโลวที่เรียงจากความตองการขั้นต่ําสุดไปหาความตองการขั้นสูงสุดไดแก 

  1.  ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological Need)  ไดแก  ความหิว  ความกระหาย  

ความตองการทางเพศ 

  2.  ความตองการความปลอดภัย  (Safety Need)  ไดแก  ความมั่นคง  ความอบอุน 

  3.  ความตองการความรักและความเปนเจาของ  (Love and Belonging Need)  ไดแก  

ความรักแบบพี่นอง  ความรักเคารพบิดามารดา  ความรักระหวางเพศ  ความตองการเปนสวนหนึ่ง       

ของ  หมูคณะ  ฯลฯ 

  4. ความตองการเกียรติ  ชื่อเสียง  (Esteem Need)  ไดแก  การไดรับการยกยอง

สรรเสริญในสังคม 

  5.  ความตองการการยอมรับ  ความสามารถของตนเอง  (Self-Actualization Need)  

ไดแก  ความอยากแสดงความสามารถที่มีอยูสูงสุดของตนเองแกผูอ่ืนในสังคม  ความตองการความเขาใจ

รวมทั้งความอยากรูอยากเห็นดวย   

 

 สรุปจากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด   (McClelland.  1961:  36-62)   

แมคเคลแลนดแบงแรงจูงใจทางสังคมเปน  3  ประเภท 1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (Achievement Motive)  

2.  แรงจูงใจใฝสัมพันธ  (Affiliation Motive)  3.  แรงจูงใจใฝอํานาจ  (Power Motive)  ซึ่งแรงจูงใจ    

ใฝสัมฤทธิ์จะสงผลใหบุคคลมีความพยายามจะทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวง  พยายามแขงขันกับ

มาตรฐานอันดีเลิศ  เมื่อพบกับปญหาและอุปสรรคก็จะพยายามหาทางแกไขเพื่อใหไดมา  ซึ่งเปาหมาย

ที่ตั้งไว 
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 3.3  ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  แมคเคลแลนด  (McClelland; et. al. 1953: 207-250)  กลาวถึงลักษณะของผูมีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์สูง  ซึ่งมีลักษณะตรงกับที่  จิราภรณ  ตั้งกิตติภาภรณ  (2532: 106-107)  กลาวไวเชนกัน  คือ 

  1.  มีความกลาเสี่ยง  (Moderate Risk Talking)  บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง        

จะมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในการทํางานที่ใชความสามารถ  และมีความพอใจที่จะเลือกทํางานที่ยาก  

เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  

  2.  มีความกระตือรือรน  (Energetic)  หรือมีการกระทําที่แปลกใหม  อันเปนการทําให

ตนเองมีความรูสึกวาประสบความสําเร็จ  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงไมไดขยันขันแข็งไปทุกกรณีแตจะมี

ความมานะพากเพียรตอส่ิงทาทายความสามารถของตนเอง  และจะทําใหตนเองมีความรูสึกวาทํางาน

สําเร็จลุลวงไป 

  3.  มีความรับผิดชอบในตนเอง (Individual Responsibility)  เปนความพยายามทํางาน

ใหสําเร็จ  เพื่อความพอใจของตนเอง  แตไมไดหวังในคนอื่นยกยองตนและชอบความมีเสรีภาพในการคิด

หรือกระทําสิ่งใด ๆ  โดยไมตองใหคนอื่นมาบงการ 

  4.  มีความรูเกี่ยวกับผลของการตัดสินใจของตนเอง  (Knowledge  of  Result) 

  5.  มีความสามารถในการคาดผลลวงหนา  (Anticipation  of  Future  Possibility)  ผูที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สูงมักเปนผูที่มีแผนระยะยาว  เพื่อดําเนินการอยางมีเปาหมายและบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่ตองการ 

  เฮอรแมน  (Herman. 1970: 354-355) ไดสรุปลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไวดังนี้ 

  1.  มีความทะเยอทะยาน 

  2.  มีความหวังอยางมากวาตนจะประสบผลสําเร็จ ถึงแมวาผลจากการกระทํานั้น           

จะขึ้นอยูกับโอกาส 

  3.  มีความพยายามไตเตาไปสูสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น 

  4.  มีความอดทนทํางานยากๆ  ไดเปนเวลานาน 

  5.  เมื่องานที่กําลังทําอยูถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวน ก็จะพยายามทําตอไปจนสําเร็จ 

  6.  มีความรูสึกวาเวลาเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่งและสิ่งตางๆ  จะผานพนไปอยางรวดเร็ว จึงควร

รีบทําสิ่งตางๆ  ใหทันเวลา 

  7.  คํานึงถึงเหตุการณในอนาคตมาก 

  8.  ในการเลือกเพื่อนรวมงานก็จะเลือกเพื่อนที่มีความสามารถเปนอันดับแรก 

  9.  ตองการใหตนเองเปนที่รูจักแกผูอ่ืน โดยพยายามทํางานของตนใหดี 

  10. พยายามปฏิบัติงานใหดีอยูเสมอ 

 



 39 

  ไวเนอร  (Weiner.  1972: 203-215) ไดสรุปลักษณะเดนของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง    

โดยเปรียบเทียบกับผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ําไวดังนี้ 

  1.  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ตั้งใจทํางานดีกวา อดทนตอความลมเหลวสูง ชอบเลือกงาน

ที่สลับซับซอนมากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 

  2.  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ชอบริเร่ิมกระทําสิ่งตางๆ ดวยความคิดของตนเองมากกวา 

และภูมิใจที่ไดเลือกงานยากมากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 

  พรรณี  ชูทัย  เจนจิต  (2538: 513-514)  ไดกลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา  เปนความตองการ    

ที่จะทําสิ่งตางๆ  ใหสําเร็จลุลวง ซึ่งบางคนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง บางคนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา  

  1.  ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 

   1.1  เปนผูมีความมานะบากบั่น พยายามที่จะเอาชนะความลมเหลวตางๆ พยายาม

ที่จะไปใหถึงจุดหมายปลายทาง 

   1.2  เปนผูทํางานมีแผน 

   1.3  เปนผูตั้งระดับความคาดหวังไวสูง 

   2.  ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 

   2.1  เปนผูที่ทํางานแบบไมมีเปาหมาย 

   2.2  ตั้งเปาหมายไปในวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงความลมเหลว อาจจะตั้งเปาหมายงาย 

หรือยากเกินไป ตั้งเปาหมายไวงายๆ  เพื่อปองกันไมใหผิดหวัง สวนพวกที่ตั้งไวยากเกินไปนั้นเพราะรูวา

อาจจะตองลมเหลวอีก แตลมเหลวเพราะการทํางานยากรักษาหนาตัวเองไดดีกวา 

   2.3  ตั้งระดับความคาดหวังไวต่ํา  

  เพราพรรณ เปลี่ยนภู  (2542: 325-326) ไดกลาวถึงผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงวาควรมี

ลักษณะดังนี้ 

  1.  ลักษณะนิสัยเปนผูที่แสดงความกลาเสี่ยงที่จะทําสิ่งตางๆ  ตองการเอาชนะอุปสรรค  

มีความทะเยอทะยาน มีความพยายาม มีกําลังใจที่จะเอาชนะความเบื่อหนาย และความเหนื่อย 

  2.  ลักษณะทางสังคม คือ ตองการมีชื่อเสียงในสังคม 

  3.  ดานความตองการมีความตองการความสุขสบายทางกาย ความมั่งคั่งสมบูรณ       

และครอบครองสิ่งตางๆมากกวาผูอ่ืน 

  4.  เปนผูที่ตองการทํากิจกรรมใหมีมาตรฐานสูงสุด ตองการทําสิ่งตางๆ  ใหไดดีและการทํา

กิจกรรมตางๆ  ใหไดดีนั้นเพื่อใหมีมาตรฐานสูงสง 

  5.  ทัศนคติเกี่ยวกับความสําเร็จ พยายามทําสิ่งยากๆใหสําเร็จอยางดี 
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  6.  ความเปนอิสระ เชน ตองการความเปนอิสระในการทํากิจกรรมตางๆ อยางรวดเร็ว 

เปนตัวของตัวเอง ดําเนินการตามการตัดสินใจของตนเอง ตองการเปนคนที่แปลกไปจากคนอื่น       

หรือมีส่ิงตางๆ  ที่ไมเหมือนผูอ่ืน 

  7.  ความรูสึกผิด (Guilt) จะรูสึกไมสบายใจ เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ทําสิ่งใด

ไมไดดีอยางที่ตั้งใจ และทําผิด (ถาเปนความรูสึกผิดดานอื่น จะพิจารณาวามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา) 

  8.  ความตองการความรู อยากไดความรู อยากมีความเขาใจ และสามารถทําสิ่งตางๆ  ไดดี 

  9.  จุดมุงหมายในชีวิต เปนผูมีความหวัง ตองการความสําเร็จในชีวิต ตองการรางวัล

ยิ่งใหญในอนาคตมากกวารางวัลเล็กๆ นอยๆ ที่ไดรับในปจจุบัน 

  10. เปนผูที่ใหความใสใจ กับความเปนไปไดของความสําเร็จในงานที่ทําอยู สามารถ

ทํานายสถานการณไดอยางเฉียบแหลม เปนผูไดรับความสําเร็จมากกวาลมเหลว 

 

 จากลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สามารถสรุปไดวา ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์สูง  จะมีชอบทํางานที่ทาทายความสามารถ มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง มุงมั่น

พยายามทํางานใหสําเร็จ  รูสึกภาคภูมิใจเมื่อทํางานไดสําเร็จลุลวงอยางมปีระสิทธภิาพ  ซึง่จะตรงกนัขาม

กับผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา   จะมีลักษณะที่พยายามเลี่ยงงานที่ตองใชความพยายามสูง             

เพื่อหลีกเลี่ยงความลมเหลว  โดยจะการกําหนดเปาหมายหรือระดับความคาดหวังที่ต่ํา 

 

4.  เจตคติทางวิทยาศาสตร 
  4.1  ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  คําวา  Scientific Attitude  ในภาษาไทยมีคําที่ใชหลายคําดวยกัน  คือ  เจตคติ            

ทางวิทยาศาสตร  หรือ  เจตคตเิชิงวิทยาศาสตร  และจิตวิทยาศาสตร  สําหรบังานวจิยัครัง้นีผู้วจิยัเลอืกใช    

คําวา  เจตคติทางวิทยาศาสตร  (Scientific Attitude)   

  เจตคติทางวิทยาศาสตร  กับเจตคติตอวิทยาศาสตร  มีลักษณะแตกตางกันโดยที่เจตคติ

ทางวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร  หรือความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร       

ซึ่งบางครั้งเรียกวาเจตคติดานพุทธิพิสัย  (Cognitive Attitude or Orientation) (Haladyna; & 

Shaughnessy.  1982: 548)  สวนเจตคติตอวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับความรูสึกที่มีตอวิทยาศาสตรและ

นักวิทยาศาสตร  เชน  ชอบเรียนวิทยาศาสตร  มีความเพลิดเพลินในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  ฯลฯ  

จึงเปนเจตคติดานจิตพิสัย  (Affective Orientation)  (Schibici. 1983: 597)  ซึ่งความหมายของ      

เจตคติทางวิทยาศาสตรมีนักจิตวิทยา  และนักการศึกษาหลายทานใหความหมายไวดังนี้ 
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  ฮานีย  (ชัชฎา อัญญสิทธิ์.  2544: 36; อางอิงจาก Haney.  1969: 204) ไดแบงประเภท

ของเจตคติทางวิทยาศาสตร ออกเปน 3 ลักษณะ  ไดแก  

  1.  เจตคติทําใหเกิดพฤติกรรมเยี่ยงนักวิทยาศาสตร เชน ความอยากรูอยากเห็น ความมีเหตุผล   

ความรอบคอบในการลงขอสรุปหรือตัดสินใจ  

  2.  เจตคติเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็นใหม ๆ เชน ความมีใจกวาง การใชความคิด       

เชิงวิพากษวิจารณ   ความเปนปรนัย ความซื่อสัตย 

  3.  เจตคติเกี่ยวกับโลกทัศนของแตละบุคคล ไดแก การยอมรับในขอจํากัด เชน ขอจํากัด

ในการแสวงหาความรู ความจริงอาจมีวันเปลี่ยนแปลงในวันขางหนา 

  มัวและแฟรงค (Moor; & Frank.  1970: 92-93)  ใหความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตรวา  

เปนความคิดหรือทาทีที่แสดงตอเนื้อหาวิชา  และกิจกรรมทางวิทยาศาสตรซึ่งอาจเปนทางบวกหรือทางลบ  

ประกอบดวยลักษณะใหญๆ  2  ประการ  คือ  เจตคติที่เกิดจากความรูและเจตคติที่เกิดจากความรูสึก 

  มันบี  (Munby.  1983: 142)  ไดใหความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตรวา                      

เปนการแสดงออกทางดานจิตใจที่เกี่ยวของกับการใชความคิดเชิงวิทยาศาสตร  ซึ่งแสดงออกใหเห็นถึง

กระบวนการใชสติปญญา  หรือความคิดของนักวิทยาศาสตรในขณะปฏิบัติงาน 

  วรรณทิพา  รอดแรงคา และจิต  นวนแกว  (2532: IX)  ใหความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตรวา  

เปนลักษณะหรือทาทีหรือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา  ซึ่งขึ้นอยูกับความรู  ประสบการณ          

หรือความรูสึกของแตละบุคคล 

  สุรางค  สากร  (2537: 55)  กลาววา  เจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ลักษณะ      

และบุคลิกภาพของคนที่แสดงใหเห็นถึงความมีวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู 

  ภพ  เลาหไพบูลย  (2542: 12)  ไดใหความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  

ความรูสึกนึกคิด  การกระทําในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  ซึ่งนักวิทยาศาสตรจะใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตรหรือแกปญหาทางอื่นๆ  เพื่อศึกษาหาความรูใหไดผลดี 

  สุนีย  เหมะประสิทธิ์  (2540: 2) ไดใหความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตรวา  

หมายถึง  การที่นักเรียนมีความรู สึกนึกคิดที่กอใหเกิดกิจนิสัยและคุณสมบัติที่ปรากฏใหเห็น            

เปนพฤติกรรม  ซึ่งไดแก  ความเปนคนชางสังเกต  ความอยากรูอยากเห็น  ความมีเหตุผล  ความใจกวาง  

ความซื่อสัตย  ความเพียรพยายาม  และความรอบคอบ 

  ศศิธร  บุญประกอบและคนอื่น ๆ (2549: 12-13)  กลาววา เจตคติทางวิทยาศาสตร 

(Scientific Attitudes) เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้น เปนเสมือนตัวกํากับความคิด 

การกระทํา การตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร และ  ไดแบงลักษณะของเจตคติ           

ทางวิทยาศาสตร เปน 2 ลักษณะ คือ 
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  1.  เจตคติที่เกิดจากการใชความรู 

   1.1  กฎเกณฑ ทฤษฎี และหลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตร 

   1.2  การอธิบายปรากฎการณธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร โดยถือผลที่เกิดจากการ

สังเกต ทดลอง ตามที่เกิดจริง โดยอาศัยขอมูลองคประกอบที่เหมาะสม 

  2.  เจตคติที่เกิดจากความรูสึก 

   2.1  กิจกรรมทางวิทยาศาสตรมุงที่กอใหเกิดความคิดใหมๆ เพื่ออธิบายปรากฎการณ

ธรรมชาติ คุณคาสําคัญจึงอยูที่การสรางทฤษฎี 

   2.2  ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรจะมีมากขึ้นถาไดรับการสนับสนุนจากบุคคล 

   2.3  การเปนนักวิทยาศาสตร หรือการทํางานที่ตองใชความรูทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่

นาสนใจและมีคุณคา 

 

 จากแนวคิดที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  เจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอการคิด  การกระทํา  และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏ   

ใหเห็นเปนพฤติกรรม   

 
 4.2  ความสําคัญของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  นักการศึกษาและนักวิทยาศาสตรหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของเจตคติ          

ทางวิทยาศาสตรไวดังนี้ 

  สุวัฒก  นิยมคา  (2531: 257)  กลาววา  เจตคติทางวิทยาศาสตร  (Scientific Attitude)  

มิไดอยูในอาณาจักรของความรู   ความคิด  หรือ  อาณาจักรของทักษะการปฏิบัติการ  แตมันอยูใน

อาณาจักรของความรูสึกและจิตใจ  (Affective Domain)  เจตคติทางวิทยาศาสตรจะเปนสิ่งที่ฝงลึก   

อยูในจิตใจของนักวิทยาศาสตรทุกคน  ซึ่งมันมีอิทธิพลตอการคิด  การกระทํา  และการตัดสินใจ

ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร  ทั้งนี้เพราะคนเราเมื่อมีเจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางไรแลว

ก็จะมีความโนมเอียงที่จะทําอยางนั้นออกมา  โดยไมคิดวามันจะเปนการยุงยากหรือเสียเวลาหรือไมได

คาตอบแทนเทาที่ควรตามมา   เหมือนดังที่ปวคาร  นักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศสไดกลาววา  

นักวิทยาศาสตรนั้นไมใชทําการศึกษาธรรมชาติเพียงเพราะคิดวามันมีประโยชน  แตเขาศึกษาเพราะ

ความรักมัน  เขารักมันเพราะมันดีงาม  ความรักในธรรมชาติและความอยากรูอยากเห็นในความลี้ลับ

ของธรรมชาตินี้  เปนแรงขับใหนักวิทยาศาสตรทําการศึกษาคนควาธรรมชาติอยางไมหยุดยั้ง  ความ

อยากรูอยากเห็นนี้เปนสวนหนึ่งของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
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  สุภาสินี  สุภธีระ  (2535: 27)  กลาวถึงการสอนวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพนั้น    

จะชวยพัฒนาเจตคติที่พึงปรารถนาใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก  เชน  ชวยพัฒนาใหผูเรียนเปนคนมีเหตุผล         

ใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผู อ่ืน  ซื่อสัตยตอตนเองและเพื่อนรวมงาน  ตอสังคม  ไมยอทอ         

ตอการแกปญหา  ดังนั้นเจตคติทางวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งที่ควรสรางขึ้นใหเกิดในตัวเด็ก 

 

 สรุปไดวา  เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญที่ควรปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียน  เนื่องจาก  

เจตคติทางวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอการคิด  การกระทํา  และการตัดสินใจตลอดเวลาที่มีการ

ปฎิบัติงานทางวิทยาศาสตร  เพราะเมื่อบุคคลมีเจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางไรแลวก็จะมีความโนมเอียง             

ที่จะทําอยางนั้นออกมา  เจตคติทางวิทยาศาสตรจะชวยพัฒนาผูเรียนใหคนมีเหตุผล  ใจกวางยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน  ซ่ือสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน  และตอสังคม  และไมยอทอตอการแกปญหา   

  
 4.3  คุณลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  ทรอวบริดจ  (กิ่งฟา สินธุวงษ; และคนอื่นๆ.  2525: 4; อางอิงจาก Trowbridge.  n.d.) 

กลาวถึง เจตคติทางวิทยาศาสตรวาประกอบไปดวย   ความซื่อสัตย  ความไมลําเอียงหรือมีอคติ ความ

อยากรูอยากเห็น การมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การรูจักเคารพตอกฎ  ขอบังคับ ความ

รับผิดชอบและรวมงานกับผูอ่ืนได ความไมเชื่ออะไรงายๆ และไมรีบสรุปงายๆ ตอขอมูลที่ไดรับ การ

รูจักตรวจตราการทดลองเพื่อใหไดขอยืนยันที่แนนอน 

  ฮานีย (บรรทม เครือวัลย.  2530: 22; อางอิงจาก Haney.  1969: 198-204)  กลาววา

เจตคติทางวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะนิสัย ความรูสึกทาที หรือแนวโนมของพฤติกรรมของ

บุคคลที่แสดงออกในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยคุณลักษณะดังกลาวประกอบไปดวย 

  1. ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) หมายถึง ลักษณะที่บุคคลชอบซักถาม ชอบหา

ความรู ชอบริเร่ิม และชอบสืบเสาะหาความรู 

  2. ความมีเหตุผล (Rationality) หมายถึง ลักษณะที่บุคคลพิจารณาหาสาเหตุของ

ปรากฎการณตาง ๆ ในธรรมชาติ ไมเชื่อโชคลาง ใชเหตุผลอยางรอบคอบในการพิสูจนส่ิงตาง ๆ       

และการอธิบายปรากฎการณทางธรรมชาติ 

  3. ความรอบคอบในการตัดสินใจ (Suspending Judgment) หมายถึง ลักษณะบุคคลที่

รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือไดเพียงพอกอนที่จะตัดสินใจหรือสรุปส่ิงตางๆ 

  4. ความมีใจกวาง  (Open-Mimdedness) หมายถึง  ลักษณะที่บุคคลเต็มใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนและยอมรับความจริงที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีหลักฐานใหมมา

สนับสนุนที่ดีกวา 
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  5. มีความคิดเชิงวิพากษวิจารณ (Critical-Mimdedness) หมายถึง ลักษณะที่บุคคล

พยายามคนหาหลักฐานหรือขออางอิงตาง ๆ กอนที่จะยอมรับความคิดเห็นใด ๆ และรูจักโตแยงและ   

หาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดของตนเอง  

  6. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง ลักษณะที่บุคคลมีความเที่ยงตรงในการเก็บขอมูล

วิเคราะหขอมูล และแปลความหมายขอมูลตาง ๆ 

  7. ความซื่อสัตย (Honesty) หมายถึง ลักษณะที่บุคคลรายงานผลการทดลองหรือ      

ผลจากการสังเกตอยางมีสติโดยปราศจากอคติหรือความรูสึกสวนตัว 

  8. การยอมรับขีดจํากัด (Humility) หมายถึง ลักษณะที่บุคคลยอมรับขอจํากัดตาง ๆ     

ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดแก 

   8.1  ขอจํากัดในเรื่องวิธีการศึกษาแบบอุปนัย ซึ่งอาศัยการสรุปจากขอมูลที่มีอยู     

ถาขอมูลมีอยูมากพอและถูกตอง การสรุปก็ถูกตองเชื่อถือไดมาก 

   8.2  ขอจํากัดเกี่ยวกับการวัด โดยยอมรับวาการวัดในทางวิทยาศาสตรจะตองมี  

ความคลาดเคลื่อนอยูเสมอ 

   8.3  ขอจํากัดเกี่ยวกับคานิยมตาง ๆ เชน ดานความสวยงาม ความยุติธรรม ความดี 

ซึ่งทางวิทยาศาสตรไมสามารถศึกษาได 

  วิคเตอร  (อาภาพร  สิงหราช.  2545: 40; อางอิงจาก Victor. 1980: 17) กลาวถงึลกัษณะ

ของผูที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร ไวดังนี้  คือ มีความอยากรูอยากเห็น พยายามหาหลักฐานตาง ๆ ที่

เชื่อถือได มีใจกวาง มีความหนักแนน ไมตัดสินใจดวยอารมณ ไมลงขอสรุปเมื่อยังมีหลักฐานไม

เพียงพอ เคารพในความคิดเห็นของคนอื่น ไมเชื่อคําพูดที่ยังไมมีขอพิสูจน ไมเชื่อโชคลาง ยึดถือความ

เปนจริง เต็มใจที่จะตอบขอซักถามของคนอื่น 

  จีกา ไดศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร พบวาคุณลักษณะที่เปนองคประกอบม ี 4 ประการ 

คือ (ชัชฎา อัญญสิทธิ์.  2544: 37; อางอิงจาก Gega.  1982. 58-60) 

  1. ความอยากรูอยากเห็น บุคคลที่มีความอยากรูอยากเห็น เปนบุคคลที่สนใจใครรูในสิ่ง

ตาง ๆ ดวยตนเองหรือบุคคลที่มีลักษณะชอบพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล  ชอบซักถามเกี่ยวกับ

เหตุการณและส่ิงตาง ๆ อยูเสมอ และแสดงความสนใจในการทดลองตาง ๆ 

  2. ความคิดสรางสรรค บุคคลที่มีแนวความคิดใหม ๆ อยูเสมอ ถือวาเปนบุคคลชางคิด 

ซึ่งบุคคลเหลานี้จะแสดงใหเห็นแนวคิดของตนเองจากการแปลความหมายของเหตุการณตางๆ     

บุคคลที่ มีความคิดสร างสรรคมักจะแสดงออกทางวาจา  หรือการกระทํา  มีการทดลอง                    

เสนอการทดลอง อธิบายหรือสรุปผลจากการทดลองใหมๆ จากการสังเกต และแนวคิดของตนเอง รวมถึง    

การใชเครื่องมือตาง  ๆในแนวที่แปลกใหมและสรางสรรค 
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  3. ความคิดเชิงวิพากษวิจารณ เปนความพยายามที่จะหาขอสนับสนุนหรือขออางอิงตางๆ 

กอนที่จะยอมรับความคิดเห็นใด รูจักโตแยงหาขอสนับสนุนความคิดของตนเองหรือเปนบุคคล            

ที่มีลักษณะยอมรับในส่ิงที่มีเหตุผล ชี้ความแตกตางผลการรายงานของคนอื่นได  

  4. ความวิริยะอุตสาหะ บุคคลที่มีความสนใจหรือเหตุการณตางๆ นานกวาคนอื่นๆ          

ไมทอถอยในกิจกรรมตางๆ ซึ่งมักจะทํางานเรื่องแปลกๆ ใหมๆ และสืบเสาะเพิ่มพูนความรูตอไป          

มีการทดลองซ้ําเพื่อความแนใจ และการกระทํารอบคอบสมบูรณ แมวาจะชากวาคนอื่นก็ตาม 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546:    

130-131)  กลาวถึงลักษณะของผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะที่               

ภพ เลาหไพบูลย  (2542: 12) และพันธ  ทองชุมนุม  (2547: 13)   ซึ่งแสดงไดดังตาราง  1 
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ตาราง  1  คุณลักษณะและพฤติกรรมบงชี้เจตคติทางวิทยาศาสตร 

 

คุณลักษณะ พฤติกรรม 

1.  ความสนใจใฝรูหรือ

ความอยากรูอยากเหน็ 

-  ยอมรับวาการทดลองคนควาจะใชเปนวิธีในการแกปญหาได 

-  มีความใฝใจและพอใจใครจะสืบเสาะหาความรูในสถานการณและ

ปญหาใหมๆ  อยูเสมอ 

-  มีความกระตือรือรนตอกิจกรรมและเรื่องตางๆ 

-  ชอบทดลองคนควา 

-  ชอบสนทนา  ซักถาม  ฟง  อาน  เพื่อใหรูเพิ่มเติม     

                                   ฯลฯ 

2.  ความรับผิดชอบ  

ความมุงมัน่  อดทน 

และเพียรพยายาม 

-  ยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย 

-  เห็นคุณคาของความรับผิดชอบและความเพียรพยายามวาเปนสิ่งที่ 

ควรปฏิบัติ 

-  ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสมบูรณตามกําหนดและตรงเวลา 

-  เวนการกระทําอันเปนผลเสียหายตอสวนรวม 

-  ทํางานเต็มความสามารถ 

-  ดําเนินการแกปญหาจนกวาจะไดคําตอบ 

-  ไมทอถอยในการทํางาน  เมื่อมีอุปสรรคหรือลมเหลว 

-  มีความอดทนแมการดําเนินการแกไขยังยุงยากและใชเวลา   

                                 ฯลฯ 

3.  ความมเีหตุผล 

-  ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐาน หรือขอมูลมาสนับสนุน 

อยางเพียงพอ 

-  เห็นคุณคาในการใชเหตุผลในเรื่องตางๆ 

-  พยายามอธิบายสิ่งตางๆ  ในแงเหตุผล  ไมเชื่อโชคลางหรือคําทํานาย 

ที่ไมสามารถอธิบายตามวิธีการทางวิทยาศาสตรได 

-  อธิบายหรือแสดงความคดิเห็นอยางมีเหตุผล 
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ตาราง  1 (ตอ)   

 

คุณลักษณะ พฤติกรรม 

3.  ความมเีหตุผล 

 

-  หาความสัมพันธของเหตุและผลที่เกิดขึ้น 

-  ตรวจสอบความถูกตองหรือความสมเหตุสมผลของแนวความคิดตางๆ  

กับแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

-  เสาะแสวงหาหลักฐาน / ขอมูลจากการสังเกตหรือการทดลองเพื่อ

สนับสนุนคําอธิบาย  

-  รวบรวมขอมูลอยางพอเพียงกอนจะลงสรุปเร่ืองราวตางๆ     

                                   ฯลฯ 

4. ความมีระเบียบ

รอบคอบ 

-  ยอมรับวาความมีระเบียบและรอบคอบเปนสิ่งที่มีประโยชน 

-  เห็นคุณคาของความมีระเบียบและรอบคอบ 

-  นําวิธีการหลายๆ วิธี  มาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง 

-  มีการใครครวญ  ไตรตรอง  พินิจพิเคราะห 

-  มีความละเอียดถี่ถวนในการทํางาน 

-  มีการวางแผนการทํางานและจัดระบบการทาํงาน 

-  ตรวจสอบความเรียบรอยหรือคุณภาพของเครื่องมือกอนทาํการทดลอง 

-  ทํางานอยางมีระเบียบเรียบรอย    

                                         ฯลฯ 

5.  ความซื่อสัตย 

-  เสนอความจริงแมจะเปนผลที่แตกตางจากผูอ่ืน 

-  เห็นคุณคาของการเสนอขอมูลตามความจริง 

-  บันทึกผลขอมูลตามความเปนจริงและไมใชความคิดเห็นของตนไป

เกี่ยวของ 

-  ไมแอบอางผลงานของผูอ่ืนเปนผลงานของตนเอง   

                                        ฯลฯ 

6.  ความใจกวางและเต็ม

ใจรับฟงความคิดใหม 

-  รับฟงคําวิพากษวิจารณ  ขอโตแยง  หรือขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอ่ืน 

-  ไมยึดมั่นในความคิดของตนและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

-  รับฟงความคิดเห็นที่ตนเองยังไมเขาใจและพรอมที่จะทําความเขาใจ 

-  ยอมพิจารณาขอมูลหรือแนวความคิดที่ยังสรุปแนนอนไมไดและพรอมที่

จะหาขอมูลเพิ่มเติม 
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ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  คูมือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงฯ. 

  อํานาจ เจริญศิลป (2544: 7)  กลาววา เจตคติทางวิทยาศาสตร  ประกอบไปดวย 

  1.  มีความละเอียดถี่ถวนและมีความมานะบากบั่นในการสังเกตและการทดลอง 

  2.  ไมตัดสินใจงาย ๆ โดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ  

  3.  มีความใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยใจเปนธรรม โดย ไมยึดติดใน 

ความคิดของตัวเองฝายเดียว 

4. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีมีความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรนที่จะ 

  5.  แสวงหาความรูใหกวางขวางอยูเสมอ 

  6.  มีความซื่อสัตยสุจริตในความคิด และการกระทํา 

  7.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหม ๆ ที่มีคุณคาทางวิทยาการ 

  8.  มีความรักและชื่นชมธรรมชาติ 

  9.  มีเหตุผล 

  10.  ยอมรับในขอจํากัดในการแสวงหาความรู 

  สมปรารถนา วงศบุญหนัก และคนอื่นๆ (2543: 16)  และกิตติภูมิ มีประดิษฐ (2543: 17) 

กลาววา  คุณลักษณะนิสัยของบุคคลที่กอใหเกิดประโยชนในการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

ซึ่งประกอบดวยองคประกอบกวาง ๆ   คือ มีความใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยไมยึดติด

ในความคิดของตัวเอง  มีใจมั่นคง ไมตัดสินใจงายๆ โดยปราศจากหลักฐาน      มีความกระตือรือรนที่จะ

คนควาหาความรูอยูเสมอ  มีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ

ความกาวหนาใหมๆ ที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต  มีเหตุผล  มีความซื่อสัตย  ยึดมั่นในความถูกตองตาม

ความเปนจริง  มีความพยายามและอดทนในการหาคําตอบและมีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สวนรวม 

  

 จากความหมายที่กลาวมา  สรุปไดวา คุณลักษณะตามแนวทางของสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตร  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 131-133)   ซึ่งประกอบดวย    

 1. ความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการชางซัก

ชางถาม  ชางอาน  ริเร่ิมส่ิงใหม  ตื้นเตนเมื่อไดขอมูลหรือความคิดใหมเพิ่มเติม 

 2. ความรับผิดชอบ  ความมุงมั่น  อดทน  และเพียรพยายาม  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่

ไมยอทอเมื่อมีอุปสรรคหรือความลมเหลวในระหวางการดําเนินการแกปญหา  ทํางานอยางเต็มความสามารถและ

ดําเนินการทดลองจนกวาจะไดรับคําตอบ   
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 3.   ความมีเหตุผล  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการตรวจสอบความคิดเห็นของตนเอง        

จากแหลงที่นาเชื่อถือ  ไมเชื่อโชคลาง  เสาะแสวงหาขอมูลหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําอธิบาย  และยอมรับ             

ในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐานสนับสนุนหนักแนน 

 4. ความมีระเบียบรอบคอบ  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการนําวิธีการหลายๆ  วิธีมา

ตรวจสอบ  ไตรตรอง  พินิจพิเคราะห  ทําการตรวจสอบขอมูล   และมีการทํางานที่เปนระบบระเบียบเรียบรอย  

 5. ความซื่อสัตย  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการรายงานสิ่งที่สังเกตไดตามความเปนจริง  

ไมเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูล  รวมทั้งไมแอบอางขอมูลของผูอ่ืวาเปนของตนเอง 

 6. ความใจกวางและเต็มใจรับฟงความคิดใหม  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการเปนผู

มีใจกวาง  รับฟงความคิดเห็นหรือขอโตแยงที่มีเหตุผลของผูอ่ืน  ไมยึดมั่นในความคิดของตนฝายเดียวยอมรับ

พิจารณาขอมูลหรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไมได  และพรอมที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม   

 
  4.4  ประโยชนของการวัดเจตคติและเครืองมือวัดเจตคติ 
   วรรณี  แสงประทีปทอง  (2536: 55-57)  ไดกลาววา  การวัดเจตคติของบุคคลตอ

เปาหมายตาง ๆ ทั้งในเรื่องของบุคคล  วัตถุและส่ิงตาง ๆ ลวนใหประโยชนแกบุคคลหรือสังคมในดาน

ตาง ๆ ดังนี้ 

   1.  การวัดเจตคติเพื่อทํานายพฤติกรรม  การวัดเจตคติเปนเครื่องแสดงวาบุคคลนั้นมี

ความรูทางดานที่ดีหรือไมดีเกี่ยวกับส่ิงนั้นมากนอยเพียงใด  และเขามีความรูสึกชอบหรือไมชอบส่ิงนั้น

เพียงใด  เจตคติของบุคคลตอส่ิงนั้นจึงเปนเครื่องทํานายวาบุคคลนี้จะมีการกระทําไปในทํานองใดดวย 

   2.  การวัดเจตคติเพื่อเขาใจสาเหตุและผล  เจตคติตอส่ิงตาง ๆ นั้น  เปรียบเสมือน

สาเหตุภายในซึ่งมีกําลังผลักดันใหบุคคลกระทําไดตาง ๆ กัน  เจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนี้อาจ

ไดรับสาเหตุมาจากผลภายนอกดวยสวนหนึ่ง  และเจตคติของบุคคลอาจเปนเครื่องกรองหรือหันเห

อิทธิพลของสาเหตุจากภายนอกที่มีตอการกระทําของบุคคลนั้นได  ดังนั้นการจะเขาใจอิทธิพลของ

สาเหตุภายนอกที่มีตอการกระทําของบุคคลตาง ๆ ใหชัดเจน  บางกรณีจําเปนตองวัดเจตคติของบุคคล

ตาง ๆ ตอสาเหตุภานนอกนั้นดวย  เชน  ในการศึกษาวาการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบควบคุมอยางเขมงวด

จะทําใหเด็กมีอาการหงอยเหงา  เศราซึมหรือไม  การศึกษาแตสาเหตุภายนอกกับพฤติกรรมของเด็ก  

อาจไดภาพไมชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธของสาเหตุและผลนี้  แตถาไดมีโอกาสวัดเจตคติของเด็กตอ

การถูกอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดดวย  อาจจะทําใหเขาใจสาเหตุภายนอกที่มีตอพฤติกรรมของเด็กมาก

ยิ่งขึ้น  กลาวคือ  อาจพบวาการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมอยางเขมงวดจะทําใหเด็กมีอาการเศราซึม

เฉพาะแตเด็กที่ไมชอบความเขมงวดกวดขันเทานั้น  แตเด็กที่มีเจตคติที่ดีตอการเลี้ยงดูแบบเขมงวดนั้น

ไมมีอาการที่วานี้ 
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   3.  การวัดเจตคติเพื่อหาทางปองกัน  ในสังคมนั้นการที่บุคคลจะมีเจตคติตอส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใด  อยางไรนั้นเปนสิทธิของแตละบุคคล  แตการที่จะอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมยอมเปนไปได  

เมื่อประชาชนมีเจตคติตอส่ิงเดียวกันคลายคลึงกัน  ซึ่งจะเปนแนวทางใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน

และไมเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม  การประกอบอาชีพบางประเภท  มีความจําเปนตองไดผูมี     

เจตคติที่เหมาะสมมาปฏิบัติ  เชน  ผูมีอาชีพนักวิจัยยอมตองมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย  ผูเปนครูถามี    

เจตคติไมดีตอการเปนครูแลว  อาจทําใหเกิดผลเสียหายแกนักเรียน โรงเรียนและประเทศชาตไิด  ดงันัน้

เพื่อการปองกันปญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นไดภายหลังจึงควรมีการวัดเจตคติตอวิชาชีพครู  เปนตน 

   4.  การวัดเจตคติเพื่อหาทางแกไข  ในสังคมประชาธิปไตย  บุคคลสามารถจะมีเจตคติ

ตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งแตกตางกันไปไดมาก  แตในบางเรื่องจําเปนที่จะตองไดรับความคิดเห็นและเจตคติ

ที่สอดคลองกัน  เพื่อที่ประชาชนจะไดมีการกระทําที่พรอมเพรียงกัน  เชน  การรักษาความสะอาดบน

ทองถนนและบานเรือนตน  เพื่อใหชวยใหเกิดการกินดีอยูดีโดยทั่วกัน  การวัดเจตคติของประชาชนจะ

ไดขอมูลที่ชี้บอกวา  ประชาชนกลุมนั้น ๆ มีเจตคติที่สอดคลองกับนโยบายของชาติ  ซึ่งตองการความ

รวมมือจาก 
  เครื่องมือวัดเจตคติ 
  ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ (2530: 3-4) วรรณี  แสงประทีปทอง (2536: 58-62) 

และ ศักดิ์  สุนทรเสณี (2531: 16-18) ไดเสนอวิธีการวัดเจตคติไว ดังนี้ 

  1. วิธีการสังเกต (Observation)  การสังเกตเปนวิธีการเก็บขอมูลที่เกาแกที่สุด การสังเกต 

หมายถึง การเฝามองและจดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลอยางมีแบบแผน การวัดเจตคติโดยการสังเกต

นี้ผูศึกษาจะตองอนุมานเจตคติของบุคคล เปาหมายจากพฤติกรรมที่เขาแสดง ในการสังเกตพฤติกรรม

ของบุคคลนี้ ผูสังเกตจะตองสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของบุคคล กลาวคือ 1) ไมใหผูถูกสังเกต

รูตัววากําลังถูกสังเกต 2)ไมขอความรวมมือจากผูถูกสังเกต และ 3)ไมเปลี่ยนแปลงปรากฎการณที่

ตองการวัด 

  ขอดีของการสังเกต คือ ใชไดงายในสถานการณตาง ๆ ผูสังเกตอาจสังเกตหลาย

พฤติกรรมไปพรอม ๆ กันก็ได 

  ขอจํากัดของการสังเกต คือ สามารถศึกษาไดเฉพาะพฤติกรรมปจจุบันของบุคคล และ

การแสดงพฤติกรรมอาจทําดวยเหตุผลหลายอยางและอาจถูกจํากัดดวยสภาพแวดลอม ขอมูลที่ไดจึง

แคบและเฉพาะ ทําใหการอนุมานเจตคติจากพฤติกรรมที่สังเกตไดขาดความเที่ยงตรง  

  2. วิธีการสัมภาษณ (Interview)  เปนการถามใหตอบดวยปากเปลา อาจจดบันทึก

คําตอบ หรืออัดเสียบงคําตอบไวแลวนําไปวิเคราะหในภายหลัง ทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมทั้งขอมูลใน

อดีต ปจจุบัน และอนาคต 
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  ขอดีของการสัมภาษณ คือ สะดวก และสามารถเก็บขอมูลไดมาก จนเปนที่แนชัดใน

ระยะเวลาอันสั้น และอาจจะไดขอมูลบางอยางที่เปนประโยชนแกเร่ืองที่ศึกษา ซึ่งไมสามารถไดจาก

วิธีการอื่นๆ  

  ขอจํากัดของการสัมภาษณ คือ อาจไมไดขอมูลที่แทจริงจากผูตอบ ผูถูกสัมภาษณอาจ

รูสึกวาตนไมมีอสิระเสรีพอที่จะตอบอยางเปดอก หรืออาจรูสึกวาไมคุนเคยกับผูสัมภาษณเพียงพอที่จะ

เปดเผยความรูสึกที่แทจริงของตน 

  3. วิธีการรายงานตนเอง (Self-Report)  วิธีการใชมาตราวัดเปนวิธีการใหผูถูกสอบได

แสดงความรูสึกออกมาอยางตรงไปตรงมา โดยมีส่ิงเราเปนขอคําถาม มาตราวัดเจตคติมีหลายแบบ 

เชน มาตราวัดรวมของลิเคอรท มาตราวัดของเทอรสโตน มาตราวัดของกัตตแมน และมาตราจําแนก

ความหมายของออสกูด 

  ขอดีของการใชมาตราวัด คือ สามารถใชกับคนจํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน ทําให

ส้ินเปลืองงบประมาณนอยกวาวิธีการอื่น ๆ ผูตอบสามารถตอบไดโดยอิสระ มีความชัดเจนในเชิง

ทฤษฎี และสามารถนําคะแนนการวัดเจตคติที่ไดไปเปรียบเทียบระหวางบุคคลหรือเปนกลุมได วธิกีารนี้

จึงเปนที่นิยมมากดวย 

  ขอจํากัดของการใชมาตราวัด คือ การสรางเครื่องมือตองใชเวลามากกวาวิธีการอื่น และ

ในหลายกรณีเครื่องมือที่สรางขึ้นไมสามารถนําไปใชกับเร่ืองอื่น ๆ ได เชน มาตราวัดรวมของลิเคอรทที่

สรางขึ้นสําหรับวัดเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็ไมสามารถนําไปใชวัดเจตคติตอการเรียนวิชา

ภาษาไทย แลใชไดเฉพาะผูที่อานออกเขียนได และกลุมเปาหมายอาจไมยอมตอบและไมยอมสง

แบบสอบถามคืน 

  4. วิธีเทคนิคจินตนาการ (Projective Technique)  เปนการวัดเจตคติโดยการใชคําถาม

ตรง ๆ ซึ่งแสดงถึงเจตนาของผูถามวาตองการจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับผูถูกถามนั้น บางครั้งผู

ถูกถามอาจมีปฏิกิริยาตอคําถามนั้น ดังนั้นกรณีที่ผูศึกษาไมแนใจวาเรื่องที่ตองการศึกษาจะถูกปดบัง 

หรือจะไดขอมูลเพียงบางสวนอาจใชวิธีการเก็บขอมูลทางออมซึ่งเปนการวัดที่จะสะทอนใหเห็น

ลักษณะตาง ๆ ที่ตองการ วิธีเทคนิคจินตนาการ มี 3 วิธีคือ 

  1) วิธีการตอใหจบประโยค (Sentence Completion) วิธีการนี้ใชมากในการวัดเจตคติที่

อยูใตจิตสํานึก ผูศึกษาจะใหประโยคสวนหนึ่ง ซึ่งจะเปนสิ่งที่กระตุนใหผูถูกถามเกิดการตอบสนองไป

ในทางตาง ๆ กัน แลวใหแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาโดยตอประโยคใหจบ 

  2) วิธีการโยงความสัมพันธของคําตาง ๆ (Word Association) วิธีการนี้ผูศึกษาจะใชคํา

แทนขอความแลวใหผูตอบบอกวาเมื่อไดยินคํานั้นแลวนึกถึงอะไรเปนสิ่งแรก การวัดตามวิธีการนี้มี 3 

ลักษณะ คือ เนื้อหา หรือคําที่ผูตอบตอบมา และระยะเวลาที่ใชในการคิดหาคําตอบ  
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  3) วิธีการเลาเรื่องราวจากภาพ (Story Telling) วิธีการนี้ ผูศึกษาจะใชภาพเปนสิ่งที่

กระตุนใหบุคคลตอบสนอง คําบอกเลาจากภาพสะทอนใหเห็นเจตคติของบุคคลนั้น ๆ  

  ขอดีของวิธีเทคนิคจินตนาการ คือ ใชงายและสามารถใชวัดบุคคลหลายคนไดพรอม ๆ กัน 

  ขอจํากัดของวิธีเทคนิคจินตนาการ คือ ผูตอบอาจใหขอมูลที่บิดเบือน เพื่อใหคําตอบเปน

ที่ยอมรับของบุคคลอื่น และการตีความหมายหรือการวิเคราะหเนื้อหาของคําตอบ ตองทําโดยผูที่ไดรับ

การฝกฝนมาอยางชํานาญแลวเทานั้น 

  5. วิธีการวัดรองรอยความสึกหรอและรองรอยของการกระทํา  วิธีการนี้ จะ เก็บขอมูล 

โดยผูเก็บขอมูลไมจําเปนตองไปเกี่ยวของกับผูถูกศึกษาเปนการสวนตัว ทั้งในลักษณะรายบุคคลและ

เปนกลุม พฤติกรรมของผูถูกเก็บขอมูลเปนไปตามธรรมชาติที่สุด วิธีการวัดรอยรอยมี 2 วิธีคือ 

  1) การวัดรองรอยความสึกหรอ (Erosion Measures) วิธีการนี้จะวัดความสึกหรอของ

วัตถุตาง ๆ อันเปนผลจากการกระทําของบุคคลตาง ๆ  

  2) การวัดรองรอยของการกระทํา (Trace Measures) วิธีการนี้เปนการเปรียบเทียบ

ปริมาณของวัตถุไรคาที่ทิ้งอยูตามสถานที่ตาง ๆ  

  ขอดีของวิธีการวัดรองรอย คือ ใชไดงายในสถานการณตาง ๆ และอาจวัดรอยรอยหลาย

อยางในสถานการณเดียวกัน 

  ขอจํากัดของวิธีการวัดรองรอย คือ รองรอยที่สังเกตไดอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเปน

จริง และอาจเปนรองรอยที่เกิดขึ้นดวยเหตุผลอ่ืนที่มิใชเจตคติที่ศึกษาโดยตรง 

  6. วิธีการวัดทางสรีรภาพ (Physiological Measurement)  วิธีการวัดทางสรีรภาพเปน

การใชเครื่องมือไฟฟา หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เนื่องจากเจตคติ

ตอส่ิงหนึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ความรูสึกตอส่ิงนั้นไปในทางที่ชอบหรือไมชอบส่ิงนั้น และ

ความรูสึกนี้อาจรุนแรงมากหรือนอยขึ้นอยูกับเร่ืองราวและบุคคลนั้น เมื่อบุคคลถูกกระตุนดวยสิ่งที่เขา

เคยชอบหรือไมเคยชอบ จะทําใหระดับอารมณในขณะนั้นของเขาเปลี่ยนแปลงไป ถาใชเครื่องมือวัด

ทางสรีรภาพที่ละเอียดออนก็สามารถจะตรวจพบความเปลี่ยนแปลงทางอารมณนี้ได 

  เครื่องมือวัดทางสรีรภาพที่ใชวัดเจตคตินี้ คลายกับเครื่องมือทางการแพทยมีราคาสูงและ

ผูใชตองมีความรูเกี่ยวกับสรีรศาสตรอยางดี การใชเครื่องมือเหลานี้จึงยังไมแพรหลายนัก วิธีการวัด

ทางสรีรภาพไดแก การวัดความตานทางกระแสไฟฟาของผิวหนัง (Galvanic Skin Response) การ

ขยายของลูกนัยนตา (Pupil Dilation) การวัดปริมาณของฮอรโมนบางชนิด 

  ขอดีของวิธีการวัดทางสรีรภาพ คือ ไดขอมูลที่ชัดเจนและไมบิดเบือน 

  ขอจํากัดของวิธีการวัดทางสรีรภาพ คือ การวัดทําไดคอนขางลําบากตองใชผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะ และเครื่องมือราคาสูง 
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  7. วิธีสังคมมิติ โดยการใหกลุมรายงานเกี่ยวกับเจตคติของเขาตอคนอ่ืน ๆ ในกลุม

เดียวกัน 

   

 โดยสรุปแลวการวัดเจตคติมีดวยกันหลากหลายวิธี  ในการเลือกรูปแบบที่จะนํามาวัดเจตคตินั้น  

จําเปนตองศึกษาสิ่งที่ตองการวัดวาวัตถุประสงคของการวัดคือส่ิงใด  แลวจึงเลือกรูปแบบที่สามารถวัด

เจตคติไดครอบคลุมกับส่ิงที่ตองการวัดตอไป  สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือวัดเจตคติที่มี

ลักษณะเปนแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร  โดยมีลักษณะเปนการรายงานตนเอง (Self-

Report)  มีส่ิงเราเปนขอคําถามมาตรวัดเปนแบบชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  

Scale)  ซึ่งสามารถใชกับคนจํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน ทําใหส้ินเปลืองงบประมาณนอยกวาวธิกีาร

อ่ืน ๆ และผูตอบสามารถตอบไดโดยอิสระ อีกทั้งยังมีความชัดเจนในเชิงทฤษฎี  

 

5. การรับรูความสามารถของตนเอง 
 5.1  ความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง 
  ชัง  (Shunk.  1983: 89)  กลาววา  การรับรูความสามารถของตนเองนั้นเปนการรับรู

ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมของตนวา  ตนเองนั้นสามารถกระทําไดดีเพียงใด และการรับรู

ความสามารถของตนยังมีผลตอการเลือกสิ่งที่จะกระทํา  ความพยายาม  และความอดทนตอ       

ความยากลําบากเพื่อใหการกระทํานั้นประสบผลสําเร็จ 

  แบนดูรา  (Bandura.  1986: 391)  ไดใหความหมายของการรับรูความสามารถของ

ตนเอง  ดังนี้  การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองวาสามารถกระทําพฤติกรรม

บางอยางในสภาพที่เฉพาะเจาะจงหรือไม  ซึ่งในสภาพนั้นบางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือ  ไมชัดเจน  

มีความแปลกใหม  ไมสามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นได  และสถานการณเหลานั้นมักจะทําใหบุคคลเกิด

ความเครียดขึ้นได  ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองไมไดข้ึนอยูกับทักษะที่เขามีอยู  การรับรู

ความสามารถของตนเองนี้สามารถใชทํานายพฤติกรรมของบุคคลได 

  เฟลดแมน  (Fledman. 1998: 130)  ใหความหมายการรับรูความสามารถของตนเองวา  

เปนความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถที่จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมใหสําเร็จ   

  สปาฟฟอรด  เพสซี่  และโกรซเซอร  (Spafford; Pesce; & Grosser.  1998: 253)  

กลาวถึงความสามารถของตนเองวา  การรับรูความสามารถของตนเองเปนความรูสึก  หรือความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่หลากหลาย 
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  สมิท และคนอื่นๆ  (Smith; et al.  2003: 369-391)  กลาววาการรับรูความสามารถของ

ตนเองเปนการตัดสินการกระทําของบุคคลวาวสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นไดหรือไม  และมีระดับความ

มั่นใจในการปฏิบัติเทาไร 

  วิลาสลักษณ  ชัววัลลี  (2542: 175)  ใหความหมายการรับรูความสามารถของตนเองวา  

หมายถึง  ความเชื่อของบุคคลวาตนมีความสามารถที่จะจัดระบบและกระทําเพื่อใหบรรลุผลตามที่

กําหนดไว 

 

 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  การรับรูความสามารถของตนเอง  หมายถึง  ความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอตนเองวามีความสามารถที่จะกระทําส่ิงตางๆ  ใหประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไวได

หรือไม  ในระดับใด 

 
 5.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน  (Self-Efficacy Theory) 
  อัลเบิรต  แบนดูรา  (Albert Bandura)  เปนผูสรางทฤษฎีการรับรูความสามารถของ

ตนเองขึ้น  โดยไดพัฒนาจากทฤษฎีปญญาสังคม  (Social Cognitive Theory)  ที่มีทฤษฎีการเรียนรู

ทางสังคม  (Social Learning Theory)  เปนพื้นฐาน  เขาไดเสนอบทความเรื่องการรับรูความสามารถ

ของตนเอง  ที่มีชื่อวา  “Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Changes”   ลงใน

วารสารในป  ค.ศ. 1977 ซึ่งในครั้งเขากลาววา  Efficacy Expectation  วา  เปนความคาดหวังเกี่ยวกับ

ความสามารถของตนเองที่เฉพาะเจาะจง  และความคาดหวังนี้เองที่เปนตัวกําหนดการแสดงออกของ

พฤติกรรม  ตอมาในป  ค.ศ.  1986  แบนดูราไดเสนอโครงสรางภายกรอบทฤษฎีปญญทางสังคม

ทางดานพฤติกรรมมนุษยที่ผนวกแนวคิดปญญนิยม  “Self-Efficacy: The Exercise of Control”        

ในป  ค.ศ. 1997  (วิลาสลักษณ  ชัววัลลี.  2542: 175)  โดยนิยามการรับรูความสามารถของตนเองวา

(Perceived Self- Efficacy)  เปนการตัดสินใจของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนที่จะจัดการและ

ดําเนินการกระทํา  พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว  (Bandura.  1986: 391)   

   พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ  3  องคประกอบ  

ไดแก  พฤติกรรม  การรูคิดและองคประกอบสวนบุคคล  และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  องคประกอบทั้ง  

3  นี้เปนตัวกําหนดที่มีเหตุผลซ่ึงกันและกัน  (Bandura.  1986: 23-24)  ดังภาพประกอบ  2 
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                                                                     P  แทน  การรูคิดและองคประกอบสวนบุคคล   

                E  แทน  อิทธิพลของสิ่งแวดลอม   

                                                 B  แทน  พฤตกิรรม                       

 

ภาพประกอบ   2  ภาพแสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรม  การรูคิดและองคประกอบสวนบุคคล  

      และ  อิทธิพลของสิ่งแวดลอม  (Bandura.  1986: 24)   

 

  จากภาพแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากปฏิกิริยาสะทอน  (Elementary 

Reflex)  นั่นคือ  ถาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเกิดการเปลีย่นแปลง  กจ็ะสงผลใหองคประกอบอืน่ๆ  

เปลี่ยนแปลงดวย   

  การรับรูความสามารถของตนเองนั้น  ประกอบดวยความคาดหวังซึ่งมีผลตอการตัดสินใจ

ที่จะกระทําพฤติกรรม  2  ประการ 

  1.  การรับรูความสามารถของตนเอง  (Percept Self-Efficacy)  หมายถึงความเชื่อหรือ

ความมั่นใจของแตละบุคคลวาจะสามารถแสดงพฤติกรรม  เพื่อที่จะจัดการและดําเนินการกระทํา  

พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

  2.  ความคาดหวังผลลัพธ  (Outcome Expectation)  หมายถึง  ความเชื่อหรือความ

มั่นใจของบุคคลที่คาดคะเนถึงความเปนไปไดของพฤติกรรมที่ปฏิบัติ  จะนําไปสูผลลัพธตามที่ได

คาดหวังไว 

 
 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถเองของตนกับพฤติกรรมของบุคคล     
  แบนดูรา  เชื่อวา  การรับรูความสามารถของตนเอง   มีความสําคัญและมีผลตอ           

การกระทําของบุคคล  มีตอการเลือกกิจกรรม  การใชความพยายาม  ความอดทนในการทํางาน      

การคิดและปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคล  บุคคล  2 คน  อาจมีความสามารถไมแตกตางกัน          

แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกัน  ในคนคนเดียวกันก็เชนกนั  ถารับรูความสามารถทีแ่ตกตางกนั  

ในแตละสภาพการณแตกตางกัน  ก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกัน  แบนดูรา  เห็นวา  

ความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว  หากแตยืดหยุนตามสถานการณ  นั่นคือ  ถาเรามีความเชื่อวา

เรามีความสามารถ  เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา  คนที่เชื่อวาตนเองมีความสามารถ  

จะมีความอดทน  อุตสาหะ  ไมทอถอยงายและประสบความสําเร็จในที่สุด  (เยาวพร  วรรณทิพย.  

2548: 37; อางอิงจาก Evan: 1989)  
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  การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธตอการกระทํา  พฤติกรรมของบุคคล  

คือ  ถาบุคคลรับรูความสามารถของตนในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งสูง  จะมีแนวโนมกระทํา

พฤติกรรมนั้นสูงดวย  ในทางตรงกันขามถาบุคคลรับรูความสามารถของตนเองในการกระทํา  

พฤติกรรมนั้นต่ํา  บุคคลก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นต่ําหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้นเลย  

อยางไรก็ตามแมวาบุคคลจะรับรูความสามารถของตนเองสูง  แตบุคคลอาจจะไมกระทําพฤติกรรมก็ได  

ซึ่งอาจขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้  (Bandura.  1986: 395-399)   

  1. ขาดสิ่งจูงใจหรือภาวะกระตุนใหกระทําพฤติกรรม  แมวาบุคคลจะรับรูความสามารถ

ของตนเองเพียงพอสําหรับกระทําพฤติกรรม  แตอาจไมกระทําพฤติกรรมก็ได  ถาเขาคิดวาไมไดรับ

ผลตอบแทนใดๆ  หรืออาจจะยับยั้งพฤติกรรมนั้นไว  ถาบุคคลกําลังขาดทรัพยากร  อุปกรณ  หรือ

เครื่องมือที่จําเปน 

  2. ความผิดพลาดการประเมินผลกรรมที่เกิดขึ้น  หากบุคคลประเมินผลกรรมที่ตนเองจะ

ไดรับจากการกระทําผิดพลาดไป  จะทําบุคคลรูสึกวาไมคุมคาที่ตนจะกระทําพฤติกรรมนั้น 

  3.   ความไมทันการณในการประเมินความสามารถของตน  เนื่องจากประสบการณ       

ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  หากบุคคลไมไดประเมินตนเองอยูตลอดเวลา  จะทําให

ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนผิดพลาด  มีผลใหบุคคลไมหระทําพฤติกรรม 

  4.   การประเมินการรับรูความสามารถของผิดพลาดไป  บางครั้งบุคคลรับรูในความสามารถ

ของตนเองในการทํางานโดยภาพรวมสูง  แตกลับเชื่อความสามารถของตนเองในการทํางานสวนหนึ่ง  

ที่จําเพาะผิดพลาดไป  โดยประเมินวาตนเองมีความสามารถในการทํางานสวนที่จําเพาะต่ํา  ดังนั้น   

แมจะรับรูความสามารถของตนเองในการทํางานในภาพรวมสูง  แตบุคคลก็จะไมกระทําพฤติกรรมนั้น 

  5.   การประเมินความสําคัญของทักษะยอยๆ  ที่จําเปนตองใชในการกระทําพฤติกรรม

ผิดพลาด  การที่บุคคลคิดวาเขาขาดทักษะหรือมีทักษะตางๆ  ไมเพียงพอจะทําใหเขาไมกระทําพฤติกรรมนั้น 

  6.   เปาหมายของการกระทําพฤติกรรมคลุมเครือ  ไมชัดเจน  และไมสามารถปฏิบัติได 

  7.   การรูจักตนเองที่ไมถูกตองอาจเปนผลมาจากการกระทําที่ไมชัดเจน  หรืออาจถูกบังคับ    

ใหกระทํา  หรือไดรับขอมูลที่ไมถูกตองจากภายนอก 

  

 จากทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนจะเห็นวา   การรับรูความสามารถของตนมีอิทธิพล

ตอความพยายาม  ความมานะอดทนของบุคคลวาจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมใหไดตามเปาหมาย        

ที่กําหนดขึ้นและเต็มใจเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติกิจกรรม  ถาบุคลลประเมิน

ความสามารถของตนเองสูง  ก็ยิ่งกําหนดเปาหมายของกิจกรรมไวสูงเชนกัน  และจะมีความยึดมั่น  

ความเพียรพยายามเพื่อที่จะปฏิบัติกิจกรรมใหถึงเปาหมายที่กําหนดไว  ซึ่งจะตรงขามกับบุคคล          
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ที่ประเมินการับรูความสามารถของตนไวต่ํา  มักจะไมมีความอดทน  ไมมีความมานะพยายาม        

และ   ไมสามารถที่จะเผชิญกับงานที่ยากเกินความสามารถของเขาได 

 
 5.3  มิติการวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร 
  มิติของการวัดความเชื่อในความสามารถของตนเองที่แบนดูรากลาวถึงมี  3  มิติ  ไดแก  

(Bandura.  1977: 84-85) 

  มิติที่  1  มิติของความยาก  (Magnitude)  เปนระดับความยากของงานหรือกิจกรรมที่

บุคคลเชื่อวาตนสามารถปฏิบัติได  (Level of Job Difficulty)  เปนความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของ

บุคคลในการกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนนั้นจะมี

ความแตกตางกันในแตละบุคคลในการกระทําพฤติกรรมหนึ่ง  หรือแตกตางกันในบุคคลเดียวกันเมื่อ

ตองกระทําพฤติกรรมที่มีความยากงายตางกัน  เปนความเชื่อของบุคคลวาตนจะทํางานสําเร็จถึงระดับ

ใดเมื่อถูกเสนองานที่มีระดับความยากแตกตางกัน  บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองต่ําจะมี

ความสามารถทํางานไดเฉพาะเรื่องงายๆ  เทานั้น  แตถาไดรับงานที่ยากเกินความสามารถก็จะทําให

พบความลมเหลว  ดังนั้นการมอบหมายงานใหบุคคลหนึ่งจะตองพิจารณาวางานชิ้นนั้นไมยากเกิน

ความสามารถของเขา 

  มิติที่  2  มิติทั่วไป  (Generality)  เปนการตัดสินวาตนมีความสามารถในกิจกรรมอื่นๆ  

ดวยหรือมีความสามารถเฉพาะในขอบเขตของกิจกรรมนั้น  (Generality of Ability)  เปนการแผขยาย

การรับรูความสามารถของตนเองไปยังสถานการณอ่ืนๆ  หรือระดับความยากอื่นๆ  ได  ประสบการณ

การปฏิบัติงานบางอยางกอใหเกิดความสามารถในการนําไปปฏิบัติในสภาพอื่นที่คลายกันแตใน

ปริมาณที่แตกตางกันได   แตบางครั้งประสบการณบางอยางอาจไมสามารถทําใหการรับรู

ความสามารถของตนไปใชในสถานการณอ่ืนๆ  ได 

  มิติที่  3  มิติความเขม  (Strength)  เปนความมั่นใจของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่ระดับ

ความยากหรือมีอุปสรรคตางๆ  (Strength of Confidence)  ถาบุคคลมีความมั่นใจในการรับรู

ความสามารถของตนเองนอยหรือไมมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง  เมื่อเขาประสบกับ

เหตุการณที่ไมเปนไปตามที่คาดหวังจะทําใหการรับรูความสามารถของตนเองลดลง  แตบุคคลที่มี

ความมั่นใจ  มีความพยายาม  แมเขาจะประสบกับเหตุการณที่ไมสอดคลองกับความสามารถของ

ตนเอง  เขาก็จะสามารถเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี 

  ในการวัดการรับรูความสามารถของตนเองที่จะนําเสนอตอไปนี้ไมวาจะเปนวิธีใดก็ตาม

คะแนนที่ไดจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของบุคคล  ซึ่งบุคคลจะถูกประเมิน
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ  ลีและบอบโค  (Lee; & Bobco.  1994: 364-369)  ไดรวบรวมงานวิจัย

เกี่ยวกับการวัดการรับรูความสามารถของตนเองตามแนวทฤษฎีของแบนดูราพบวามีวิธีการวัด  5  วิธี 

  1.  การวัดความเขม  หรือความมั่นใจ (Self-Efficacy Strength)  เปนวิธีที่นํามาใชวัดการ

รับรูความสามารถของตนเองมากที่สุด  วิธีการวัดทําไดโดยการถามผูตอบถึงความมั่นใจวาเขาสามารถ

ปฏิบัติงานที่มีความยากของงานเพิ่มข้ึนไดเพียงใด  ขอคําถามมักมีลักษณะใหประเมินความมั่นใจจาก

ไมมีความั่นใจ  (0)  จนถึงความมั่นใจเต็มที่  (10)  หรืออาจทําโดยใชมาตราสวนแบบอื่นๆ  ก็ได  เชน  

0%  -  100%  เปนตน 

  2.  การวัดระดับความยาก  (Self-Efficacy Magnitude)  เปนวิธีที่นํามาใชวัดการรับรู

ความสามารถของตนเองรองลงมาจากการวัดความเขม  วิธีการวัดทําไดโดยการถามผูตอบวาเขา

สามารถปฏิบัติงานที่กําหนดใหที่มีความยากขึ้นไดหรือไม  คําถามมักจะมีลักษณะเปนมาตราสวนชนิด  

ใชหรือไมใช  (Yes/No Scale)  คําตอบ  “ใช” จะมีคะแนน 1  คะแนน  คําตอบ  “ไมใช”  จะมีคะแนน  0  

คะแนน  ดังนั้นหากไดคะแนนสูงแสดงวามีการรับรูความสามารถของตนเองสูง 

  3.  การวัดแบบผสม  คือ  การวัดที่ใชการวัดทั้งความเขมและระดับความยาก  โดยใชขอ

คําถามเดียวแตมีคําตอบแยกกันเปน  1  ชอง  ชองหนึ่งเปนแบบ  ใช/ไมใช  สวนอีกชองหนึ่งจะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคาหรือใชแบบประเมินเปนรอยละ  การรวคะแนนทําโดยการรวมคะแนนของ

ความเขม  เฉพาะขอที่ผูตอบตอบวา  “ใช”   

  4.  เปนวิธีวัดความเขมและขนาดความยากเหมือนกับวิธีที่  3  แตมีขอแตกตางกัน  คือ  

แปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน 

  5.  การวัดความเขมหรือความมั่นใจโดยใชขอคําถามเพียงขอเดียวเกี่ยวกับงานที่กําหนด

แลวใหผูตอบประเมินคาความมั่นใจของตนเองตอการทํางานทกําหนดนั้น 

  การวัดการรับรูความสามารถของตนเองไมวาจะใชวิธีใดก็จะพบวา  คะแนนที่ไดก็จะมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของบุคคล 

 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร      

เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาชนิด  5  ระดับ  โดยใชวัดความ

เขม  หรือความมั่นใจ  ขอคําถามจะเกี่ยวกับงานที่กําหนดแลวใหผูตอบประเมินคาความมั่นใจของ

ตนเองตอการทํางานที่กําหนดให   
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6.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา  (Intellectual Skill)               

ที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา  ใชในการศึกษาคนควา  สืบเสาะ  

หาความรู  และแกปญหาตางๆ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปรียบเสมือนเครือ่งมอืทีจ่าํเปน

ในการใชแสวงหาความรูและแกปญหา    (วรรณทิพา  รอดแรงคา; และจิต  นวนแกว.  2532: V,IX)   

 
 6.1  ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้น  ไดมีการใหความหมายและนิยามตาง ๆ กัน 

หลายแบบหลายแนวคิด  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายและความตองการ  ปรัชญา  แนวคิดที่เกี่ยวกับการ

แสวงหาความรูนั้นๆ  ซึ่งมีผูใหความหมายไวดังนี้ 

  กาเย  (จิตฐิพร  ศิริตานนท.  2542: 19; อางอิงจาก  Gagne.  1965: 3)  กลาวถึงทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไวดังนี้ 

  1.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปนกระบวนการทางดานสติปญญา  และเปนทักษะ

กระบวนทางปญญาเฉพาะ  นักวิทยาศาสตร ใชเพื่อใหเกิดความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติตางๆ 

  2.  แตละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   จําแนกไดจากพฤติกรรมของ

นักวิทยาศาสตร  ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูกระบวนการนี้ไดเพื่อจะไดมีความสามารถในการหาความรู

เยี่ยงนักวิทยาศาสตร 

  3.  แตละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สามารถถายโอนจากวิทยาศาสตรไปยัง

สาขาอื่นๆ   ได   และสามารถนําไปใช ในการคิดอยางมี เหตุผลในการแกปญหาที่ประสบ                      

ในชีวิตประจําวันได   

  เนย และคนอื่น ๆ   (Nay ; et al.  1971: 201-203)  กลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร               

เปนลําดับกิจกรรม หรือลําดับการปฏิบัติการที่กระทําโดยนักวิทยาศาสตรเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ โดยมีกระบวนการตางๆ  ในการจัดเรียงลําดับข้ันการทํางาน 

  แอนเดอสัน (Anderson.  1978: 48)  กลาววา เปนกระบวนการที่นักวิทยาศาสตรใชใน

การแสวงหาความรู ความหมายที่สําคัญคือ วิถีทางของกระบวนการในการหาความรู กระบวนการนี้

เกิดสลับซับซอนในแตละบุคคล ทําใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา 

  วรรณทิพา  รอดแรงคา  (2540: ค)  และสรศักดิ์  แพรดํา  (2544: 32)  ใหความหมายของ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไวตรงกันวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง  

ความสามารถในการใชกระบวนการตางๆ  ไดแก  การสังเกต  การวัด  การจําแนกประเภท               

การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  การใชตัวเลข  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
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การลงความเห็น  การพยากรณ  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การกําหนด     

และควบคุมตัวแปร  การทดลอง  และการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุปอยางคลองแคลว

ถูกตองและแมนยํา  อันเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความนึกคิดอยางเปนระบบ   

  

 จากความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  การปฏิบัติหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมในการ

แสวงหาความรูอยางมีระบบ  และสามารถแกปญหาตางๆ  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได

อยางมีหลักการและเหตุผล 

 
 6.2  ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  อํานาจ เจริญศิลป  (2544: 6)  กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบไปดวย  

  ทักษะในการสังเกต  หมายถึง  ความามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ  ตา หู จมูก 

ล้ิน กาย  สังเกตปรากฎการณและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางละเอียดถูกตองและรวดเร็ว และตอง

สังเกตอยางตรงไปตรงมา 

  ทักษะในการเลือกและใชเครื่องมือ  หมายถึง  ความสามารถในการเลือกเครื่องมือ

เครื่องใชไดอยางเหมาะสม ใชเครื่องมือนั้นๆ  ไดอยางถูกตองรวดเร็ว  

  ทักษะในการบันทึกขอมูลและสื่อความหมาย  หมายถึง  ความสามารถในการสังเกตผล

และการบันทึกผลการทดลองอยางมีระบบ ชวยใหไดหลักฐานในการวิเคราะหข้ันตอไป 

  ทักษะในการจัดกระทํากับขอมูล  หมายถึง  ความสามารถในการที่จะนําเอาขอมูลตาง ๆ  

มาจัดทําเสียใหมใหอยูในรูปที่มีความหมาย หรือมีความสัมพันธกันมากขึ้น เพื่อใหงายตอการ           

แปลความหมายครั้งตอไป ซึ่งอาจทําไดหลายแบบ เชน  นํามาจัดจําแนกหรือจัดรูปเสียใหม เปน  

ตาราง  กราฟ และแผนภูมิ  เปนตน 

  ทักษะในการแปลความหมายขอมูลและการสรุป  หมายถึง  ความสามารถในการแปล

ความ หรือสรุปความจากขอมูลตางๆ  ที่รวบรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

  ทักษะในการตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  ความสามารถในการคาดการณหรือคาดคะเน 

ความสัมพันธขององคประกอบที่มีอยูในปรากฎการณตางๆ  อยางมีเหตุผล  และอาจพิสูจนไดโดยการ

ทดลอง 

  ทักษะในการออกแบบการทดลอง  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาวิธีทดลองและ 

ทําเปนการทดลองพิสูจนสมมติฐาน หรือตอบปญหาขอของใจตางๆ 
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  ทักษะในการคิดคํานวณ  หมายถึง  ความสามารถในการคิดคํานวณหรือแปลความหมาย 

ของจํานวนตางๆ ไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว 

  ทักษะในการหาความสัมพันธระหวางมิติ  หมายถึง  ความสามารถที่จะหาความสัมพันธ 

ระหวางมิติตางๆ  ที่เกี่ยวกับสถานที่  รูปทรง  ขนาด  ทิศทาง และระยะทาง เปนตน 

  คณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร ของสมาคมเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

(American Association for The Advancement of Science: AAAS)  (สมปราถนา วงศบุญหนัก; 

และคนอื่น ๆ.  2543: 14-16)  และสรศักดิ์  แพรดํา  (2544: 39)   จัดประเภทของทักษะกระบวนการ   

ทางวิทยาศาสตรตรงกันไววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู

ประกอบไปดวย 13 ทักษะ โดยแบงออกเปน 2 หมวดใหญ คือ  

  1.  ทักษะขั้นพื้นฐานหรือทักษะเบื้องตน (Basic Science Process Skill)  ประกอบดวย      

8   ทักษะ 

   1.1  การสังเกต (Observing)  หมายถึง  การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางรวมกัน ไดแก  ตา หู จมูก และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฎการณ 

เพื่อที่จะหาขอมูลหรือรายละเอียดเหลานั้น โดยไมใชความคิดเห็นของผูสังเกตเปนสวนตัดสิน 

   1.2  การวัด (Measuring) หมายถึง  การใชเครื่องมือในการวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ               

ไดอยางถูกตองโดยมีหนวยบงบอก รวมไปถึงความถูกตองเหมาะสมในการวัด 

   1.3  การจัดจําแนกประเภท  (Classifying)  หมายถึง  การแบงหรืดจัดเรียงวัตถุ หรือ

ที่อยูในปราฎการณออกเปนพวกๆ โดยมีเกณฑในการจัดแบง  ซึ่งเกณฑดังกลาวอาจใชความเหมือน 

ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง 

   1.4 การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและการหาสเปสกับเวลา  

(Space/Space and Space/Time)  ในที่นี้  สเปส หมายถึง  ที่วางที่วัตถุนั้นตั้งอยู ซึ่งจะมีรูปราง

เชนเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วแลวมักมี 3 มิติ คือ มีความกวาง  ความยาว  และความสูง  ดังนั้น  

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส คือ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุ  

และความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา คือ การหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของ

วัตถุกับเวลา 

   1.5   การใชตัวเลขหรือการคํานวณ (Using Number)  หมายถึง  การนําจํานวนที่ได

จาก การสังเกต การวัด  การทดลองและจากแหลงอ่ืน ๆ มาจัดกระทําใหเกิดคาใหม เชน การบวก ลบ 

คูณ หาร และหาคาเฉลี่ย  เปนตน 

   1.6   การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing and Communicating)  

ในที่นี้  การจัดกระทําขอมูล  หมายถึง  การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด  การทดลอง หรือจาก
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แหลงอื่นๆ มาจัดกระทําเสียใหม โดยอาศัยวิธีตางๆ  เชน การหาความถี่  การจัดเรียงลําดับ การจัดแยก

ประเภท และการคํานวณหาคาใหมเปนตน  

   1.7  การสื่อความหมายขอมูล  หมายถึง  การจัดกระทํากับขอมูลแลวนํามาเสนอ 

หรือแสดงใหบุคคลอื่นเขาใจความหมายขอมูลนั้นไดดีข้ึน อาจนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ  

แผนภาพ วงจร  กราฟ สมการ หรือการเขียนบรรยาย เปนตน 

   1.8  การลงความเห็นจากขอมูล (Inferring)  หมายถึง  การอธิบายขอมูลที่ไดจากการ

สังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณมาชวย 

   1.9  การทํานายหรือพยากรณ (Predicting)  หมายถึง  การสรุปคําตอบลวงหนา โดย

อาศัยปรากฎการณที่เกิดซ้ํา ๆ หลักการ  กฎ  ทฤษฎี มาชวยอธิบายในเรื่องนั้น ๆ 

  2. ทักษะขั้นบูรณาการหรือทักษะเชิงซอน (Integrated Science Process Skill)  

ประกอบดวย 5 ทักษะ 

   2.1 การสรางสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง  การสรุป

ความสัมพันธของตัวแปรลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู และประสบการณเดิม 

   2.2 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  หมายถึง            

การกําหนดขอบเขตของความหมายของตัวแปร หรือคําตางๆ  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

   2.3 การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)  

หมายถึง    การชี้บงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐาน โดยตัวแปรอสิระ คอื ตวัแปรสาเหตทุีท่าํให

เกิดผลนั้นๆ  สวนตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เปนผลเนื่องจากตัวแปรอิสระ เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป ตัว

แปรตามก็เปลี่ยนไป 

   2.4  การทดลอง (Experimenting) หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบ 

หรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวในการทดลอง   ประกอบดวยขั้นออกแบบการทดลอง คือ การวางแผน      

การทดลองกอนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อกําหนดวิธีการทดลอง  อุปกรณ  ข้ันปฏิบัติการทดลอง และ        

ข้ันบันทึกผลการทดลอง 

   2.5  การตีความ และลงขอสรุป (Interpreting Data and Making Conclusion)      

ในที่นี้ การตีความ  หมายถึง  การบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลหรือตัวแปรที่ไดจากการทดลอง     

การลงขอสรุป  หมายถึง  การบอกความสัมพันธของขอมูลหรือตัวแปรที่ไดจากการทดลอง   
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 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบงออกเปน   2  

ประเภท   13  ทักษะ  ดังนี้ 

 1.  ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน  เปนทักษะควรฝกฝนใหเกิดความชํานาญเพราะเปน

พื้นฐานของทักษะขั้นผสมหรือข้ันบูรณาการ   ประกอบดวย  8  ทักษะ  ดังนี้  1.  ทักษะการสังเกต  2.  

ทักษะการจําแนกประเภท   3.  ทักษะการวัด   4.  ทักษะการคํานวณ   5.  ทักษะการหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา   6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล              

7.  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล   8.  ทักษะการพยากรณ    

 2.  ทักษะกระบวนการขั้นผสมหรือข้ันบูรณาการ  ประกอบดวย  5  ทักษะดังนี้  1.  ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน   2.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร   3.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

4.  ทักษะการทดลอง  5.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงสรุปขอมูล   

 ข้ันตอนในการแกปญหาสวนใหญจะประกอบไปดวย  1.  การกําหนดตัวปญหา   2.  วิธีการ

แกปญหาที่คาดวาจะใชได  ซึ่งจะตองอาศัยองคประกอบ  3.การกําหนดสมมติฐาน  4.  การตรวจสอบ

สมมติฐานและการเก็บขอมูล  5.  การสํารวจขอมูลและการลงความเห็น  6.  การคนหาขอมูลปอนกลับ  

ซึ่งทุกขั้นตอนในการแกปญหาจําเปนตองอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ันพื้นฐานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ันบูรณาการ             

และจากการศึกษาพบวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสมหรือข้ันบูรณาการ  ทักษะทั้ง              

5  ทักษะสอดคลองกับข้ันตอนในการแกปญหา  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะกระบวนการ                

ทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 
 6.3  การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2518: 5)  ไดเสนอแนวทางในการ

สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไวดังนี้ 

  1.  กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  ซึ่งตองแจกแจงใหชัดเจน  โดยครูตองศึกษา

จุดมุงหมายในแตละทักษะใหเขาใจ  แลวมาแจกแจงใหเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  ซึ่งจะมีทั้ง    

ภาคสถานการณ  ภาคพฤติกรรมที่คาดหวัง  และภาคเกณฑในการกําหนดพฤติกรรมนั้น 

  2.  การเลือกเนื้อหาที่จะวัด  หมายถึง  การเลือกจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับเนื้อหา       

ที่จําเปนที่ขาดเสียไมไดในบทหนึ่งๆ  ควรจะกําหนดวาทักษะใด  เนื้อหาใดเปนสิ่งที่ขาดเสียไมได  ทักษะนั้น

และเนื้อหานั้นก็ควรจะปรากฎในขอสอบ 
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  3.  การสรางตารางเพื่อกําหนดเนื้อหา  พฤติกรรม  ทักษะซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะกําหนดวา

จะวัดทักษะ  หรือพฤติกรรมไดเทาไร  อยางละกี่ขอ  จะไดไมบกพรอง  นอกจากนั้นผูออกขอสอบยังจะ

ทราบตอไปวา  ขอสอบวัดพฤติกรรมทักษะใดมีสัดสวนมากนอยเพียงใด 

  4.  การเลือกแนวทางการออกขอสอบ  ควรจะถือหลักวาจะการสอบแบบใด  จึงจะตรวจวัด

พฤติกรรมนั้นๆ  ไดตรง  และถูกตองเหมาะสมที่สุด  ตลอดทั้งเหมาะสมกับวัยของเด็ก  ประหยัดเวลา  

และงายตอการปฏิบัติดวย 

  นอกจากนี้ยังไดเสนอลักษณะขอสอบ  เพื่อวัดความสามารถในการดําเนินการตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดังนี้ 

  1.  การสรางสถานการณ 

   1.1  สถานการณที่สรางขึ้น  จะเปนสถานการณสมมติหรือนํามาจากเอกสารอื่นใดก็ได  

จะตองมีความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 

   1.2  ใชคําพูดที่เขาใจงาย  ศัพทเทคนิคตองไมนอกเหนือจากที่นักเรียนเรียนรูมาแลว 

   1.3  สถานการณตองไมใชสถานการณที่เปนไปไมได   

   1.4  ถาเปนเรื่องที่มีหนวยการวัด  ตองระบุใหชัดเจนวาเปนหนวยใด 

   1.5   สถานการณที่ยกมาตองสั้น  กระทัดรัด  อานเขาใจงาย  แตละสถานการณอาจใช

สําหรับคําถามมากวา  1  ขอ  เพื่อมิใหนักเรียนเสียเวลาในการอานมากเกินความจําเปน 

  2.  การสรางคําถาม  คําถามที่จะใหตอบตามสถานการณที่ยกมาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

   2.1 ถามในเรื่องที่จะตองใชความสามารถในดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ไมถามเรื่องที่เปนความรูความจํา 

   2.2  ไมถามถึงปญหาหรือสมมติฐานที่เคยอภิปรายหรือสรุปมาแลว  เพราะจะ

กลายเปนความจํา  ทั้งๆ  ที่คําถามเหมือนวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   2.3  ใชคําถามรัดกุม  บงชัดวาจะใหตอบเรื่องใด  แมวาบางคําถามจะมีทางออก

ความคิดเห็นไดตางกัน  แตก็ตองเปนความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ  โดยเฉพาะ 

   2.4  ขอความที่จะใหตอบแตละคําถาม  ควรเปนคนละเรื่อง  และกําหนดคะแนนให

เหมาะสม  ถาเปนไปไดควรใหคะแนนเปน  1  ถาตอบถูก  และใหคะแนน  0  ถาตอบผิด 

  3.  การตรวจ  ถาเปนขอสอบแบบใหตอบสั้นๆ  แมจะตั้งคําถามคิดวาจําเพาะเจาะจงจาก

คําตอบนาจะแนนอน  แตในการตรวจจะตองดูเหตุผลของนักเรียนบางคนที่ตอบแตกตางไปจากเกณฑ

ที่ตั้งไวดวย  ถาเหตุผลถูกก็ตองยอมรับ     
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 การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีข้ันตอนดังนี้  1.  กําหนด

จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  2.  การเลือกเนื้อหาที่จะวัด  3.  การสรางตารางเพื่อกําหนดเนื้อหา  

พฤติกรรม  4.  การเลือกแนวทางการออกขอสอบ  และลักษณะของแบบทดสอบควรมีความยากงาย

เหมาะสมกับระดับช้ันของกลุมที่ทําการศึกษา  ใชภาษาที่เขาใจงายกระทัดรัดไดใจความ      

  
7. การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุระดับมัลติแวริเอทหรือการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ              
แบบตัวแปรพหุ (Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR) 
 7.1 ความหมายและนิยามของการวิเคราะหระดับมัลติแวริเอท 
 การวิเคราะหระดับมัลติแวริเอท (Multivariate Analysis) ไดเร่ิมเขามามีบทบาทและมี

ความสําคัญตอการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร เพราะปรากฏการณที่ศึกษาบอยครั้งที่

ปรากฏการณเหลานั้นมีหลายมิติ หรือเกี่ยวของกับปรากฏการณอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งไมสามารถแยก

ปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งออกมาศึกษาโดยลําพัง ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายและนิยามตาง ๆ 

ไวดังนี้ 

 ทัคซูคา (ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2535: 2; อางอิงจาก Tatsuoka. 1971: 1) กลาววา         

การวิเคราะหระดับมัลติแวริเอท คือ สาขาหนึ่งของวิชาสถิติศาสตร ซึ่งมุงศึกษาระดับมัลติแวริเอท   

(หรือหลายมิติ) และกลุมตัวอยางที่มาจากการแจกแจงนั้น  

 แฮริท (ปุระชัย เปยมสมบูรณ.  2535:  2; อางอิงจาก Harris.  1975:  5) กลาววา การวิเคราะห                

ระดับมัลติแวริเอท เปนการจัดกลุมวิธีการทางสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้น     

ที่ใชในสถานการณที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหกลุมตัวแปร โดยไมจํากัดวากลุมตัวแปรดังกลาว       

เปนกลุมตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม  

 เคอลินเจอร; และเพดเดอเซอร (ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2535: 2; อางอิงจาก Kerlinger; & 

Pedhazur. 1973: 372) กลาววา การวิเคราะหระดับมัลติแวริเอทจัดเปนเพียงการขยายขอบเขตและ

การกระจายผลของแนวทางสถิติถดถอยเชิงพหุ 

 ฟนน; และแมทสัน (ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2535: 2; อางอิงจาก Finn; & Mattson. 1978: 2) 

มีความเห็นวา เมื่อใดก็ตามการวิเคราะหตัวแปรตามมากเกินกวาหนึ่งตัวแปรถือวาการวิเคราะหนั้น   

เปนระดับมัลติแวริเอท  

 ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2535: 3,13)  กลาววา การวิเคราะหระดับมัลติแวริเอท หมายความ

รวมถึงกลุมเทคนิคทางสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานที่ไดรับการคิดคนเพื่อประยุกตใชสําหรับ

สถานการณวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหกลุมตัวแปรตามตั้งแตสองตัวแปรขึ้นไป และไมจํากัด

จํานวนตัวแปรอิสระ แมวาในความนิยมจะมุงถึงกรณีตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ข้ึนไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  
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การวิเคราะหระดับมัลติแวริเอท เกี่ยวของกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหรือกลุม

ตัวแปรอิสระกับกลุมตัวแปรตาม แมวาบางสถานการณไมจําเปนตองกําหนดวากลุมตัวแปรใดเปนกลุม

ตัวแปรอิสระหรือกลุมตัวแปรตาม แตภายใตสถานการณดังกลาวแตละกลุมตัวแปรจะตองมีตัวแปร

ตั้งแต 2 ตัว ข้ึนไป และอีกนัยหนึ่ง การวิเคราะหระดับมัลติแวริเอท เปนเทคนิคสําหรับการวิเคราะห

ขอมูลที่ประกอบดวยกลุมตัวแปรอิสระและกลุมตัวแปรตามกลุมละ 2 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งตัวแปรเหลานี้  

มีมาตรวัดระดับอันตรภาคชั้นหรืออัตราสวน โดยมีจุดเดนของการวิเคราะหระดับมัลติแวริเอท คือ 

สมรรถนะในการควบคุมความฟุงเฟอของความคลาดเคลื่อนประเภทที่หนึ่ง (หรือ α ) ซึ่ง ความฟุงเฟอ

ของความคลาดเคลื่อนประเภทที่หนึ่ง หมายความรวมถึง การที่ขนาดคาของความคลาดเคลื่อน

ประเภทที่หนึ่ง มีระดับสูงกวามาตรฐานที่กําหนดไว เชนสูงกวาระดับ 0.05 หรือสูงกวาระดับ 0.01    

เปนตน  ดังนั้น สมรรถนะในการควบคุมความฟุงเฟอของความคลาดเคลื่อนประเภทที่หนึ่ง จะชวยให

การทดสอบหลายตัวแปรดําเนินการไดพรอมกัน 

 
 7.2  แบบจําลองพื้นฐานของการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุระดับมัลติแวริเอท 
 การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุระดับมัลติแวริเอทยอมมีความเหมาะสม

กับการวิเคราะหขอมูลที่ประกอบดวยกลุมตัวแปรอิสระและกลุมตัวแปรตามกลุมละ 2 ตัวแปรขึ้นไป 

โดยมีจุดประสงคที่จะดําเนินการวิเคราะหหลายตัวแปรตามพรอมกัน สมมติวาตัวแปรตามมีจํานวน    

p ตัวแปร และมีตัวแปรอิสระ q ตัวแปร แบบจําลองเสนตรงที่เชื่อมโยงตัวแปรทั้งสองกลุมยอย         

เขาดวยกัน ยอมประกอบดวยสมการระดับมัลติแวริเอท จํานวน p สมการ ดังสมการตอไปนี้               

(ปุระชัย เปยมสมบูรณ.  2535: 16-21) 

1. สมการรูปปกติ 
 

  

                  
i1 i2 i3 ip 1 2 3 p i1 11 12 13 1p i2 21 22 23 2pY Y Y ...Y ... X ... X ... ...⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= α α α α + β β β β + β β β β + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

iq q1 q2 q3 qp i1 i2 i3 ipX ... ...⎡ ⎤ ⎡+ β β β β +⎣ ⎦ ⎣l l l l ⎤⎦
  

 เมื่อ     แทน  ตัวแปรตามลําดับที่ k ของตัวการที่ i ikY

    แทน  ตัวแปรอิสระที่ j ของตัวการที่ i ijX

     แทน  ตัวผิดพลาดลําดับที่ k ของตัวการที่ i ikl

   α    แทน  ตัวคงที่ 

   β    แทน  คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
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2. สมการรูปเมตริก 
  

     Y
%

      =                                       +              X B E
% % %

   (Nx                ( )Nx q 1+⎡ ⎤⎣ ⎦      ( )q 1 xp+)p (⎡ ⎤⎦           ⎣ )Nxp

)

 

 

 เมื่อ    N   แทน   จาํนวนตวัการ 

      P   แทน  จาํนวนตวัแปรตาม   

      q   แทน   จํานวนตัวแปรอิสระ  

   (  แทน   จํานวนตัวแปรอิสระบวกตัวคงที่ (q 1+ α )  

     Y   แทน   เมตริกขนาด  
%

( )Nxp  ของตัวแปรตาม  

                        แทน   เมตรกิขนาด X
%

( )Nx q 1+⎡ ⎤⎣ ⎦  ของตวัแปรอิสระ                

                         แทน   เมตริกขนาด B
%

( )q 1 xp+⎡ ⎤⎣ ⎦  ของคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

                         แทน   เมตริกขนาด E
%

( )Nxp  ของตัวแปรผิดพลาด 

 ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว การคํานวณสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยจะตองกําหนดคากําลังสองต่ําสุด (Least Square Priciple) ใหครอบคลุมทั้ง Error Sum of 

Square และ Error Sum of Cross Product 

 ในการวิเคราะหระดับยูนิแวริเอท คาสัมประสิทธิ์ถดถอย ( )β̂  ไดรับการเลือกภายใตเงื่อนไขที่

กําหนดให SSE เปนคาต่ําสุด 

         2
ic e=∑  

 

 เมื่อคาผิดพลาด (C) มีคาต่ําสุด จะไดรูปสมการปกติ (Normal Equation) ดังนี้ 

 

       ( ) ( )X X X Y′ ′ ′β =
% % % %%

 

 

 ในที่นี้ Y คือ คอลัมนเวคเตอรของตัวแปรตามตัวหนึ่ง ข้ันตอมาคูณตลอดสมการดวย 

 เพื่อหาคาของ  ( ) 1X X −′
% %

β̂
%

 

    ( )  ( ) ( ) ( )1 1ˆX X X X X X X Y− −′ ′ ′ ′β =
% % % % % % % %%
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 เนื่องจาก ( )  เทากับ 1  เพราะฉนั้นคา (1X X X X−′ ′
% % % %

) β̂   จึงปรากฎตามสมการ  
%

 กลาวไดวา β̂
%

 เปนตัวประกอบที่ดีที่สุดของ β  ทั้งนี้เพราะ β̂
%

  ใหคาผลบวกกําลังสองต่ําสุด

ของคาผิดพลาด (C) ในกลุมตัวอยาง 

 ในการวิเคราะหระดับมัลติแวริเอทหรือตัวแปรตามหลายตัว การกะประมาณคา สามารถ

ทําไดโดยการลดคา Squared Sample ของตัวแปรผิดพลาดสําหรับตัวแปรตามทุกตัวแปรใหมีคาต่ําสดุ 

ผลบวกกําลังสองของคาผิดพลาดสําหรับตัวแปรตามใดตัวหนึ่งจะปรากฏเปนคาในเสนทแยงมุมของ

เมตริกซ  การลดคาผิดพลาด (C) ต่ําสุด จําเปนตองกําหนดคา Partial Derivatives ซึ่งเกี่ยวของ

กับ Elements ของคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 

B
%

E E′
% %

β̂
%

 ใหเทากับศูนยกอนแกสมการ ผลที่ไดรับคือสมการ

ปกติดังตอไปนี้  

      ( ) ( )ˆX X X Y′ ′β =
% % % %%

 

         

 สมการปกติในระดับมัลติแวริเอท ก็มีลักษณะคลายคลึงกับในกรณียูนิแวริเอท เวนแตวา     

ในกรณีมัลติแวริเอท เมตริก  และ  จะประกอบดวยหลายคอลัมน แทนที่จะเปนคอลัมนเดียว 

ตอมาคูณตลอดสมการ  ดวย 

β̂
%

Y
%

( ) (1X X X Y−′ ′ ′β =
% % % %%

) ( ) 1X X −′
% %

 เพื่อหาคาของ  β̂
%

 

 

       ( ) ( ) ( ) ( )1 1ˆX X X X X X X Y− −′ ′ ′ ′β =
% % % % % % % %%

                ( ) ( )1X X X Y−′ ′ ′β =
% % % %%

  

 ในที่นี้   ซึ่งเปนตัวประมาณคาขอ  B
%

 จัดเปนเมตริกขน xpβ̂
%

ง าด + ( )q 1⎡ ⎤⎣ ⎦  นอกจากนี้     

ถากําหนดใ ) 1ห X X ( −′
% %

ับ

ังนี้ 

 เทาก  G
%

 ซึ่งหมายถึง ปจจัยตัวแปรรวม (Covariance Factor) สามารถ    

เขียนเปนสมการใหมไดด

 

               ( )G X Y′ ′β =
% %%%

 

 

 ขอที่ควรสังเกต คือ ตราบใดที่จํานวนตัวแปรอิสระและจํานวนตัวแปรคงเดิม การเปลี่ยน

ตําแหนงของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม ยอมไมทําใหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขนาดคา แตมีผลเพียงการเปลี่ยนตําแนงของคาสัมประสิทธิ์ถดถอยใหอยูในลําดับที่ถูกตองกับตัวแปร

อิสระหรือตัวแปรตามที่ยายตําแหนงตามไปเทานั้น นอกจากนี้การเพิ่มหรือการลดตัวแปรตาม           

ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยแตประการใด อยางไรก็ดีการเพิ่มหรือการลด      
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ตัวแปรอิสระ ยอมสงผลที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคาคงที่ (α ) และคาสัมประสิทธิ์ถดถอย ( )β
ทั้งหมด   

 นอกจากนี้ เมตริกขนาด (pxp) ของผลบวกรวมของผลคูณ (Total Sum of Product) ( )Y Y′
% %

หรือที่ใชสัญลักษณวา  ในกรณีมัลติแวริเอทก็สามารถแยกสวนเปนคาผลบวกได เชน เดียวกับ  

ในกรณียูนิแวริเอท เชนกัน กลาวคือ  

( rS
%
)

 กรณียูนิแวริเอท  SST SSR SSE= +  

 กรณีมัลติแวริเอท     T RS S SE= +
% % %

 

 หรือ            [ ] ( )Y Y Y XGX Y Y 1 XGX Y′ ′ ′ ′= + −⎡ ⎤⎣ ⎦% % % % % % % % %% %
 

 ในที่นี้ 

     G
%

 แทน  เมตริกของปจจัยความแปรปรวนรวม หรือ ( )  1X X −′
% %

                                แทน  เมตริกลําดับ N ไอเดนติตี้ (Order- N Identity Matrix) I
%

                              แทน   [RS
%

]Y XGX Y′ ′
% % % %%

คือ Sum of Product ที่ไดรับการอธิบาย 

                              แทน    คือ Sum of Product  ของตัวแปรผิดพลาด TS
%

( )Y 1 XGX Y′−⎡⎣ % % %%
⎤⎦

 

 อนึ่ง คาตาง ๆ บนเสนทะแยงมุมของ  คือ ผลบวกกําลังสองของคาสังเกตการณ (Sum of 

Squared of Obsrved Scores) สําหรับแตละตัวแปรตาม ขณะที่คาตาง ๆ นอกเสนทะแยงมุมก็คือ

ผลบวกคูณตรงขาม (Sum of Cross Product)  สําหรับคาตาง ๆ ของ คือ ผลบวกกําลังสองของ  

คาพยากรณ (Sum of Squared of the Predicted Scores) สําหรับแตละตัวแปรตาม กลาวไดวา     

ยิ่ง   มีขนาดเขาใกล   ยิ่งขึ้นเพียงใด  หรือยิ่ งขนาดคา  

TS
%

RS
%

( )r KK
S ( )t KK

S ( )e KK
S  เล็กลงเพียงใด              

การพยากรณตัวแปรตามโดยอาศัยขอมูลจากตัวแปรอิสระจะยิ่งมีความแมนตรงสูงขึ้นเพียงนั้น 

 
7.3 เกณฑอัตราสวนไลลิฮูด และสถิติเอฟของราวว 

 เกณฑอัตราสวนไลลิฮูด ซึ่งใชแทนดวยสัญลักษณ Λ แทน เกณฑอัตราสวนไลลิฮูด (Wilks’s 

Lambda) หมายถึง อัตราสวนระหวางการวัดไลลิฮูดของขอมูลภายใตสมมติฐานปฏิเสธ ( )     

เทียบกับการวัดไลลิฮูดของขอมูลภายใตสมมติฐานแยง ( ) ดังสมการ 
0H

1H

 

0

ˆ

ˆ
Σ

Λ =
Σ
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   เมื่อ    แทน  ตัวประมาณคาของเมตริกความแปรปรวน  และความแปรปรวนรวม  0Σ̂

                (Variance-Covariance Matrix) ของความผิดพลาด (Error) ภายใต 

       สมมติฐาน ( ) 0H

        แทน  ตัวประมาณคาของเมตริกความแปรปรวน   และความแปรปรวนรวม  Σ̂

                (Variance-Covariance Matrix) ของความผิดพลาด (Error) ภายใต 

       สมมติฐาน ( ) 1H

 หากขนาดของสถิติอัตราสวนไลลิฮูดมีขนาดเล็กเพียงใด โอกาสที่จะหักลางสมมติฐานปฏิเสธ

ก็ยิ่งมีคาสูงขึ้นเพียงนั้น ในทางกลับกันยิ่งขนาดคาของ Σ
∧

 และ
0Σ

∧  ใกลกันมากขึ้นเพียงใด    

โอกาสที่สมมติฐานปฏิเสธจะเปนจริงก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น 

 สถิติเอฟของราวว  หรือ “ราวว-เอฟ” (Rao’s F Statistics) 

 
1/s

1/ s

1 ms 1 qpF
qp

−Λ + −
= ⋅

Λ
/ 2  

   

   เมื่อ  F   แทน  สถิติเอฟของราวว 

     s     แทน  ( ) ( )2 2 2 2p q 4 / p q 5− + −  

     m    แทน  ( )ne p 1 q / 2− + −  

     p    แทน  จํานวนตัวแปรตาม 

     q    แทน  จํานวนตัวแปรอิสระ 

           แทน   องศาความเปนอิสระของคาผิดพลาด ne
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8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 8.1   งานวิจัยตางประเทศ 
  นอรตัน  (สุมาลี  สีมืด.  2543: 20;  อางอิงจาก  Norton.  1972: 204-A)  ไดศึกษา  ถึง

ความสามารถในการแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด  4,5,6  จํานวน  27  

คน  โดยคัดเลือกจากโรงเรียนตางๆ  หลายโรงเรียนในเมืองออสติน  รัฐเทกซัสที่มี  I.Q.  ระดับ  80-147  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  12.4  อายุเฉลี่ย  12.2  ป  ผลปรากฏวา  ความสามารถในการแกปญหามี

ความสัมพันธกับความรูของนักเรียนที่มีอยูกอนแลว 

  ชอว  (Shaw.  1977: 5337-A)  ไดศึกษาถึงวิธีการฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน

การแกปญหาที่สามารถสงผลถึงทักษะการแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา                

โดยฝกกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหกลุมทดลอง  สวนกลุมควบคุมไมไดรับการฝก       

โดยฝกเปนเวลา  24  สัปดาห  แลวนําเครื่องมือดานวิทยาศาสตรและสังคมศึกษาใชทดสอบพบวา  

กลุมทดลอง   มีคะแนนสูงดานทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และสังคมศึกษาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งแสดงวา  ทักษะการแกปญหาสามารถสอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร    

  สตีเฟนสัน  (Stephenson.  1971: 3345-3346)  ไดทําการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะ

เปนตัวทํานายการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพไดหรือไม  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

ในอินเดียนา  จํานวน  60  คน  แบงออกเปน  4  กลุม  ตามระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ผลการวิจัย

พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญ   

  พาดีลลา  และคนอื่นๆ  (Padilla; et al.  1984: 239-246)  ศึกษาความสัมพันธืระหวาง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และความสามารถในการคิดอยางเปนระบบและมีขอเสนอวา  

การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอาจมีอิทธิพลตอ ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 

  
 8.2   งานวิจัยในประเทศ 
  บุญถึง  สมศรี  (2533: บทคัดยอ)  ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถใน

การแกปญหาโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กับ  การคิดเปนของนักศึกษาวิชาเอก

ประถมศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-ใต  พบวา   ความสามารถในการแกปญหาโดยใชทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธทางลบกับการคิดเปนของนักศึกษาวิชาเอกประถมศึกษา  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  นิลอุบล  ดาวเรือง (2535: บทคัดยอ)  ทําการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางความสามารถ

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับวิธีสอนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  พบวา  นักเรียนที่มีความสามารถ
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ดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรสูงกับนักเรียนที่มีความสามารถดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรระดับต่ํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน  และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบ

ฝกแกปญหา  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการอภิปรายปญหา  มีความสามารถในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน

  ดําเนิน  ยาทวม (2537: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  โดยการสอนแบบ

แกปญหา  ที่ใชเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  ภาษาโลโกกับการสอนตามแนวการสอนของ 

สสวท.กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  กอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุม  

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนที่ไดรับวิธีการสอน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  เรียม  เทศสบาย  (2538: บทคัดยอ)  ศึกษาผลของการใชแบบฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสม  และความสามารถ

ในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  จังหวัด

สุรินทร  ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสม  และ

ความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05 

  มนวิภา  ออนศรี (2541: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  พบวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13  ทักษะ  กับความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร  มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการจําแนกประเภทสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการ

สังเกต  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  และดานการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  สงผล

ตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรดานอื่น ๆ สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  มันจนา  จงกล  (2547: บทคัดยอ)  ทําการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่

มีอิทธิพลตอความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ผลการวิจัย

พบวา  ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาเรียงตามลําดับดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความเชื่อมั่นในตนเอง  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

และการปรับตัว  มีคาเทากับ  0.140,  0.126,  0.055,  0.020,และ  0.011  ตามลําดับ  ตัวแปรที่มี

อิทธิพลทางออมตอความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาผานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             

ความเชื่อมั่นในตนเอง  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการปรับตัว   คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคา

เทากับ  0.148  และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาผาน

ความเชื่อมั่นในตนเอง  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการปรับตัว   คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

มีคาเทากับ  0.015  โดยโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการแกปญหา

เฉพาะหนาไดรอยละ  59.02 

  รจเรข  รัตนาจารย  (2547: บทคัดยอ)  ทําการศึกษาผลของการฝกการกํากับตนเอง      

ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  พรอมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู

ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการ  ผลการวิจัยพบวา  ภายหลังการทดลองคะแนนการ

รับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองมีความสัมพันธกับคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ  .61  ซึ่งสูงกวากอนทดลอง    และกลุมทดลองมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมเปรียบเทียบ  

 

 จากงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร

ปจจัย  อันประกอบไปดวย  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติ

ทางวิทยาศาสตร  การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการ            

ทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   วาความสามารถ

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยนั้นจะมีความสัมพันธกับตัวแปรปจจัยใดบาง      

เพื่อนําผลการศึกษาไปสงเสริมและพัฒนานักเรียนตอไป 
 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัครั้งนี ้ ผูวิจัยดาํเนนิการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  1.   การกาํหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.   การเกบ็รวบรวมขอมูล 

  4.   การจัดกระทาํและการวเิคราะหขอมูล 

  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

   

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่  2  

ปการศึกษา 2550 สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประจวบคีรีขันธ ซึ่งมโีรงเรยีนทัง้หมด 78  โรงเรียน  

จํานวนหองเรียน  165  หองเรยีน  และมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  5,297  คน      

 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมนักเรียนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่  2       

ปการศึกษา  2550   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  จํานวน  390  คน  ที่ไดมาโดย

การสุมแบบสองขั้นตอน (Two – Stage Random Sampling) 

 
 การออกแบบการสุมกลุมตวัอยาง 
 จากการสํารวจขอมูลหนวยสมาชิกของประชากร  จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  คือ  สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  แลวจัดทํากรอบการสุม  (Sampling  Frame)  จากนั้นออกแบบ   

การสุมกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบสองขั้นตอน (Two - Stage  Random  Sampling) ดงักระบวนการสุม

ตามแผนภาพประกอบ  3 
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มีโรงเรยีนทัง้หมด  78  โรงเรยีน 

แบงขนาดโรงเรียนทัง้  3  ขนาด 

สุมโรงเรียนมา 10 % ของจาํนวนโรงเรียนในแตละขนาด 

จํานวนนกัเรยีนใน  9  โรงเรยีน  ม ี 1,393  คน 

สุมหองเรียนมา  15% ของจํานวนหองเรียนในแตละโรงเรียน 

ไดกลุมตัวอยางจาํนวน  333  คน 

กรอบการสุมกรอบแรก 

สุมครัง้ที ่ 1 

กรอบการสุมกรอบที ่ 2

สุมครัง้ที ่ 2 

 
 

ภาพประกอบ  3  แผนภูมิแสดงขั้นตอนของการสุมกลุมตัวอยาง 
 
ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง 
  1. สํารวจขอมูลของประชากรจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจวบคีรีขันธทั้ง  2  เขต แลวจัดทํากรอบการสุม (Sampling Frame)  โดยในการจัดขนาดโรงเรียน 

ผูวิจัยไดนําหลักเกณฑของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจําแนกตามขนาดดังนี้ 

   ขนาดที่  1 จํานวนนกัเรยีน ไมเกนิ                120 คน  

   ขนาดที่  2 จํานวนนกัเรยีน 121   - 200 คน  

   ขนาดที่  3 จํานวนนกัเรยีน 201   - 300 คน  

   ขนาดที่  4 จํานวนนกัเรยีน 301   - 499 คน  

   ขนาดที่  5 จํานวนนกัเรยีน 500   - 1,499 คน  

   ขนาดที่  6 จํานวนนกัเรยีน 1,500   - 2,499 คน  

      ขนาดที่  7 จํานวนนักเรียน มากกวา  2,500 คน 
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  เนื่องจากประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ซึ่งมีทั้ง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา  เมื่อพิจารณาการแบงขนาดโรงเรียน   

ตามเกณฑดังกลาวพบวา  โรงเรียนขนาดที่  1 เปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กไมเปดทําการสอนในระดับ   

มัธยมศึกษา  จึงไมพบในการจัดขนาดโรงเรียนในครั้งนี้  และเมื่อพิจารณาความแตกตางกันของพื้นที่  

ชุมชน และสภาพสังคม  ส่ือการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรูตางๆ  พบวาโรงเรียนขนาดที่ 2 และ 3               

เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหรือเปนโรงเรียนประจําตําบลซึ่งมีขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดที่ 4 

และ 5  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีขนาดใหญ  โรงเรียนขนาดที่  6 และ 7 เปนโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจําอําเภอหรือโรงเรียนประจําจังหวัด  ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาจัดโรงเรียนขนาดที่ 2   

และ 3  อยูในกลุมเดียวกันและใหเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดที่ 4  และ 5  อยูในกลุม

เดียวกันและใหเปนโรงเรียนขนาดปานกลาง  และโรงเรียนขนาดที่  6  และ 7  อยูในกลุมเดียวกันและ

ใหเปนโรงเรียนขนาดใหญ  ซึ่งแสดงดังตาราง  2 

 

ตาราง  2  จาํนวนนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่  3   ปการศึกษา  2550  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

     การศึกษาประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนกัเรยีน 

ใหญ  4  33 1,247 

กลาง 45 101 3,376 

เล็ก 29  31   674 

รวม 78 165 5,297   

 

  2. การกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

  ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง

เพื่อการประมาณคาเฉลี่ยของประชากร ซึ่งใชสูตรการกําหนดตัวอยางสุมแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น .95  (มยุรี ศรีชัย. 2538: 105) โดยประกอบไปดวยขอมูลตางๆ 

ที่ใชในการคํานวณ ดังนี้ 
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   2.1  กาํหนดระดับความเชื่อมัน่ (Level of Confidence: 1 - α ) ที ่.95  

   2.2  กําหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน ( X.05/2SZe = ) เทากับ 0.5  จากคะแนนเต็ม

ของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ซึ่งผูวิจัยไดพิจารณาแลวเห็นวาขนาดของ

ความคลาดเคลื่อนดังกลาวพอเพียงสําหรับการไดมาของขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม 

   2.3  คาประมาณความแปรปรวนของประชากร ( 2σ ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ปที่  3  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  ไดจากการนําแบบวัดความสามารถ          

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไปทดลองใช เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบวัด  โดยทดลองใชกับ     

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย      

จํานวน  120 คน  ผลการประมาณคาความแปรปรวนของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ        

ขนาดใหญ  มีคาเทากับ  19.435, 17.792 และ 25.487 ตามลําดับ 

 จากขอมูลจํานวนประชากร ขนาดความคลาดเคลื่อนและคาความแปรปรวนของประชากร 

ผูวิจัยไปคํานวณเพื่อประมาณคาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรแบบแบงชั้น  (Stratified Random 

Sampling) และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้น (Strata) ทัง้นีเ้นือ่งจาก

ความแปรปรวนของประชากรของโรงเรียนในแตละขนาดมีคาไมเทากัน ผูวิจัยจึงใชขนาดของโรงเรียน   

เปนชั้นในการสุม โดยมีนักเรียนในแตละชั้นเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) ไดคาประมาณ   

ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน  294 คน  แบงเปนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก      

จํานวน  35  คน  โรงเรียนขนาดกลาง  177  คน และโรงเรียนขนาดใหญ  82  คน  

  3. ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของโรงเรียน     

เปนชั้นของการสุม (Strata) และมีโรงเรียนในแตละชั้นเปนหนวยของการสุม (Sampling Unit)                  

โดยทําการสุมโรงเรียนมารอยละ 10 ของจํานวนโรงเรียนในแตละขนาด  แตเนื่องจากจํานวนโรงเรียนใน

ขนาดใหญ   มีจํานวนโรงเรียนนอยเมื่อทําการสุมโรงเรียนมารอยละ  10  ของจํานวนโรงเรียนในแตละ

ขนาดจะไมไดจํานวนโรงเรียนในขนาดดังกลาว  ผูวิจัยจึงทําการสุมโรงเรียนมา  1  โรงเรียนเพื่อใหมี

โรงเรียนที่จะทําการศึกษาใหครบทุกขนาด  ดังแสดงในตาราง  3 
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ตาราง  3  โรงเรียนและจาํนวนนักเรียนที่ไดจากการสุมในขั้นแรก  จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  

 

ลําดับที ่ ขนาดโรงเรียน โรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนกัเรยีน   

1 ใหญ หัวหนิ 12 464 

2 อาวนอยวทิยานิคม  6 240 

3 บานคลองวาฬ  6  85 

4 ชัยเกษมวทิยา  4 127 

5 หัวหนิวทิยาคม  4 158 

6 

กลาง 

เมืองปราณบุรี  6 196 

7 หวากอวทิยาลยั  1  30 

8 ยางชุมวทิยา  2  58 

9 

เล็ก 

รัชตวทิยาคม  2  35 

รวม 43            1,393 

 

 4. ทําการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

ไดจํานวนนักเรียนในแตละโรงเรียนซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย  โดยทําการสุมจํานวนหองเรยีน

มารอยละ  15  ของหองเรียนในแตละโรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางดังตาราง 4 
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ตาราง  4   จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  

 

ลําดับที ่ ขนาดโรงเรียน โรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนกัเรยีน   

1 ใหญ หัวหนิ 2 83 

2 อาวนอยวทิยานิคม 1 40 

3 บานคลองวาฬ 1 28 

4 ชัยเกษมวทิยา 1 32 

5 หัวหนิวทิยาคม 1 40 

6 

กลาง 

เมืองปราณบุรี 1 33 

7 หวากอวทิยาลยั 1 30 

8 ยางชุมวทิยา 1 29 

9 

เล็ก 

รัชตวทิยาคม 1 18 

รวม 10                333 

     
การตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดกลุมตวัอยาง 
 เนื่องจากในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

จํานวน  784 คน ซึ่งมีจํานวนมากกวาขนาดของกลุมตัวอยางที่ประมาณไว   เพื่อปองกันความผิดพลาด

และไมเพียงพอของขอมูล ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนไมตั้งใจตอบแบบวัดหรือตอบแบบวัดไมครบทุกฉบับ      

หลังเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดตรวจสอบความเรียบรอย และคัดเลือกแบบวัดฉบับที่สมบูรณไว            

เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล จํานวน 390 คน 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดฉบับสมบูรณ จํานวน 390 ฉบับ พบวาคาความแปรปรวน         

ของคะแนนที่ไดจากแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของโรงเรียนขนาดเล็ก           

โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ  มีคาเทากับ 16.294, 18.014 และ 27.185 ตามลําดับ               

โดยคาความแปรปรวนของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีคามากกวาคาความแปรปรวนที่ใชในการ

ประมาณคากลุมตัวอยาง  สวนคาความแปรปรวนของโรงเรียนขนาดเล็กมีคานอยกวาคาความแปรปรวนที่ใชใน                 

การประมาณคากลุมตัวอยาง  และเมื่อพิจารณาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณคา  ( XS )        

ในภาพรวมเทากับ  .250  และไดคาความคลาดเคลื่อน  ( X.05/2SZe = )  เทากับ  0.490  ซึ่งมีคานอยกวา

คาความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยไดประมาณคาไวในเบื้องตน  คือ  0.5   จึงสรุปวากลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  

มีขนาดใหญทําใหความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาเฉลี่ยของประชากรต่ํากวาที่กําหนดไว 
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2.  การสรางและการพฒันาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1  เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยัครั้งนี ้ มีจาํนวน  6  ฉบับ  คอื 

  ฉบับที่ 1 แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาตร  มีลักษณะเปน

สถานการณจํานวน  8  สถานการณ  แตละสถานการณประกอบไปดวยขอคําถาม 4  ขอ  แตละขอ     

มีตัวเลือกจํานวน  5  ตัวเลือก มีตัวถูก 1 ตัวเลือก รวมขอคําถามทั้งหมด  32  ขอ    

  ฉบับที่ 2 แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีลักษณะเปนสถานการณ

มีตัวเลือกจํานวน  3  ตัวเลือก มีตัวถูก 1  ตัวเลือก   รวมขอคําถามทั้งหมด  20  ขอ 

  ฉบับที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์   มี ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา       

(Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั จํานวน 20 ขอ 

  ฉบับที่ 4 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 24 ขอ 

  ฉบับที่ 5 แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  มีลักษณะเปน   

มาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  ชนิด 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 

  ฉบับที่ 6 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  มีลักษณะเปน         

แบบเลือกตอบ   มีตัวเลือกจํานวน  5  ตัวเลือก  มีตัวถูก 1  ตัวเลือก  รวมขอคําถามทั้งหมด  20  ขอ 

 
 2.2  ขั้นตอนการสรางและหาคณุภาพเครื่องมือทีใ่ชในการวิจยั 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  จํานวน 1 ฉบับ  ไดแก  แบบวัดการรับรู

ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร 

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามแนวคิด ทฤษฎี  และนิยาม              

ที่กลาวมาแลวในบทที่  2  โดยมีข้ันตอนการสรางดังภาพประกอบ   3 
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ไมผานเกณฑ 

 

ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 

เพียงพอ 

ไมผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัด 

ศึกษาทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

เขียนนิยามปฏบิัติการ และกาํหนดแผนการเขยีนขอคาํถาม 

เขียนขอคาํถามตามนิยามปฏิบตัิการ และตามแผนการเขียนขอคําถามที่ไดกาํหนดไว 

วิพากษและปรบัแกขอคําถามกับอาจารยผูควบคุมปริญญานพินธ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบวัดไปทดลองใช(Try Out) ครั้งที่ 1 เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ 

คัดเลือกขอคําถามโดยพิจารณา

คาอํานาจจําแนก≥ 0.2 

นําแบบแบบวัดไปทดลองใช (Try Out) ครั้งที่ 2 เพื่อหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

จัดทําแบบวัดเปนฉบบัสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวมรวมขอมูลตอไป 

ตัดทิ้ง 

ตัดทิ้ง 

พิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มี

ความเที่ยงตรง (IOC) ≥ 0.5 

ปรับปรุงขอ

คําถาม 

ปรับปรุง 

 
ภาพประกอบ  3   ข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพของแบบวัด 

 

 จากภาพประกอบ  3  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทาง

วิทยาศาสตรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ขั้นตอนการสรางแบบวัดการรบัรูความสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร   
  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง                 

างวิทยา ยาศาสตร   

วัดนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อใชวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร        

 

วัด (Test Blue Print)  ดังนี้ 

ตามกระบวนการ  4  

       

ท ศาสตร  วิเคราะหแลวนํามาสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิท

ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร

โดยการสรางแบบ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  ซึ่งไดมาจาก

การศึกษาจุดประสงคของการวิจัย  ธรรมชาติคุณลักษณะของตัวแปรและคุณลักษณะของประชากร  

รวมทั้งองคความรูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2. ศึกษาขอบเขตของเนื้อหาของตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร   

เพื่อนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเปนผังการออกแบบ

  ขอบเขตเนื้อหาการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัยกําหนดลักษณะ

การวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรโดยยึดถือโครงสรางนิยาม

กระบวนการ  ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะของการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร   

ประกอบดวย  กระบวนการรูคิด  กระบวนการจูงใจ  กระบวนการดานความรูสึก  และกระบวนการเลือก  

(วิลาสลักษณ  ชัววัลลี.  2543: 29-30)  แลวกําหนดโครงสรางของแบบวัดการวัดการรับรูความสามารถ

ของตนเองทางวิทยาศาสตร  ประกอบดวย 4  ตัวบงชี้  คือ กระบวนการรูคิด  กระบวนการจูงใจ  

กระบวนการดานความรูสึก  และกระบวนการเลือก  โดยขอบเขตของเนื้อหาจะเกี่ยวกับความรูสึกทีม่ตีอ

ตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม /งานดานการเรียนที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรจากนักเรียนที่เปน   

กลุมประชากรที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 129  คน  เพื่อสังเคราะหเปนผังการออกแบบวัดการรับรูความสามารถ

ของตนเองทางวิทยาศาสตร  ดังตาราง 5  
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ตาราง 5  ผังการออกแบบวดัการรับรูความสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร    
 

ความรูสึก 
กระบวนการเลือก กระบวนการรูคิด กระบวนการจูงใจ 

กระบวนการดาน                                      

              กระบวนการ 

      

ื้อหา 

      

                               

    เน

แบบแผนการคิดที่

สงเสริม/บั่นทอน

ผลการปฏิบัติ

กิจกรรม 

การจูงใจตนเอง

และกระทําตาม ที่จะเปล

 
ส   

เปาหมาย 

ควบคุมความคิด

ี่ยนแปลง

อารมณความรูสึก

หลีกเลี่ยงกิจกรรม

ที่ยากเกินไป/

กระทํากิจกรรมที่

ามารถจัดการได  

ความรู สึกที่มีตอตนเอง   

วา  สามารถที่จะปฏิบัติ

5  (8)  ขอ 5 (8)  ขอ 5  (8)  ขอ 5  (8)  ขอ กิจกรรม /งานดานการ

เ รี ยนที่ เกี่ ยวข องกั บ

วิทยาศาสตร   

รวม 20  (32) ขอ 

 

หมายเหต าวงเล็บ หมายถึง จํานวนขอคําถาม

 ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนขอคําถามซึ่งคิดเปน 1.5 เทาของขอคําถามที่ตองการ  

มี

วนประมาณคา  (Rating Scale)  ชนิด  5 ระดับ  ไดแก จริงมาก จริงคอนขางมาก        

ริงปานก

งแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร

ามที่มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมโครงสรางทฤษฎี  พรอมทั้งปรับแกขอคําถามตาม

อแนะนํ ล

ุ   ตัวเลขหน ที่ตองการ 

 

    

  3. กําหนดรูปแบบของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรให

ลักษณะเปนมาตราส

จ ลาง  จริงคอนขางนอย  จริงนอย  จํานวน 32 ขอ  โดยมีระบบการใหคะแนนตามทิศทางของ

ขอความทางบวกหรือขอความทางลบ   

  4. เขียนขอคําถามของแบบวัดประมาณ 1.5 เทา  ของขอคําถามที่ตองการตามผัง           

การออกแบบวัด  โดยเขียนขอคําถามขอ

จํานวน 32 ขอ   

  5. นําแบบวัดที่สรางขึ้นวิพากษและปรับแกขอคําถามกับอาจารยที่ควบคุมปริญญานิพนธ

เพื่อใหไดขอคําถ

ข าแ ะคัดเลือกขอคําถาม  จากนั้นนํามาจัดพิมพเปนแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทาง

วิทยาศาสตร 
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  6. นําแบบวัดที่สรางขึ้นมาและปรับปรุงแลว  ตามขอ 5  มาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  

(Face  Validity)  โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  เพื่อพิจารณาความสอดคลองและความครอบคลุมเนื้อหา

องแบบว

) เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบวัดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงาน     

  

แ

เป           



     

ับ

     

                  

ข ัดกับนิยามปฏิบัติการแลวคัดเลือกขอคําถาม  จากนั้นนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  

แลวคัดเลือกขอคําถามตามเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.5 ซึ่งถือวา             

ขอคําถามขอนั้นสามารถนําไปใชได  ผลการพิจารณาพบวา  แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง  

ทางวิทยาศาสตร ไดขอคําถามที่ผานเกณฑทุกขอ  โดยมีคา IOC  ตั้งแต  0.6  ถึง  1.00  นอกจากนี้ขอ

คําถามทุกขอกอนจะนําไปใชในขั้นตอนตอไป ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาปรับปรุงอีกครั้ง  โดยพิจารณา

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหแบบวัดมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

  7. ออกแบบจัดชุดแบบวัดและกําหนดแนวทางการเก็บขอมูลสําหรับการทดลองใช

เครื่องมือการวิจัย   

  8. นําแบบวัดที่ไดไปจัดชุดและกําหนดวิธีการดําเนินการสอบ เพื่อนําแบบวัดไปทดลองใช       

คร้ังที่  1 (Try Out

เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ จากโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด ไดแกโรงเรียนธงชัยวิทยา  โรงเรียน     

สามรอยยอดวิทยาคม  และโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จํานวน 129 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการ      

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  แลวนํา บบวัดมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณไว  จํานวน 100 ฉบับ              

  9. วิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย นรายขอดวยวิธีการทางสถิติ  ไดแก         

การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  โดยใช

วิธีการหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมจากขออ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด (Item Total 

Correlation) ดวยสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation : xyr )  มีขอคําถาม  

จํานวน 32 ขอ  มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .098 – .659  และใชเกณฑการพจิารณาคาอาํนาจจาํแนก ( xyr ) 

ตั้งแต .200  ข้ึนไป  ผลการคัดเลือกขอคําถามของแบบวัดแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง   

ทางวิทยาศาสตร  พบวามีขอคําถามที่ผานเกณฑจํานวน  20  ขอ  เพื่อใหครบตามโครงสรางของการร รู

ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  ดังผังออกแบบวัด (ตาราง 5)  โดยมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .200 – .659   

  10.  ผูวิจัยนําขอคําถามที่พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนที่ 9 มาจัดชุดและกําหนดวิธีการ

ดําเนินการสอบ เพื่อนําแบบวัดไปทดลองใชครั้งที่  2  (Try Out) เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบวัด   

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ จากโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด 

ไดแก  โรงเรียนบานหนองตะเภา  โรงเรียนอาวนอยวิทยานิคม  และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จํานวน 

154 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  แลวนําแบบวัดมาคัดเลือก

ฉบับที่สมบูรณไวจํานวน 120 ฉบับ มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  (r)  โดยใชวิธีการหาคาสหสมัพนัธ

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมจากขออ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด (Item Total Correlation) 
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ดวยสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation : xyr ) และ วิเคราะหหาคา

ความเชื่อมั่น (Reliability) รายฉบับของแบบวัดโดยใชสูตรสัมประสิทธ ลฟา ( efficient-ิ์แ Coอ α ) 

ของครอนบัค (Crobach) ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาแบบวัดการรับรูความสา ารถทางวิทยาศาสตร      

มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .208 – .701  และมีคาความเชื่อมั่นรายฉบับเทากับ .880   

 10. จากการพิจารณาคุณภาพของแบบวัด ทั้งคาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นรายฉบับ 

ผูวิจัยเชื่อวาแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  มีค

ม

ุณภาพเพียงพอ                      

สตร       
ําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอความ  และทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับ

 

ขอ 

 

ขอความ จริ
งม
าก

 

ขา
งม
าก

 

งป
าน
กล
าง

 

ขา
งน
อย

 

จริ
งน
อย

 

ในการนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป  

 
ตัวอยาง  แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศา
ค

ความรูสึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดเพียงชองเดียว    

 

จริ
งค
อน

จริ จริ
งค
อน

 
1. 

กระบวนการรูคิด 
ขาพเจาสามารถคิดลําดับกระบวนการทดลองที่ยุงยาก  

จไดงายขึ้น และซับซอนใหเขาใ

     

 

2. นวิชาวิทยาศาสตรทุกวัน  

นเนื้อหาที่เรียนใหมากขึ้น 

     กระบวนการจูงใจ 
ขาพเจาตั้งใจจะทบทวนบทเรีย

เพื่อเพิ่มความเขาใจใ

3. ในระดับ
กระบวนการดานความรูสึก 
ขาพเจารูสึกวาไมสามารถเรียนวิทยาศาสตร   

     

ที่ยากขึ้นไปกวานี้ได 

 

4. มรูจากการทดลองตางๆที่ เรียนไป

ปญหาตาง  ๆ ในชีวิตประจําวันได 

     กระบวนการเลือก 
ขาพเจาเลือกใชควา

ประยุกตใชในการแก
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เกณฑการใหคะแนนแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร        
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรจํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม       

ตละขอ               

ีเกณฑด

ค

        5               1  

ริงคอน า า

ล  

  

ณฑการแปลความหมาย
ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของการร ับรู ความสามารถของตนเองทาง

ทราบถึงระดับการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร

ีเกณฑด

0 - 100.00  มีการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง 

รูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรอยูในระดับ 

าง 

ามสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรอยูในระดับ 

่ํา  

พ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาแบบวัดจํานวน  5  ฉบับ แบงออกเปน 

ารถในการแกปญหาทาง

ทยาศาส บวนการทาง

 

100 คะแนน การใหคะแนนเปน  5  คา  การใหน้ําหนักคะแนนในการตอบชองตางๆ ในแ

ม ังตอไปนี้  

                         ะแนนในขอความทางบวก         คะแนนในขอความทางลบ 

 จริงมาก  

 จ ข งม ก         4              2 

 จริงปานก าง          3               3 

 จริงคอนขางนอย         2             4 

 จริงนอย           1              5 

 
เก     
 

วิทยาศาสตรจํานวน 20 ขอ เพื่อให

ม ังนี้  

 คะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

 90.0

 70.00 - 89.99  มีการรับ

      คอนขางสูง 

 50.00 - 69.99  มีการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกล

 30.00 - 49.99  มีการรับรูคว

      คอนขางต่ํา 

 20.00 - 29.99  มีการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรอยูในระดับต

 
 2.3  ขั้นตอนการ ัฒนาเครื่องมือทีใ่ชในการวิจยั  
 

 1. แบบทดสอบ  จํานวน  3 ฉบับ  ไดแก  แบบวัดความสาม

วิ ตร  แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และแบบวัดทักษะกระ

วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  
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 2.  แบบสอบถาม  จํานวน  2  ฉบับ  ไดแก  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และแบบวัดเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งมีข้ันตอนในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

 1. ผูวิจัยศึกษาจุดมุงหมายของการวิจัย ธรรมชาติของตัวแปรและแบบวัดที่สอดคลองภายใต

องคความรูและบริบทที่เกี่ยวของกับการวิจัยเพื่อทําความเขาใจและพัฒนาเครื่องมือที่จะวัดของตัวแปร

ดังกลาวใหเหมาะสม 

 2. พิจารณาปรับแบบวัดและขอคําถามใหเหมาะสมกับคุณลักษณะและกลุมประชากร             

ที่ตองการจะวัด ซึ่งแบบวัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นแบงออกเปน  

  2.1 แบบทดสอบ  จํานวน  3 ฉบับ  ไดแก   

   2.1.1 แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัยพัฒนามาจาก

แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ของมนวิภา  ออนศรี  (2541)   เปนแบบวัดที่มี

ลักษณะเปนสถานการณจํานวน  8  สถานการณ   มีตัวเลือกจํานวน  5  ตัวเลือก มีขอคําถามทั้งหมด  32  ขอ              

ซึ่งศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3    มีคาความยากงายระหวาง  .20  ถึง  .66  มีคาอํานาจจําแนก

ตั้งแต  .22  ถึง  .68   มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ   .802 

       2.1.2 แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ผูวิจัยพัฒนาจากแบบวัด

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ของครองสิน  มิตะทัง  (2548)  เปนแบบวัดที่มีลักษณะเปน

สถานการณ   มีตัวเลือกจํานวน  3  ตัวเลือก มีขอคําถามทั้งหมด  40  ขอ ซึ่งพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีการคิด   

อยางมีวิจารณญาณของเอนนิส  และทําศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 มีคาความยากงาย

ระหวาง  .347  ถึง  .719  และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ   .884     

   2.1.3 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการที่นํามาทําการ

วิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ของ  ธีรรัตน  ไตรเดช  (2549)  

ซึ่งใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  แบบวัดที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  มีตัวเลือกจํานวน  5  ตัวเลือก                

แบบวัดมีทั้งหมด  5  ฉบับ  ดังนี้ 

     ทักษะการตั้งสมมติฐาน  จํานวน  10  ขอ  มีคาความยากงายระหวาง  .39  ถงึ  .67  มคีา

อํานาจจําแนกตั้งแต  .56  ถึง  .89  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ   .76     

    ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  จํานวน  10  ขอ  มีคาความยากงาย

ระหวาง  .39  ถึง  .50  มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .67  ถึง  1.00  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ   .76     

    ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  จํานวน  10  ขอ  มีคาความยากงาย

ระหวาง  .28  ถึง  .58  มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .33  ถึง  .78  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ   .60     

    ทักษะการทดลอง  จํานวน  10  ขอ  มีคาความยากงายระหวาง  .39  ถึง  .61  มีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต  .39  ถึง  .83  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ   .60     
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    ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  จํานวน  10  ขอ  มีคาความยากงาย

ระหวาง  .31  ถึง  .61  มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .50  ถึง  .89  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ   .73      

  2.2  แบบสอบถาม  จํานวน  2  ฉบับ  ไดแก   

   2.2.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์                    

ของประกิตศรี  เผาเมือง  (2546)   มีขอคําถามจํานวน  20  ขอ ซึ่งศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3    

เปนแบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  ชนิด  4  ระดับ คือ จริงมากที่สุด  จริงมาก จริงนอย     

จริงนอยที่สุด   ซึ่งมีทั้งขอความเชิงบวกและเชิงลบ   มีคาอํานาจจําแนก  (t)  ตั้งแต  3.995  ถึง  7.588 

และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .863      

   2.2.2 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัยพัฒนาจากแบบวัดเจตคติทาง

วิทยาศาสตรของวนิดา  คันธจันทร  (2549)   มีขอคําถามจํานวน  30  ขอ   ซึ่งศึกษากับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  3  เปนแบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  ชนิด  5  ระดับ คือ  มากที่สุด  

มาก  ปานกลาง นอย  นอยที่สุด   ซึ่งมีทั้งขอความเชิงบวกและเชิงลบ   มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .422  

ถึง  .673 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ   .945       

 3. พิจารณาปรับขอคําถามของแบบวัดและปรับปรุงภาษาใหมีความเหมาะสมกบักลุมตัวอยาง  

โดยผูวิจัยไดพัฒนาขอคําถามของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 32 ขอ 

แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน 20 ขอ แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์      

จํานวน  20  ขอ แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร จํานวน 24 ขอ และแบบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  จํานวน 20  ขอ  

 4. นําแบบวัดที่ผานการคัดกรองจากขอ 3 ไปจัดชุดและกําหนดวิธีการดําเนินการสอบ         

เพื่อนําแบบวัดไปทดลองใช  (Try Out)  เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยม      

ศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ จากโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด ไดแกโรงเรียน         

บานหนองตะเภา  โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย และโรงเรียนกุยบุรีวิทยา    

ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  แลวนําแบบวัดมาคัดเลือกฉบับที่   

สมบูรณไว จํานวน 120 ฉบับ โดยแบบทดสอบนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจ

จําแนก (r)  ในสวนของแบบสอบถามนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  (r)  โดยใชวิธีการหาคา

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมจากขออ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด (Item Total Correlation)  

ดวยสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation : )  เพื่อพิจารณาวา     

แบบวัดแตละขอสามารถจําแนกผูสอบตามความสามารถของแตละคนเพียงใด และพิจารณาคัดเลือกขอ

ที่มีคาความยากงาย  (p) ตั้งแต .20-.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป   ผลการพิจารณาพบวา 

xyr
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  4.1 แบบทดสอบ  จํานวน  3 ฉบับ  ไดแก   

   4.1.1  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 32  ขอ พบวา      

มีคาความยากงายอยูระหวาง .336 - .740 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .283 - .598  ซึง่พจิารณาคดัเลอืก      

ขอคําถามไวทุกขอ 

   4.1.2  แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน  40  ขอ พบวามี

คาความยากงายอยูระหวาง .163 - .713 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .169 - .517  และไดพิจารณา

คัดเลือกขอคําถามที่ผานเกณฑไวจํานวน 20 ขอ หลังการคัดเลือกขอคําถามพบวามีคาความยากงาย    

อยูระหวาง  .331 - .713  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .205 - .517   

   4.1.3  แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 30  ขอ พบวามีคาความ

ยากงายอยูระหวาง .191 - .865  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .143 - .660  และไดพิจารณาคัดเลือก      

ขอคําถามที่ผานเกณฑไวจํานวน 20 ขอ หลังการคัดเลือกขอคําถามพบวามีคาความยากงาย                 

อยูระหวาง .201 - .706  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .201 - .660   

  4.2 แบบสอบถาม  จํานวน  2  ฉบับ  ไดแก   

   4.2.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  จํานวน 20  ขอ พบวามีคาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง .368 - .676  ซึ่งพิจารณาคัดเลือกขอคําถามไวทุกขอ 

   4.2.2   แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร  จํานวน  30  ขอ  พบวามีคาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง .211 - .626  ซึ่งพิจารณาคัดเลือกขอคําถามไว  24  ขอ  หลังการคัดเลือกขอคําถามพบวามีคา

อํานาจจําแนกอยูระหวาง  .305 - .598   

  5.  ผูวิจัยนําขอคําถามที่พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนที่ 4 มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) รายฉบับของแบบวัด  โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน  (Kuder-Richardson)         

ในการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  และใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-α ) 

ของครอนบัค (Crobach)  สําหรับการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา 

  5.1 แบบทดสอบ  จํานวน  3 ฉบับ  ไดแก  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรมีคาความเชื่อมั่นรายฉบับเทากับ .765 แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

มีคาความเชื่อมั่นรายฉบับเทากับ .738   และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ    

มีคาความเชื่อมั่นรายฉบับเทากับ .725   

  5.2  แบบสอบถาม  จํานวน  2  ฉบับ  ไดแก  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาความเชื่อมั่น       

รายฉบับเทากับ  .834   และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรมีคาความเชื่อมั่นรายฉบับเทากับ .853   
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 6.  จากการพิจารณาคุณภาพของแบบวัด ทั้งคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และ             

คาความเชื่อมั่นรายฉบับ ผูวิจัยเชื่อวาแบบวัดทั้ง 5 ฉบับ มีคุณภาพเพียงพอในการนําไปใชเปน      

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป  

 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
ตัวอยาง  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
สถานการณ  (0) 

 

 อติราชสงัเกตวาฟกทองพนัธุดีที่เขานาํมาปลูกไวในไรของเขาถูกแมลงกดักิน  เขาจงึใชยาปราบ

ศัตรูพืชฉีดพนเปนประจาํ  พบวาฟกทองเจริญเติบโตงอกงามดีปราศจากจากโรคและแมลงรบกวน  แตเขา

ก็ตองแปลกใจเมื่อฟกทองติดผลนอยลงมาก  ทัง้ๆ  ทีฟ่กทองออกดอกมากมาย 

 

1.  ขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในสถานการณนี ้

 ก.  ฟกทองติดผลนอย 

 ข.  มีแมลงมากัดกนิฟกทอง 

 ค.  การกาํจัดแมลงศัตรูพืช 

 ง.  ฟกทองมดีอกมากเกนิไป 

 จ.  ใชยาปราบศัตรูพืชชนิดรายแรงเกนิไป 
 คําตอบ  ตัวเลือก  ก. 
2.  นกัเรยีนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้วาอยางไร 

 ก.  ฟกทองพันธุไมดีจริง 

 ข.  ขาดปุยที่ทาํใหเกดิผล 

 ค.  ขาดแมลงชวยผสมเกสร 

 ง.  ดนิเปนกรดหรือเบสมากไป 

 จ.  มีแมลงมารบกวนมากเกิดจากการดื้อยา 
 คําตอบ  ตัวเลือก  ค. 
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3.  นกัเรยีนจะออกแบบการทดลองอยางไร  เพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหา 

 ก.  ปลูกฟกทอง  2  แปลง  แปลงที่  1  ไมปรับสภาพดิน  แปลงที่  2  ปรับสภาพดินใหเปนกลาง  

 ข.  ปลูกฟกทอง  2  แปลง  แปลงที่  1  กางมุงปองกันแมลง  แปลงที่  2  ไมกางมุงปองกันแมลง   

 ค.  ปลูกฟกทอง 2 แปลง  แปลงที่  1  ใชฟกทองพันธุเดิม  แปลงที่  2  แปลงที่หนึ่งใชขาวโพด 

  พันธุที่ดีกวาพันธุเดิม 

 ง. ปลูกฟกทอง  2  แปลง  แปลงที่  1  ไมใสปุย  ไมใสสารเรงดอกเรงผล  แปลงที่  2  ใสปุย          

  ใสสารเรงดอกเรงผล   

 จ. ปลูกฟกทอง  2  แปลง  แปลงที่  1  ใชยาปราบศัตรูพืชชนิดเดิม  แปลงที่  2  ใชยาปราบ 

  ศัตรูพืชที่มีฤทธิ์รายแรงกวา 
 คําตอบ  ตัวเลือก  ข. 
4.  นกัเรยีนสรปุผลการทดลองนีอ้ยางไร 

 ก.  แปลงฟกทองที่ไมกางมุงจะติดลกูมากกวา 

 ข.  แปลงฟกทองพนัธุดกีวาเดิมจะติดลกูมากกวา 

 ค.  แปลงฟกทองที่ปรับสภาพดินใหเปนกลางจะติดลูกมากกวา 

 ง.  แปลงฟกทองที่ใสปุย  ใสสารเรงดอกเรงผลจะติดลูกมากกวา 

 จ. แปลงฟกทองที่ใชยาปราบศัตรูพืชชนิดรายแรงกวาเดมิ  จะติดลกูมากกวา 
 คําตอบ  ตัวเลือก  ก. 
 
การตรวจใหคะแนน 
 การตรวจใหคะแนนแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรใชเกณฑ  ในการ

ตรวจใหคะแนน  1  คะแนน  ถาตอบคําถามขอนั้นถูก  และถาตอบคําถามขอนั้นผิด  หรือเวนวางไวหรือ

ตอบเกินกวาหนึ่งคําตอบในขอนั้นๆ  ให  0  คะแนน 

 เมื่อรวมคะแนนในแตละดาน คะแนนสูงสุดในแตละดานจะเทากับ 8 คะแนน และคะแนน

ต่ําสุดจะเทากับ 0 คะแนน โดยมีการแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ 

             คะแนนเฉลี่ย                          การแปลความหมาย 

  06.00 – 08.00  นักเรียนมคีวามสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร (ข้ันการระบ ุ

       ปญหา ข้ันการวิเคราะหปญหา ข้ันการกาํหนดวิธกีารแกปญหา  และ         

      ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ) อยูในระดับสูง 

 04.00 – 05.99  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร (ข้ันการระบุ 

       ปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และ 

      ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ)  อยูในระดับปานกลาง 
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   00.00 - 03.99  นักเรียนมคีวามสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร (ข้ันการระบ ุ

       ปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และ 

       ข้ันการตรวจสอบผลลพัธ)  อยูในระดับตํ่า 

  เมื่อรวมคะแนนทั้ง 4 ดาน คะแนนรวมทัง้หมดจะเทากับ 32 คะแนน และต่ําสุดจะเทากับ           

0 คะแนน โดยมีการแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี ้

              คะแนนเฉลี่ย                          การแปลความหมาย 

 24.00 -  32.00  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง 

 16.00 -  23.99  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

 00.00  - 15.99  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยูในระดบัตํ่า  
  
ตัวอยาง  แบบวัดการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
ดานการพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
สถานการณ 

 โรงเรียนแหงหนึ่งไดทําการทดสอบความเร็วในการวิ่งของนักเรียนเพื่อคัดเลือกนกักฬีาเปนตวัแทน

ของโรงเรียนในการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน  จากการทดสอบความเร็วในการวิ่งของนักกีฬา  3  คน  

ไดผลดังตอไปนี้ 

 

ชวงเวลาที่วิง่ 
คนที ่  

ระยะทางทีว่ิ่ง  
(เมตร) ตอนเชา ตอนเย็น 

100 0.10.43 0.10.32 

200 0.20.46 0.19.59 1 
เวลาที่ใชในการวิ่ง 

(ชม.นาท.ีวนิาที) 
400 0.41.55 0.38.20 

100 0.11.02 0.11.00 

200 0.21.48 0.21.22 2 
เวลาที่ใชในการวิ่ง 

(ชม.นาท.ีวนิาที) 
400 0.42.58 0.42.43 

100 0.10.45 0.10.32 

200 0.20.46 0.19.32 3 
เวลาที่ใชในการวิ่ง 

(ชม.นาท.ีวนิาที) 
400 0.41.47 0.37.52 
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1.  หลังทําการทดสอบผลการวิ่ง  มีรายงานผลการทดสอบดังนี้ 

 ขอที่  1  ผูทําการทดสอบรายงานวา  “นักกีฬาสวนมากวิ่งไดเร็วในชวงเวลาเย็น” 

 ขอที่  2  นักวิ่งทั้งสามคนรายงานวา  “ในชวงเวลาเย็นวิ่งไดเร็วกวาชวงเวลาเชา” 

จากการรายงานดังกลาว  นักเรียนคิดวาขอความใดนาเชื่อถือมากกวากัน 

 ก.  ขอที่  1  นาเชือ่ถือมากกวา 

 ข.  ขอที ่ 2  นาเชือ่ถือมากกวา 

 ค.  ไมมีขอความใดนาเชื่อถอืมากกวากนั 
  คําตอบ  ตัวเลือก  ข. 
ดานการอุปนัย 
 จากการทดลองครั้งแรก  ดร.  สมศักดิ์  และ  ดร.สมโภชสรุปวา  หนอนกะหล่ําปลีมีพิษตอเปด  

2.  ไดมีการทดลองซ้ํากับเปดอีก  3  ชนิด  ซึ่งมีอายุนอยกวาเปดที่ใชในการทดลองกลุมแรก  เมื่อส้ินสุด

สัปดาหเปดที่ไดรับอาหารธรรมดาตาย  2  ตัว  และเปดที่ไดรับหนอนกะหล่ําปลีตาย  20  ตัว  ขอมูลนี้
เกี่ยวของกับขอสรุปที่วา  “หนอนกะหล่ําปลีมีพิษตอเปด”  อยางไร      
  ก.  ขอมูลนี้สนับสนุนขอสรุป 

  ข.  ขอมูลนี้ขัดแยงขอสรุป 

  ค.  ขอมูลนี้ไมสนับสนุน  หรือ  ไมขัดแยงกับขอสรุป 
  คําตอบ  ตัวเลือก  ก. 
ดานการนิรนัย 
 เปนเรื่องราวของชาย  2  คนที่กําลังโตเถียงเกี่ยวกับเร่ืองการใหผูมีอายุ  18  ป  มีสิทธิในการ

ออกเสียงเลือกตั้ง 

 

3.  มาโนช   “ยิ่งกวานั้น  คนที่อายุ  18  ปควรจะไดรับอนุญาตใหออกเสียงเลือกตั้งได  เพราะวาใครก็ตามที่มี

สวนไดสวนเสียกับผลการตัดสินใจของผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง  ก็ควรจะไดรับอนุญาตใหออกเสียง

เลือกตั้งดวย   ซึ่งเห็นชัดอยูแลววา คนที่อายุ  18  ปจะเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียกับผลการตัดสินใจของ     

ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนที่มีอายุ  18  ปไมควรมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง”  จงเลือกตอบขอที่
ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวตอไปนี้ 
 ก.  ขอสรุปที่ขีดเสนใตสอดคลองกับขอสรุปในประโยค 

 ข.  ขอสรุปที่ขีดเสนใตขัดแยงกับขอสรุปในประโยค  

 ค.  ขอสรุปที่ขีดเสนใตไมสอดคลองและไมขัดแยงกับขอสรุปในประโยค 
 คําตอบ  ตัวเลือก  ข. 
 

 



   94 

ดานการระบขุอตกลงเบื้องตน 
4.  สมชาย  “ผมไดยินมาวาคุณและพรรคพวกพยายามที่จะใสคลอรีนลงในน้ําประปา  คุณอาจคิดวาสิ่งนี้

เปนสิ่งดี  ซึ่งเห็นไดชัดวาเรื่องที่กําลังพูดถึงเปนเรื่องการใสคลอรีนหรือไมใสคลอรีนลงในน้ําประปา  

เฉพาะคนโงเทานั้นที่เห็นดวยกับการใสคลอรีน  ดังนั้นพวกเราจึงไมควรใส” 

      สุชาติ  “อยางนอยที่สุดคุณก็พูดถูกตอง  ที่กลาววาเรากําลังพยายามที่จะใสคลอรีนลงในน้ําประปา  ” 

จงเลือกขอคําตอบที่มีเหตุผลที่ดีที่สุดที่ทําใหความคิดดังกลาวไมถูกตอง 

 ก.  สมชายทึกทักเอาอยางผิดๆ  วามีทางเลือกสองทางที่ถูกตอง 

 ข.  สมชายกําลังใชคําพูดเดียวกันในสองความหมาย 

 ค.  สมชายกําลังใชภาษอารมณที่ไมชวยใหขออางสมเหตุสมผล 
  คําตอบ  ตัวเลือก  ค. 
 

การตรวจใหคะแนน 
 การตรวจใหคะแนนแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณใชเกณฑในการตรวจ      

ใหคะแนน  1  คะแนน  ถาตอบคําถามขอนั้นถูก  และถาตอบคําถามขอนั้นผิด  หรือเวนวางไว  หรือ      

ตอบเกินกวาหนึ่งคําตอบในขอนั้นๆ  ให  0  คะแนน 
 

เกณฑการแปลความหมาย 
 แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน  20  ขอ  เพื่อใหทราบถึงระดับ

ของความสามารถในการคิดอยางมีวิจาณญาณ  มีเกณฑดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

 15.00 – 20.00  มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับสูง 

 10.00 – 14.99  มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับปานกลาง 

 00.00 – 09.99  มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในต่ํา 

 
ตัวอยาง  แบบวัดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขั้นบรูณาการ 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
1. ในพื้นที่บริเวณหนึ่งประชากรมีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรง ซูบผอม  เมื่อวินิจฉัยเบื้องตนพบวา               

ถนนหมูบาน ถมดวยกากแบตเตอรร่ีจํานวนมาก  อาจตั้งสมมติฐาน ไดวา  อาการดังกลาวเกิดจากสารพิษชนิดใด 

 ก.  ตะกัว่        ข.  แคดเมยีม 

 ค.  ดีบกุ     ง.  ปรอท  จ.  กาํมะถัน 
 คําตอบ  ตัวเลือก  ก. 
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ทักษะการกาํหนดนิยามเชงิปฏิบัติการ   
2.  จากคําพูดที่วา  “ประเทศไทยจะกลายเปนทะเลทราย  ถายังไมมีการอนุรักษปาไม”  การอนุรักษ     

ปาไม  ในที่นี้หมายความวาอยางไร     

 ก.  การบํารุงรักษาปาไมในเขตพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ 

 ข.  การสงเสริมและปลูกฝงคานิยมในการดูแรักษาปาไม 

 ค.  การดูแลรักษาปาไมไวโดยไมมีการนํามาใชประโยชน 

 ง.  การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ  และลงโทษผูทําลายปาอยางรุนแรง 

 จ.  การปลูกปา  ประกาศเขตพืน้ที่และออกกฏหมายควบคุมการใชประโยชนจากปาไม 
 คําตอบ  ตัวเลือก  จ. 
ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร   
3.  จากสมมติฐานที่วา ”เกลือสามารถละลายในน้ํารอนไดเร็วกวาในน้ําเย็น”  ในการทดลองเพื่อทดสอบ

สมมติฐานนี้จะตองจัดขอใดใหเหมือนกัน 

 ก. อุณหภูมิของน้ําและปริมาณของน้ํา 

 ข. ปริมาณของเกลือและปริมาณของน้ํา 

 ค.  ปริมาณของเกลือและความกดดันของอากาศ 

 ง. อุณหภูมิของน้ําและขนาดของภาชนะที่ใสน้ํา 

 จ. ปริมาณของเกลือ  ปริมาณของน้ําและอุณหภูมิของน้ํา   
 คําตอบ  ตัวเลือก  จ. 
ทักษะการทดลอง        
4.  วัสดุ-อุปกรณในขอใดสามารถทดสอบสมมติฐานที่วา  “ดินตางชนิดกันจะปลูกพืชไดเจริญเติบโต

แตกตางกัน”   

 ก.  กระปองนม  ปุย  ดินชนิดเดียวกัน  น้ํา 

 ข.  เมล็ดพืช  น้ํา  ดินตางชนิดกัน  ตะแกรงลวด 

 ค.  ดินตางชนิดกัน  ตะแกรงลวด  พืชชนิดเดียวกัน  น้ํา 

 ง.  กลองพลาสติก  กระดาษชําระ  สําลี  กิ่งชบา    

        จ.  ดินตางชนิดกัน  กระปองนม  พืชชนิดเดียวกัน  น้ํา 
 คําตอบ  ตัวเลือก  จ. 
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ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป   
5.  พิจารณาตารางตอไปนี้   

 

สถานที ่ อุณหภูมิ  (องศาเซลเซยีส) 

                ชายหาดบางแสน 30 

                สนามหลวง 31 

                ดอยอินทนน 21 

                ประเทศธิเบต 5 

                เทือกเขาหมิาลัย -21 

     

ควรสรุปขอมูลในตารางนี้วาอยางไร    

 ก.  สนามหลวงอากาศรอน   

 ข.  ยิ่งสูงขึ้นอุณหภูมิยิ่งต่ําลง 

 ค.  ยิ่งสูงขึ้นอากาศจะรอนขึ้น 

 ง.  ประเทศธิเบตหนาวกวาประเทศไทย 

 จ.  บนเทือกเขาหิมาลัยน้ําจะเปนน้ําแข็งทั้งหมด 
 คําตอบ  ตัวเลือก  ข. 
 
การตรวจใหคะแนน 
 การตรวจใหคะแนนแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการใชเกณฑ            

ในการตรวจใหคะแนน  1  คะแนน  ถาตอบคําถามขอนั้นถูก  และถาตอบคําถามขอนั้นผิด  หรือเวนวางไว

หรือตอบเกินกวาหนึ่งคําตอบในขอนั้นๆ  ให  0  คะแนน 

 
เกณฑการแปลความหมาย 
 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  จํานวน  20  ขอ  เพื่อใหทราบถึง

ระดับของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  มีเกณฑดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

 15.00 – 20.00  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการอยูในระดับสูง 

 10.00 – 14.99  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการอยูในระดับปานกลาง 

 00.00 – 09.99  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการอยูในต่ํา 
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ตัวอยาง  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
คําชี้แจง   แบบวัดฉบบันีเ้ปนแบบวัดแรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์ ใหนกัเรยีนอานแลวทาํเครื่องหมาย    ลงใน

ชองทางขวามอืของขอความในแตละขอเพยีงชองเดยีวทีต่รงกบัความเปนจริงของนกัเรียนมากที่สุด   
 

 

ขอ 

 

ขอความ จริ
งม
าก

 

จริ
งค
อน
ขา
งม
าก

 

จริ
งป
าน
กล
าง

 

จริ
งค
อน
ขา
งน
อย

 

จริ
งน
อย
ที่สุ
ด 

0 ขาพเจาชอบแกปญหาดวยตนเอง      

00 ขาพเจามีความมุงมัน่ที่จะทาํงานใหสําเร็จ      

000 ขาพเจาจะพยายามมากขึน้  ถางานที่ไดรับนัน้ยาก      

 
เกณฑการใหคะแนนแบบวัดแรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์
 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน การใหคะแนนเปน  5  คา 

ตามระดับการรับรูและทิศทางของขอคําถาม ดังนี้  

                    คะแนนในขอความทางบวก      คะแนนในขอความทางลบ 

   จริงมาก       5             1  

   จริงคอนขางมาก     4             2 

   จริงปานกลาง       3             3 

   จริงคอนขางนอย       2             4 

   จริงนอยที่สุด       1             5 
 
เกณฑการแปลความหมาย   
 ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  จํานวน 20 ขอ เพื่อใหทราบ

ถึงระดับของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มีเกณฑดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

 90.00 - 100.00  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับสูง  

 70.00 - 89.99  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับคอนขางสูง 

 50.00 - 69.99  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลาง 

 30.00 - 49.99  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับคอนขางต่ํา 

 20.00 - 29.99  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับตํ่า 
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ตัวอยาง  แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร   
คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความแตละขอความ  และทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรง

กับความรูสึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดเพียงชองเดียว    

 

ระดับความรูสึก/ความคิดเหน็ 
 

ขอ 

 

ขอความ 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

 

1. 

ความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น   
ขาพเจาคิดวาการคนควาหาความรูเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ

ขาพเจา 

     

 

2. 

ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม   
ขาพเจายอมรับผลของการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดีและ

ผลเสีย 

     

 

3. 

ความมีเหตุผล   
ขาพเจาคิดวาการสรุปผลการทดลองที่ดีตองมีเหตุผลทางหลัก

วิทยาศาสตรประกอบ 

     

 

4. 

ความมีระเบียบรอบคอบ   
ขาพเจาทําการรวบรวมขอมูลอยางเพียงพอกอนที่จะลงสรุป

เร่ืองราวตางๆ 

     

 

5. 

ความซื่อสัตย   
ในการทดลองแตละครั้งขาพเจาจะรายงานผลตรงตามการ

ทดลองที่เกิดขึ้นจริง 

     

 

6. 

ความใจกวางและเต็มใจรับฟงความคิดใหม   
ขาพเจาคิดวาการรับฟงแนวความคิดหรือความรูนอกเหนือจาก

ที่ตนเองมีอยูจะชวยใหเรารอบรูมากขึ้น 
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เกณฑการใหคะแนนแบบวัดเจตคตทิางวทิยาศาสตร   
 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร  จํานวน 24 ขอ คะแนนเต็ม 120 คะแนน การใหคะแนนเปน       

5 คา ตามระดับการรับรูและทิศทางของขอคําถาม ดังนี้  

    ระดับความรูสึก/ความคิดเหน็    คะแนนในขอความทางบวก       คะแนนในขอความทางลบ 

   มากที่สุด       5             1  

   มาก         4             2 

   ปานกลาง        3             3 

   นอย         2             4 

   นอยที่สุด        1             5 
 

เกณฑการแปลความหมาย   
 ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางวิทยาศาสตร  จํานวน 24 ขอ เพื่อให

ทราบถึงระดับของเจตคติทางวิทยาศาสตร มีเกณฑดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

 108.00 – 120.00  มีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง 

 84.00  – 107.99  มีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับคอนขางสูง 

 60.00  –  83.99  มีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

 36.00  –  59.99  มีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับคอนขางต่ํา  

 24.00  –  35.99   มเีจตคตทิางวทิยาศาสตรอยูในระดับตํ่า 
 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยวางแผนเกี่ยวกับวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางโดยใช

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบวัด จํานวน 6 ฉบับ  ไดแก  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แบบวัด

เจตคติทางวิทยาศาสตร  แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และแบบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  โดยจัดแบบวัดออกเปน  3  ชุด  ไดแก  ชุดที่ 1 ประกอบดวย

แบบวัดความสามารถในแกปญหาทางวิทยาศาสตรและแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ชุดที่ 2 ประกอบดวย  

แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร  ชุดที่ 3  

ประกอบดวย แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ันบูรณาการ  และแบบวัดการรับรู
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ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอนที่ปรับปรุงจากการวิเคราะห

เครื่องมือในข้ันการทดลองใช  (Try Out)  ดังนี้ 

 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อขอความ

อนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษา ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 2. นําหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ยื่นตอผูบริหาร

สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอมทั้งนัดหมาย      

วัน  เวลา  สถานที่ที่จะเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งอยูระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ.2550 ถึง เดือน มกราคม 

พ.ศ.2551 

 3. จัดเตรียมแบบวัดทั้ง  6  ฉบับ  ประกอบไปดวย  แบบวัดความสามารถในการแกปญหา    

ทางวิทยาศาสตร  แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์     

แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร    แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร  และแบบวดั

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  โดยใหมีจํานวนแบบวัดมากกวาจํานวนของ        

กลุมตัวอยางประมาณรอยละ  30  เพื่อใชในการคัดเลือกกรณีตอบไมสมบูรณหรือไมมีความตั้งใจ   

ในการตอบ     

 4. ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกชุดตามกําหนดเวลา

ที่นัดหมายไว  โดยมีวิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพและมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด

นอยที่สุด 

  4.1  กําหนดเวลาในการตอบแบบวัดใหเหมาะสม  โดยกําหนดใหนักเรียนทําแบบวัดชุดที่ 1       

ใชเวลา  1  ชั่วโมง  30  นาที  แบบวัดชุดที่  2  และชุดที่  3  ใชเวลาชุดละ  1  ชั่วโมง       

  4.2  ขอความอนุเคราะหจากอาจารยประจําชั้นของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกรุณา     

แจงใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการตอบแบบวัด   

  4.3  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการตอบแบบวัด      

แตละฉบับใหชัดเจนเพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน  จากนั้นใหนักเรียนทําแบบวัดชุดที่ 1-3 ตามลําดับ      

โดยกําหนดใหนักเรียนพัก 5 นาที  ภายหลังการทําแบบวัดชุดที่ 1 และ 2 พรอมทั้งสังเกตพฤติกรรม       

ของนักเรียนดานความตั้งใจทําแบบวัดเพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินคัดเลือกขอมูลสูข้ันตอน       

การ         จัดกระทําขอมูลตอไป 

  4.4  แจงเตือนนักเรียนลวงหนา 10 นาที  กอนหมดเวลาทําแบบวัดแตละชุด  จากนั้นผูวิจัย

ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลเบื้องตนขณะเก็บรวบรวมขอมูลคืน 

  ผูวิจัยวางแผนการจัดแบบวัดของนักเรียนแตละคนเขาชุดกัน  โดยการลงรหัสที่แบบวัด

ทุกฉบับและใหนักเรียนลงชื่อใหตรงกับแบบวัดที่ตนเองไดรับ   
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 5. นําแบบวัดทั้ง  6  ฉบับที่ไดจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบ  และคัดแยกแบบวัดที่ไดรับ           

การตอบที่ไมสมบูรณ  หรือมีรองรอยระบุถึงการไมตั้งใจทําแบบวัดโดยพิจารณาตามขอบเขตของกลุม

ตัวอยางที่ผูวิจัยกําหนดไว  หลังจากคัดเลือกแบบวัดที่สมบูรณทําใหไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลในการทําวิจัยจํานวน  390  คน   

 6. ทําการการลงรหัสและจัดระบบขอมูลในการวิเคราะหขอมูล  เพื่อวิเคราะหหาคา    

ทางสถิติ เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจัยตอไป 

 
4.  การจดักระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Windows              

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 1. ตรวจใหคะแนนแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  แบบวัด

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แบบวัดแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์   แบบวัดเจตคติ                

ทางวิทยาศาสตร  แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และแบบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  ตามเกณฑการตรวจใหคะแนนที่กําหนดไว  

 2. วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานของปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร 

 3.  วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย  (Simple Correlation Coefficient) ระหวาง

ปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 4. วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว (MMR)  และ       

คาน้ําหนักความสําคัญ  ระหวางปจจัยบางประการกับข้ันของการแกปญหา  ไดแก  ข้ันการระบุปญหา      

ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ 
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5.  สถิติทีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู 
1.  สถิติที่ใชในการกาํหนดกลุมตวัอยาง  

 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง       

โดยใชสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling)        

ในระดับความเชื่อมั่นที่ .95   (มยุรี ศรีชัย. 2538: 105) 
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  เมื่อ  n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

    N  แทน  จํานวนนกัเรยีนทั้งหมด 

    K  แทน  จํานวนชัน้ทีส่มาชิกของประชากรทัง้หมดถกูแบง 

      แทน  คาความแปรปรวนแตละชัน้ 2
gS

    e  แทน  ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา 

     แทน  จํานวนของนกัเรียนในแตละชั้น gN

     แทน  gW
N

N g  

 

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face Validity) โดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 179) 
 

N
R

IOC ∑=  

 

  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองความเหน็ของผูเชีย่วชาญ 

    ∑R  แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

    N  แทน จํานวนผูเชีย่วชาญ 
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  2.2 หาคาความยากงายของแบบทดสอบ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2538:  5) 

 

               RP
N

=  
       

เมื่อ         P    แทน  คาความยากงาย 

      R    แทน  จาํนวนคนทีต่อบถูก 

      N    แทน  จาํนวนคนทัง้หมด 

  2.3   วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัด  โดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนน

รายขอกับคะแนนรวมของขออ่ืนๆที่เหลือทั้งหมด  (Item Total Correlation)  โดยใชสูตรสหสัมพันธ            

แบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation)  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 165-166) 
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  เมื่อ   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน XYr

    N  แทน จํานวนคนในกลุม 

    X  แทน  คะแนนของขอคําถาม 

    Y  แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืนๆ  ที่เหลือทุกขอ 

 

   2.4   วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา   (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ.  2547: 220) 
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  เมื่อ    แทน คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด α

    K   แทน จํานวนขอคําถามของเครื่องมือวัด 

      แทน คาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 2
iS

      แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 2
xS
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   2.5  วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน     

(Kuder-Richardson) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 218) 

 

tt 2
X

pqKr 1
K 1 S

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥− ⎣ ⎦

∑  

 

  เมื่อ       แทน    คาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืวัด ttr

           K      แทน    จํานวนขอของแบบทดสอบ 

           p      แทน    สัดสวนของผูที่ตอบถูกหรือความยากของแตละขอ 

           q      แทน    สัดสวนของผูที่ตอบผดิซึง่เทากบั  1- p 

              แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของเครื่องมือวัด 2
XS

 
  3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย  (C.V.) 

  3.2  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว:MMR(Multivariate Multiple 

Regression) ในการวิเคราะหขอมูล (Stevens.  1992: 131) 

   3.2.1  เกณฑอัตราสวนไลลิฮูด 
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                   เมื่อ          แทน  คาแลมปดาของวิลด (Wilks’s Lambda) Λ

        แทน   ตัวประมาณคาเมตริกความเปลี่ยนแปลงการถดถอยสําหรับกลุม regSS

             ของตัวแปรตาม 

      แทน   ตัวประมาณคาเมตริกความเปลี่ยนแปลงสวนที่เหลือสําหรับกลุม residSS

             ของตัวแปรตาม 

        แทน   ตัวประมาณคาเมตริกความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งหมดสําหรับ totSS

                                                   ตัวแปรตามที่เกี่ยวกับคาเฉลี่ย    
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                         3.2.2 สถิติเอฟของราวว (Rao’s F statistics) หรือ “ราวว-เอฟ”  

 

                   
1/s

1/ s

1 ms 1 qp /F
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Λ
2  

 

   เมื่อ  F   แทน  สถิติเอฟของราวว 

     s     แทน  ( ) ( )2 2 2 2p q 4 / p q 5− + −  

     m    แทน  ( )ne p 1 q / 2− + −  

     p    แทน  จํานวนตัวแปรตาม 

     q    แทน  จํานวนตัวแปรอิสระ 

     ne  แทน   องศาความเปนอิสระของคาผิดพลาด 

 

  3.3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย โดยใชสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 

Product-Moment Correlation Coefficient) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2540: 173) 

 

( ) ( )
XY 2 22 2

N XY X Y
r

N X X N Y Y

−
=

⎡ ⎤⎡ ⎤− −⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

    

  เมื่อ            แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ XYr

               XΣ  แทน   ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ X 

                YΣ  แทน   ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ Y 

                2XΣ  แทน   ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ X แตละตัวยกกาํลงัสอง 

               2YΣ  แทน   ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ Y แตละตัวยกกาํลงัสอง 

               XYΣ   แทน   ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ X และ Y  คูณกนัแตละคู 

        N       แทน   จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
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  3.4  ทดสอบความมีนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช t-test (ลวน สายยศ; 

และอังคณา สายยศ.  2540: 250) 

 

2

N 2t r
1 r
−

=
−

 

  

  เมื่อ   t     แทน   คาจากการแจกแจงแบบที 

        r     แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

        N    แทน   จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 

        df    แทน   N-2 

 

  3.5  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ โดยใชสูตร (Pedhazur.  1997: 104) 

 

Y.12...K 1 Y1 2 Y2 K YKR r r ... r= β +β + β  

 

             เมื่อ      แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณขอตัวแปรอิสระที่ 1 ถึง K Y.12...KR

    1 2 K, ,...,β β β    แทน  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระที่ 1 ถึง K 

       แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปร     Y1 Y2 YKr , r ,...r

                        อิสระที่ 1 ถึง K กับตัวแปรเกณฑ Y 

 

  3.6   ทดสอบนัยสําคัญของสหสัมพันธพหุคูณ โดยสูตร F-test (Pedhazur.  1997: 105) 
 

( )( )
2

2

R / kF
1 R N k 1

=
− − −

 

  

  เมื่อ      F    แทน    คาการจําแนกแบบ F 

        R    แทน    คาสัมประสิทธิ์พหุคูณ 

        N    แทน     จํานวนกลุมตัวอยาง 

        k    แทน     จํานวนตัวแปรอิสระ 
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  3.7  หาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระโดยใชสูตร (Pedhazur.  1997: 103) 

   3.7.1   หาคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนดิบ (Score Weight) 
 

Y
j j

j

Sb
S

= β  

 

  เมื่อ   jb   แทน   คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระที่ j  ในรูปคะแนนดิบ 

    jβ     แทน   คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระที่ j  ในรูปคะแนน 

        มาตรฐาน 

        แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตัวแปรตาม YS

        แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตัวแปรอิสระตัวที่ j jS

 

   3.7.2   ทดสอบนัยสําคัญของคาน้ําหนักความสําคัญ โดยใชสูตร t-test 

 

j
bj

bj

b
t

SE
=     ; df = N – k - 1 

    

  เมื่อ   bjt      แทน   คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติการแจกแจง t  

        jb       แทน   คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระที่ j  ในรูปคะแนนดิบ 

        bjSE   แทน   คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาน้ําหนักความสําคัญ 

             แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง N

    k       แทน   จํานวนตัวแปรอิสระ 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล 
  

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ

ในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

  

  X1  แทน ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ   

  X2  แทน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   

  X3  แทน เจตคติทางวิทยาศาสตร   

  X4  แทน การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร   

  X5  แทน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 

  Y  แทน ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

  Y1  แทน ข้ันการระบุปญหา                    

  Y2  แทน ข้ันการวิเคราะหปญหา   

  Y3  แทน ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา   

  Y4  แทน ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

  X     แทน   คาเฉลี่ย 

  S.D.   แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  C.V.    แทน   คาสัมประสิทธิ์การกระจาย 

       แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  XYr

      (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

  t    แทน   คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

  F   แทน    คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution)  

  R    แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

  R2    แทน    กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

  Λ   แทน   คาวิลคแลมดา (Wilks’s Lambda) 

  b     แทน   คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ 
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  β     แทน   คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  β % แทน คาเปอรเซนตสงผลของคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระ 

      ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  K     แทน   จํานวนขอของแบบวัด 

   Xk    แทน   คะแนนสูงสุดแตละฉบับของแบบวัด 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

 1. คาสถิติพื้นฐานของปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 2.   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 3.   คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว (MMR) ระหวางปจจัยบางประการ

กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา         

ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

 4.   คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหา        

ทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา และ      

ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  คาสถิติพื้นฐานของปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนของความสามารถในการคิดอยางมี

วิจารณญาณ  (X1)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (X2) เจตคติทางวิทยาศาสตร (X3)  การรับรูความสามารถของ

ตนเองทางวิทยาศาสตร  (X4) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  (X5)  กับ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร (Y) ในขั้นการระบุปญหา  (Y1) ข้ันการวิเคราะหปญหา  

(Y2) ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  (Y3) และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (Y4) มาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน 

ไดแก  คาเฉลี่ย (X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.)  ปรากฎผล

ดังแสดงในตาราง  6 
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ตาราง 6  คาสถิติพื้นฐานของปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

      (n=390) 

 

ตัวแปร K XK X  S.D. C.V. 
แปล 

ความหมาย 

ความสามารถในการคิดอย างมี

วิจารณญาณ  (X1) 

20 20 8.476 2.853 33.660 ต่ํา 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (X2) 20 100 66.092 11.465 17.347 ปานกลาง 

เจตคติทางวิทยาศาสตร (X3) 24 120 96.885 13.350 13.779 ปานกลาง 

การรับรูความสามารถของตนเองทาง

วิทยาศาสตร  (X4) 

20 100 59.525 10.862 18.248 ปานกลาง 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ข้ันบูรณาการ  (X5) 

20 20 7.749 3.309 42.702 ต่ํา 

ความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร (Y) 

32 32 13.431 5.232 38.955 ต่ํา 

- ข้ันการระบุปญหา (Y1) 8 8 3.187 1.879 58.958 ต่ํา 

- ข้ันการ วิเคราะหปญหา  (Y2) 8 8 3.571 1.759 49.258 ต่ํา 

- ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  (Y3) 8 8 3.289 1.746 53.086 ต่ํา 

- ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ  (Y4) 8 8 3.382 1.701 50.296 ต่ํา 

 

 จากตาราง 6 พบว า   นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับต่ํา  

โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 8.476  คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.853  และสัมประสิทธิ์

การกระจายมีคาเทากับ 33.660           

 นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  อยูในระดับปานกลาง  โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 66.092

คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.465  และสัมประสิทธิ์การกระจายมีคาเทากับ 17.347   

 นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร  อยูในระดับปานกลาง  โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ          

96.885  คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 13.350  และสัมประสิทธิ์การกระจายมีคาเทากับ 13.779  

 นักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  อยูในระดับปานกลาง  โดยคะแนน

เฉลี่ยมีคาเทากับ 59.525 คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.862  และสัมประสิทธิ์          

การกระจายมีคาเทากับ 18.248   

 



 
 

111 

 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  อยูในระดับตํ่า  โดยคะแนนเฉลี่ย 

มีคาเทากับ 7.749  คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.309  และสัมประสิทธิ์การกระจายมีคา

เทากับ 42.702  

 นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร อยูในระดับตํ่า  โดยคะแนนเฉลี่ย  

มีคาเทากับ 13.431  คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.232  และสัมประสิทธิ์การกระจายมีคา

เทากับ 38.955  โดยที่ 

  -  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในขั้นการระบุปญหา  อยูใน

ระดับตํ่า  โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.187  คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.879       

และสัมประสิทธิ์การกระจายมีคาเทากับ 58.958           

  -  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในขั้นการวิเคราะหปญหา  

อยูในระดับตํ่า  โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ  3.571  คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.759  

และสัมประสิทธิ์การกระจายมีคาเทากับ 49.258        

  -  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในขั้นการกําหนดวิธี

แกปญหา  อยูในระดับตํ่า  โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ  3.289  คะแนน   มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.746  และสัมประสิทธิ์การกระจายมีคาเทากับ 53.086   

  -  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในขั้นการตรวจสอบผลลัพธ      

อยูในระดับต่ํา  โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.382  คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.701  

และสัมประสิทธิ์การกระจายมีคาเทากับ 50.296   

 
 2.  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 การวิเคราะหในขั้นนี้ ผูวิจัยไดนําปจจัยทั้ง 5 ปจจัย กับความสามารถในการแกปญหา               

ทางวิทยาศาสตรทั้ง 4 ข้ัน มาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (r) โดยใชสูตรของ    

เพียรสัน ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 7 
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ตาราง  7   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (r) ระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถ 

      ในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรโดยรวมและจําแนกตามขั้นของการแกปญหา   

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X1 1 .267** .318**  .058 .424** .326** .364** .364** .301** .452** 

X2  1 .510** .579** .334** .318** .374** .385** .394** .487** 

X3   1 .361** .310** .351** .373** .403** .323** .483** 

X4    1  .068  .097  .153** .183** .267** .230** 

X5     1 .363** .425** .490** .413** .561** 

Y1      1 .338** .311** .368** .684** 

Y2       1 .516** .487** .775** 

Y3        1 .515** .773** 

Y4         1 .779** 

Y          1 

** P ≤  .01 และ * P ≤  .05 

 

 จากตาราง  7 พบวา กลุมของตัวแปรมีความสัมพันธกันดังนี้ 

 2.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยมีความสัมพันธกันทางบวก     

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .058 ถึง .579   

ยกเวนความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกับการรับรูความสามารถ

ของตนเองทางวิทยาศาสตร และการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรกับทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .058  และ .068  

ตามลําดับ  

 2.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรตามมีความสัมพันธกันทางบวก        

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .311 ถึง .516 

ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในสูงที่สุดนั้นเปนความสัมพันธระหวางความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรในข้ันการวิเคราะหปญหากับข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา และคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรตามกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ในภาพรวม สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาตั้งแต .684 ถึง .779 ซึ่งคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในสูงที่สุดนั้นเปนความสัมพันธระหวางขั้นการตรวจสอบผลลัพธกับ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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 2.3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการแกปญหา        

ทางวิทยาศาสตรในแตละขั้น มีคาอยูระหวาง  .097  ถึง .490  โดยที่ 

 กลุมตัวแปรปจจัยกับขั้นการระบุปญหา มีคาอยูระหวาง  .097 ถึง .363 ซึ่งมีความสัมพันธ

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองทาง

วิทยาศาสตรกับข้ันการระบุปญหา  มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 กลุมตัวแปรปจจัยกับข้ันการวิเคราะหปญหา  มีคาอยูระหวาง  .153  ถึง .425  ซึ่งมีความสัมพันธ

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคา  

 กลุมตัวแปรปจจัยกับข้ันกําหนดวิธีแกปญหา  มีคาอยูระหวาง .183 ถึง .490 ซึ่งมีความสัมพันธ

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  

 กลุมตัวแปรปจจัยกับขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  มีคาอยูระหวาง .267 ถึง .413 ซึ่งมี

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  

 2.4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรในภาพรวม มีคาตั้งแต .230 ถึง .561 ซึ่งสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ              

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  

 เนื่องจากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ผูวิจัยจึงนํา   

ตัวแปรอิสระมาทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับความเปนพหุสัมพันธรวม  

(Multicollinearity)  โดยการทดสอบคา  Tolerance  ซึ่งถาพบวาคา  Tolerance  ของตัวแปรอิสระตัวใด    

มีคานอยจนเขาใกลศูนย  แสดงวาตัวแปรอิสระตัวนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระตัวอ่ืนมาก  

(กัลยา  วานิชยบัญชา.  2549:  370)  และทดสอบคา  VIF  (Variance inflation factor)  ซึ่งหากพบวา

คา  VIF  มีคาเกิน  10  ถือวาตัวแปรอิสระนั้นมีความสัมพันธกัน   หรือเกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวม  

(อุมาพร  เทียมทัด.  2550: 107  อางอิงจาก  Neter; Wasserman; & Kutner. 1990: 409)  ดังแสดงใน

ตาราง  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 

ตาราง  8  คา  Tolerance  และ  VIF  เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ     

 

Collinearity  Statistics 
ตัวแปร 

Tolerance VIF 

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (X1) .773 1.294 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (X2) .745 1.343 

เจตคติทางวิทยาศาสตร (X3) .683 1.463 

การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  (X4) .632 1.582 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  (X5) .514 1.947 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  8  พบวา  คา  Tolerance  ของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต  .514 - .773 

ซึ่งมีคาสูง  แสดงวาตัวแปรอิสะแตละตัวมีความสัมพันธกันนอย  และเมื่อพิจารณาคา  VIF  มีคาตั้งแต  

1.294 - 1.947  ซึ่งมีคาไมเกิน  10  แสดงวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกันนอย  ผลที่ไดจาก

คา  Tolerance  และคา  VIF  ใหผลสอดคลองกัน  จึงสรุปวาตัวแปรที่ศึกษาไมเกิดปญหาความเปน    

พหุสัมพันธรวม  (Multicollinearity)  ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป          

 
 3.  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว (MMR) ระหวาง
ปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา  
ขั้นการวิเคราะหปญหา  ขั้นการกําหนดวิธีแกปญหา  และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ 
 จากผลการวิเคราะหในตารางพบวา   ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร        

ทั้ง 4 ข้ัน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น   ผูวิจัยจึงนําตัวแปรปจจัย    

ซึ่งไดแก ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติทางวิทยาศาสตร  

การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ       

มาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว (Multivariate Multiple Regression : MMR) 

ดวยการวิเคราะหหาคาวิลคแลมดา (Wilks’s Lambda) พิลไลส (Pillais) และโฮเทลลิง (Hotellings) 

ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวย F-test แลววิเคราะหคาสหสัมพันธพหุคูณแบบตัวแปรตามเอกนัย 

(Univariate Multiple Regression) ของตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการแกปญหา                 

ทางวิทยาศาสตรในแตละข้ัน คือ ข้ันการระบุปญหา   ข้ันการวิเคราะหปญหา ข้ันการกําหนดวิธี

แกปญหา   และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ   (MR) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวย  F-test                

ดังแสดงในตาราง  9 
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ตาราง  9   คาการทดสอบนัยสําคัญของสหสัมพันธพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัวแปรพหุนามและ 

      ตัวแปรเอกนาม 

                 

การทดสอบนยัสําคัญของสหสัมพนัธพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัวแปรพหนุาม 

Multivariate Tests of Significance (s = 4,  M = 0, n = 189.5) 

ตัวสถิติ Value Approx. F dfhy dferr Sig 

Pillais   .536 11.885** 20 1536.00 .000 

Hotellings 1.009 19.137** 20 1518.00 .000 

Wilks’s Lambda( ) Λ   .487 15.336** 20 1264.58 .000 

         การทดสอบนัยสําคัญของสหสัมพนัธพหุคูณทีว่ิเคราะหแบบตวัแปรเอกนาม 

ตัวแปรตาม R R2 R2 adj MS Error  MS F 

ข้ันการระบุปญหา  (Y1) .478 .228 .218 62.662 2.760 22.700** 

ข้ันการวเิคราะหปญหา  (Y2) .537 .288 .279 69.412 2.230 31.122** 

ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา (Y3) .583 .340 .331 80.670 2.039 39.567** 

ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ  (Y4) .519 .269 .259 60.580 2.144 28.260** 

** P ≤  .01 และ * P ≤  .05 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวา การวิเคราะหคาวิลคแลมดา ( ) เทากับ .487       

(Approx F = 15.336, p < .000) ซึ่งแสดงวาตัวแปรปจจัยทั้ง  5  ปจจัย  กับตัวแปรตามทั้ง  4  ข้ัน  

Λ

                        

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 เนื่องจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม  พบวากลุมตัวแปรปจจัยกับ

กลุมตัวแปรตามมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จึงตองทําการวิเคราะห         

ตอวากลุมตัวแปรปจจัยมีความสัมพันธกับตัวแปรตามในแตละขั้นอยางไร  โดยผูวิจัยไดทําการทดสอบ

นัยสําคัญของสหสัมพันธพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัวแปรเอกนาม   

 การวิเคราะหแบบตัวแปรเอกนามคาสหสัมพันธพหุคูณระหวางกลุมตัวแปรปจจัยทั้ง  5  ปจจัย

กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหามีคาเทากับ  .478                        

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  (F = 22.700, p  <  .000)  มีคาความแปรผันรวมกัน  21.80  %  คาสหสัมพันธ

พหุคูณระหวางกลุมตัวแปรปจจัยทั้ง  5  ปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร       

ในขั้นการวิเคราะหปญหามีคาเทากับ .537 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (F = 31.122, p < .000)         

มีคาความแปรผันรวมกัน  27.90 %  คาสหสัมพันธพหุคูณระหวางกลุมตัวแปรปจจัยทั้ง  5  ปจจัยกับ
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ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการกําหนดวิธีแกปญหามีคาเทากับ .583      

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (F= 39.567, p < .000) มีคาความแปรผันรวมกัน  33.10 %  คาสหสัมพันธ

พหุคูณระหวางกลุมตัวแปรปจจัยทั้ง  5  ปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร       

ในขั้นการตรวจสอบผลลัพธมีคาเทากับ .519 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (F = 28.260, p < .000)      

มีคาความแปรผันรวมกัน  25.90 %  

 
 4.  คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา  ขั้นการวิเคราะหปญหา  ขั้นการกําหนดวิธีแกปญหา  
และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ 
 การวิคราะหข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยทั้ง  5 ปจจัย  ไดแก 

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   เจตคติทางวิทยาศาสตร  การรับรู

ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ         

มาวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญและทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวยคา  t-test  ดังแสดงในตาราง    

10  และ 13 ตามลําดับ 
 

ตาราง  10   คาน้าํหนักความสําคัญ  และคาเปอรเซนตสงผลของตัวแปรปจจัยทัง้ 5 ที่สงผลตอ 

     ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร ในขั้นการระบุปญหา 
 

ตัวแปร β β % b SEb t 

X1 .144 18.367 .095 .034 2.822** 

X2 .165 21.046 .027 .010 2.639** 

X3 .193 24.617 .027 .008 3.561** 

X4      -.089 11.352      -.015 .010    -1.583 

X5 .193 24.617 .110 .029 3.720** 

R= .478            R2= .228         R2 adj= .218           F= 22.700** 

** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 
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 ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ในขั้นการระบุ

ปญหาในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มากที่สุด  ไดแก  ตัวแปรทักษะกระบวนการ         

ทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  (X5)  (β=.193)  มีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  24.617%  และตัวแปร

เจตคติทางวิทยาศาสตร  (X3)  (β=.193)  มีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  24.617%  รองลงมาไดแก     

ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (X2)  (β=.165)  และตัวแปรความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

(X1)  (β=.144)  โดยมีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  21.046%  และ  18.367%  ตามลําดับ  สวนตัวแปร    

การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร (X4) (β=-.089)  ไมสงผลตอความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้น การระบุปญหา 

 

ตาราง  11   คาน้าํหนักความสําคัญ  และคาเปอรเซนตสงผลของตัวแปรปจจัยทัง้ 5 ที่สงผลตอ 

     ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร  ในขั้นการวเิคราะหปญหา 

 

ตัวแปร β β % b SEb t 

X1 .159 19.825 .098 .030 3.251** 

X2 .190 23.691 .029 .009 3.159** 

X3 .165 20.574 .022 .007 3.162** 

X4       -.042   5.237      -.007 .009      -.778 

X5 .246 30.673 .131 .027 4.929** 

R= .537            R2= .288         R2 adj= .279           F= 31.122** 

** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 

 

 ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ในขั้นการวิเคราะห

ปญหาในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มากที่สุด  ไดแก  ตัวแปรทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  (X5) (β=.246)  มีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  30.673% รองลงมา  ไดแก  

ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (X2) (β=.190)   ตัวแปรเจตคติทางวิทยาศาสตร  (X3)  (β=.165)  และตัวแปร

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ (X1) (β=.159) โดยมีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  

23.691%,  20.574%  และ 19.825%  ตามลําดับ  สวนตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองทาง

วิทยาศาสตร (X4) (β=-.042) ไมสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้น       

การวิเคราะหปญหา 
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ตาราง  12   คาน้าํหนักความสําคัญ  และคาเปอรเซนตสงผลของตัวแปรปจจัยทัง้ 5 ที่สงผลตอ 

     ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร   ในขั้นการกําหนดวิธีแกปญหา 

 

ตัวแปร β β % b SEb t 

X1 .131 16.540 .080 .029 2.777** 

X2 .145 18.308 .022 .009      2.500* 

X3 .184 23.232 .024 .007 3.672** 

X4 .003   0.379 .000 .008       .052 

X5 .329 41.540 .174 .025 6.855** 

R= .583            R2= .340         R2 adj= .331           F= 39.567** 

** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 

 

 ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ในขั้นการกําหนด

วิธีแกปญหาในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มากที่สุด  ไดแก  ตัวแปรทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ (X5) (β=.329)  มีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  41.540%  

รองลงมา  ไดแก  ตัวแปรเจตคติทางวิทยาศาสตร  (X3) (β=.184)  และตัวแปรความสามารถในการคิด

อยางมีวิจารณญาณ  (X1)  (β=.131)  โดยมีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  23.232%  และ  16.540%  

ตามลําดับ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก  ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X2) (β=.145)  มีคา

เปอรเซนตสงผลเทากับ  18.308%  สวนตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร (X4) 

(β=.003) ไมสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการกําหนดวิธีแกปญหา 
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ตาราง  13   คาน้าํหนักความสําคัญ  และคาเปอรเซนตสงผลของตัวแปรปจจัยทัง้ 5 ที่สงผลตอ 

     ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร ในขั้นการตรวจสอบผลลัพธ 

 

ตัวแปร β β % b SEb t 

X1 .108 14.439 .064 .030 2.170* 

X2 .164 21.925 .024 .009  2.619** 

X3 .075 10.027 .010 .007      1.428 

X4 .120 16.043 .019 .009 2.178* 

X5 .281 37.567 .144 .026  5.550** 

R= .519            R2= .269         R2 adj= .259           F= 28.260** 

** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 

 

 ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ในขั้นการตรวจสอบ

ผลลัพธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มากที่สุด  ไดแก  ตัวแปรทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ (X5) (β=.281)  มีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  37.567%  รองลงมา  ไดแก  

ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (X2) (β=.164)  มีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  21.925%  มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   ไดแก  ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร (X4) (β=.120) และ

ตัวแปรความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (X1) (β=.108)  มีคาเปอรเซนตสงผลเทากับ  

16.043% และ  14.439%  สวนตัวแปรเจตคติทางวิทยาศาสตร   (X3)  (β=.075)  ไมสงผลตอ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นตรวจสอบผลลัพธ 
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ตาราง 14  สรุปคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยทั้ง 5  ปจจัย ที่สงผลตอความสามารถในการ 

      แกปญหาทางวทิยาศาสตร ในแตละขั้นของการแกปญหา 

 

Y1 Y2 Y3 Y4ตัวแปร 
β t β t β t β t 

X1 .144  2.822** .159     3.251** .131     2.777**   .108 2.170*  

X2 .165  2.639** .190     3.159** .145     2.500*  .164 2.619** 

X3 .193  3.561** .165     3.162** .184     3.672**   .075 1.428 

X4   -.089 -1.583 -.042  -.778 .003   .052 .120 2.178* 

X5 .193  3.720** .246     4.929** .329     6.855** .281 5.550** 

** p ≤  .01 และ * p ≤  .05 

 

 จากตาราง 14 พบวา  ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ทั้ง  4  ข้ัน  คือ  ข้ันการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และขั้นการ

ตรวจสอบผลลัพธ ไดแก  ตัวแปรความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (X1)  ตัวแปรแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์  (X2)  และตัวแปรทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  (X5)  โดยที่ตัวแปรทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ สงผลตอความสามารถ  ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

ทั้ง  4  ข้ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคา  

 ตัวแปรเจตคติทางวิทยาศาสตร  (X3)  สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร         

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  และขั้นการ

กําหนดวิธีแกปญหา   

 สวนตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร (X4) สงผลตอความสามารถ  

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะในขั้นการตรวจสอบ

ผลลัพธเทานั้น 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปจุดประสงค สมมติฐานและวิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ ไดแก

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   เจตคติทางวิทยาศาสตร  การรับรู

ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  กับ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยรวมและจําแนกตามขั้นของการแกปญหา  ไดแก  

ข้ันการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

และเพื่อศึกษาระดับน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถ                   

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธี

แกปญหา  และข้ันการตรวจสอบผลลัพธ  โดยมีสมมติฐานในการวิจัยวา ปจจัยดังกลาวมีความสมัพนัธ

กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา      

ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  และมีตัวแปรปจจัยอยางนอยหนึ่งตัว        

ที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะห

ปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 390 คน             

ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจวบคีรีขันธ จํานวน 9  โรงเรียน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบ 2 ข้ันตอน (Two-Stage Random 

Sampling) ผูวิจัยเก็บขอมูลในระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ.2550 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ.2551        

โดยแจกแบบวัด จํานวน 784 ชุด และทําการคัดเลือกฉบับที่สมบูรณไวจํานวน 390 ชุด 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบวัดความสามารถในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตร จํานวน 32 ขอ แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน  20  ขอ                  

แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  จํานวน  20  ขอ  แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร จํานวน 24 ขอ           

แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  จํานวน  20  ขอ  และแบบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการจํานวน 20 ขอ  ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.711, 0.880, 

0.920, 0.889, 0.907 และ 0.713 ตามลําดับ 
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 การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรม SPSS for Windows Version 11.5 หาคาสถิติพื้นฐานและ

การประมาณคาเฉลี่ยของประชากรของคะแนนจากแบบวัดทุกฉบับ วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธอยางงายระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

โดยรวมและในแตละขั้นของการแกปญหา วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปร

ตามหลายตัว (MMR) ระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   

ในแตละขั้นของการแกปญหา วิเคราะหหาคาน้ําหนักความสําคัญ (Beta Weight) คาวิลคแลมดา 

(Wilks’s Lambda) คาพิลไลส (Pillais) และคาโฮเทลลิง (Hotellings) แลวทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ

ดวย F-test  

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว  (Multivariate Multiple Regression: 

MMR)  ประกอบดวยตัวแปรปจจัย  5  ปจจัย  ไดแก  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติทางวิทยาศาสตร  การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร          

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ันบูรณาการ  กับความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรในภาพรวม มีคาวิลคแลมดาเทากับ .487  (Approx F = 15.336, p < .000)  มีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 เมื่อพบวากลุมตัวแปรปจจัยทั้ง  5 ปจจัยกับกลุมตัวแปรตามมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัวแปรเอกนาม  

(Univariate Multiple Regression)  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัย   

ทั้ง  5  ปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา มคีาเทากบั .478  

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคาความแปรผันรวมกัน  21.80%  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง  5  ปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้น  

การวิเคราะหปญหา  มีคาเทากับ .537  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคาความแปรผันรวมกัน  

27.90%  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง  5 ปจจัยกับความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการกําหนดวิธีแกปญหา มีคาเทากับ .583 มีนัยสําคัญทางสถิติ         

ที่ระดับ  .01  มีคาความแปรผันรวมกัน  33.10%  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวาง        

ตัวแปรปจจัยทั้ง  5  ปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการตรวจสอบ

ผลลัพธมีคาเทากับ .519  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคาความแปรผันรวมกัน  25.90%     

     



 
 

123 

 2. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรในขั้นตาง ๆ พบวา 

 ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้ง  4  ข้ัน  คือ          

ข้ันการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ 

ไดแก  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  โดยที่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  สงผลตอ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้ง  4  ข้ัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคา  

 เจตคติทางวิทยาศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  และขั้นการกําหนดวิธี

แกปญหา   

 สวนการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรสงผลตอความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะในขั้นการตรวจสอบผลลัพธ

เทานั้น 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัวพบวาตัวแปรปจจัย  5  ปจจัย  ไดแก  

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติทางวิทยาศาสตร  การรับรู

ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  กับ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในภาพรวม  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  จากการศึกษาพบวาวิธีคิดแกปญหาของแตละ

บุคคลนั้นแตกตางกัน  จึงทําใหความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกันดวย  ซ่ึงขึ้นอยูกับ

องคประกอบดังนี้  1.  สติปญญา  2.  แรงจูงใจ  3.  ความพรอมในการที่จะแกปญหาใหมๆ โดยทันที  

จากประสบการณที่มีมากอน  4.  การเลือกวิธีแกปญหาไดอยางเหมาะสม  (Morgan.  1978: 154-155)

ซึ่งสอดคลองกับบารูดี้  (Baroody.  1993: 2-10)  ที่อธิบายถึงองคประกอบหลักของการแกปญหา            

3 ประการ คือ  1.  องคประกอบทางดานความรูความคิด  ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับมโนมติ  และ

ยุทธวิธีในการแกปญหา  2. องคประกอบดานความรูสึก  ซึ่งเปนแรงขับในการแกปญหามาจากความ

สนใจ  ความพยายาม และความเชื่อของนักเรียน  3. องคประกอบทางดานการสังเคราะหความคิด  

เปนการสังเคราะหความคิดของตนเองในการแกปญหา   จากแนวคิดทั้งสองแสดงใหเห็นวา               

ในการแกปญหาใดๆ  นั้นจะตองอาศัยองคประกอบดังกลาวมาชวยในการแกปญหา       
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 ในการศึกษาครั้งนี้ องคประกอบทางดานสติปญญาที่นํามาศึกษาคือ  ความสามารถในการคิด  

อยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยใหบุคคลมีความสามารถในการแกปญหาและเผชิญ

สถานการณ   อีกทั้งยังเปนยุทธศาสตรที่มนุษยใชแกปญหา  ชวยตัดสินใจ  (สุรางค  โควตระกูล.  

2541: 326  อางอิงจาก  Strenberg)  สตริป  (Streib. 1992) และมิลเลอร  (Miller. 1992)  เสนอวา  

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสัมพันธตอความสามารถในการคิดแกปญหา            

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วรรณภา  โพธิ์สอาด  (2542: บทคัดยอ)  ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความคิดวิจารณญาณกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน          

ชั้นมัธยมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดวิจารณญาณมีความสัมพันธกับความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และการศึกษาของวีระ  เมืองชาง 

(2525: บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดอยางมีวิจารณญาณกับการแกปญหาเชิง

วิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม  พบวา  

นักเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ดานการสรุปความ  การตระหนักขอตกลงเบื้องตน  การอนุมาน           

การตีความ  และการประเมินขอโตแยง  สัมพันธกับการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  .01 โดยนักเรียนที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงก็จะมีความสามารถดานการแกปญหา  

เชิงวิทยาศาสตรสูงดวยเชนกัน      

 องคประกอบทางดานความรูสึกที่นํามาศึกษาในครั้งนี้  ประกอบไปดวย  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   

เจตคติทางวิทยาศาสตร  และการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร  ซึ่งแรงจูงใจ           

ใฝสัมฤทธิ์นั้นจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลมีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ  (กุญชร  คาขาย.  

2540: 222;  อางอิงจาก  McClelland; et al. 1953: 110-111)  มีความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งตางๆ 

ใหดีที่สุด  (โยธิน  ศันสนยุทธ.  2531: 155) จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์         

ใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล  เพื่อเปนปจจัยที่จะนําไปสูการจัดการหรือการหาวิธีการตางๆ  ในการแกปญหา   

และจากงานวิจัยของ  สตีเฟนสัน  (Stephenson. 1971: 3345-3346) ที่ศึกษากับนักศึกษาวิทยาลัย     

เทคนิคในอินเดียนาจํานวน  60  คน  โดยแบงนักศึกษาออกเปน  4  กลุม  ตามระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหา   

อยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเปรมจิต  ทศศะ (2516: บทคัดยอ)  ที่ไดทําการศึกษา

กับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2515  จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ และ   

โรงเรียนอุดมวิทยา  จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 559 คน  ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์             

มีความสัมพันธในทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาโดยใชหลักการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01  ในดานของเจตคติทางวิทยาศาสตรนั้นพบวา  เจตคติเปนสภาวะทางจิตใจที่มีอิทธิพลตอ

การคิดและการกระทํา  มีผลทําใหบุคคลมีทาทีในการตอบสนองตอส่ิงเราในทางใดทางหนึ่ง   
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(Triandis.  1971: 3)  ซึ่งการศึกษาของ  สายสุณี สีหวงษ  (2545: ออนไลน) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหวางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ดาน เจตคติเชิงวิทยาศาสตร 8 ดาน กับความสามารถ

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย  ผลปรากฏวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรายดานทุกดาน เจตคติเชิง

วิทยาศาสตรรายดานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และการรับรูความสามารถของตนเองทาง

วิทยาศาสตรนั้น แบนดูรา  เชื่อวา  การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ

บุคคล มีความสําคัญและมีผลตอการกระทํา  การเลือกกิจกรรม  การใชความพยายาม  ความอดทนใน

การทํางาน  การคิดและปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคล  (เยาวพร  วรรณทิพย.  2548: 37; อางอิงจาก 

Evan: 1989) ซึ่งคลายคลึงกับการศึกษาของ  อมรรัตน  บุบผโชติ  (2546: บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาถึงผล

ของการใชบันทึกการเรียนรู   ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอการรับรูความสามารถของ

ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนสาธิต  

สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  การรับรูความสามารถของตนเองมี

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  หลังการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูในการ

เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01       

 องคประกอบสุดทายคือ  ความพรอมในการที่จะแกปญหาใหมๆ โดยทันที  จากประสบการณ

ที่มีมากอน  ซึ่งตัวแปรที่นํามาศึกษาครั้งนี้ไดแก  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 

วรรณทิพา  รอดแรงคาและ จิต  นวนแกว  (2532: IX)  ไดอธิบายถึงการแกปญหาดวยกระบวนการ   

ทางวิทยาศาสตรวา  ในการแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้นจะตองอาศัยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และยังเปรียบเทียบไวอีกวา  ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรนั้นเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จําเปนที่จะใชในการแกปญหา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ  มนวิภา  ออนศรี (2541: บทคัดยอ)  ที่ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  

พบวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13  ทักษะกับความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 2. จากผลการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญกลุมตัวแปรปจจัยที่สงผลกับความสามารถใน

การแกปญหาทางวิทยาศาสตรในแตละขั้น   สามารถอภิปรายตามลําดับ  ดังนี้ 

 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรทั้ง  4  ข้ัน  คือ  ข้ันการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  

และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  ทั้งนี้เนื่องมาจาก  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ           

จะเร่ิมตนเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน เร่ิมคิดดวยการตั้งเปาหมายในการคิดและประเด็นในการคิดวาคืออะไร  

และมีวัตถุประสงคในการคิดวาอยางไร  จากนั้นจึงประมวลขอมูล ความรู และความคิดเห็นที่เกี่ยวของ

มาทําการพิจารณา   กลั่นกรอง  ไตรตรอง  และประเมิน   เพื่อใหไดผลการคิด  (การตัดสินใจ               

การแกปญหา แนวทางปฏิบัติ ขอเสนอแนะ ฯลฯ)  ที่รอบคอบ และสมเหตุสมผล  เวด,  ไบเออร และ     

เฟอรเลท  ตางกลาวตรงกันวา  ผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณจะตองมีลักษณะสําคัญอันดับแรก  คือ     

การคิดตั้งคําถามที่ชัดเจน  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต; และอุษา  ชูชาติ.  2544: ออนไลน.  อางอิงจาก  Wade: 

1995; Beyer: 1995; Ferrett: 1997)  และการคิดอยางมีวิจารณญาณจะชวยใหเราสามารถวิเคราะห  

แยกแยกขอมูลตางๆ  หาเหตุผลที่ถูกตอง  ทําความเขาใจกับปญหา  ระบุถึงสาเหตุที่เปนไปไดที่ทําให

เกิดปญหานั้นๆ   โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น  สืบคนหาความจริงโดย

จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบไมเห็นคลอยตามขอเสนออยางงายๆ  แตจะตั้งคําถามทาทาย

หรือโตแยงสมมติฐานที่อยูเบื้องหลัง  พยายามเปดแนวทางความคิดออกสูทางตางๆ  ที่แตกตางจาก   

ขอเสนอนั้น เพื่อใหไดคําตอบที่สมเหตุสมผลมากกวาขอเสนอเดิม  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  2545: 

91-92)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณีและคนอ่ืนๆ  (2544: 153)  ผูที่คิดอยางมี

วิจารณญาณจะมีความสามารถในการใชหลักการ  และเหตุผลในการพิจารณาขอมูล  เสนอคําตอบ/

ทางเลือกที่สมเหตุสมผลได  และเอนนิส (Ennis.  1985: 45)   ไดอธิบายถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณวา  

การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดแบบตรึกตรอง และมีเหตุผลเพื่อการตัดสินใจกอนที่จะเชื่อถือ

หรือกอนที่จะลงมือปฏิบัติ  ผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณจะสามารถตัดสินคุณคาสิ่งตางๆ  ได  

สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีขอมูลพื้นฐานเพียงพอ  สามารถชั่งน้ําหนักระหวางดี และไมดี หรือ

พิจารณาผลดีและผลเสียกอนตัดสินใจ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 187-

189; อางอิงจาก Ennis. 1985.) ซึ่งก็หมายความวาถาบุคคลที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณประสบกับ

ปญหา  เขาก็จะพิจารณาไตรตรองทางเลือกในการแกปญหาตางๆ  เปนอยางดีเสียกอนจะตัดสินใจลง

มือแกปญหานั้นๆ  และจากการศึกษาของ  มันจนา  จงกล  (2547: บทคัดยอ)  ที่ทําการวิเคราะห

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ผลการวิจัยพบวา  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  มีอิทธิพลทางตรงตอ

ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 
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 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้ง  4  ข้ัน  คือ     

ข้ันการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  

ทั้งนี้เนื่องมาจาก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนลักษณะทางจิตวิทยาที่เปนองคประกอบสําคัญอันจะสงเสริม

ใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล  เพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทําใหเกิดพลังการแขงขัน                 

มีความมานะบากบั่นรวมทั้งมีจิตใจจดจออยูกับงานที่ทํา (เสถียร อุตวัต.  2551.  ออนไลน.  อางอิงจาก 

Whittaker. 1970.)  บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะพยายามทํางานอยางๆ  ไมทอถอยจนกวาจะถึง

จุดหมายปลายทาง  มีความสามารถในการวางแผนระยะยาว และมีความรับผิดชอบในตนเอง

(McClelland; et. al. 1953: 207-250)    กลาวคือเมื่อประสบกับปญหาบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  จะมี

ความตองการที่จะเอาชนะปญหาหรืออุปสรรคที่มาขัดขวางเปาหมายที่ไดตั้งไว  จะไมหลีกหนีหรือหลบ

เล่ียงปญหาที่ประสบ  แตจะมีการวางแผนการทํางานเพื่อที่จะกระทําการแกปญหาใหประสบ

ความสําเร็จใหจงได   อีกทั้งแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ยังสงผลทําใหบุคคลมุงหวังประสิทธิภาพในการทํางาน            

มีความกระตือรือรนที่จะพยายามทํางานใหไดผลดีเยี่ยม พยายามที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง      

มีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเปนเลิศในการทํางาน  อีกทั้งยังตองการ

ขอมูลหรือผลยอนกลับของผลงานที่ทํา  ซึ่งก็หมายความวา บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเมื่อประสบ

กับปญหาตางๆ  จะพยายามคนหาวิธีการเพื่อทางแกปญหานั้นๆ  และเมื่อคนพบวิธีการแกปญหานั้น

แลวก็มีความตั้งใจตอไปวา  วิธีการที่ตนเองคนพบจะสามารถแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ดังนั้น

จึงตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีการที่ตนคนพบใหผลลัพธที่ถูกตอง หรือตองตรวจสอบวาขั้นตอนหรือ

วิธีการที่สรางขึ้นสอดคลองกับรายละเอียดของปญหา  ในขณะเดียวกันก็ตองปรับปรุงวิธีการเพื่อให  

การแกปญหานี้ไดผลลัพธที่ดีที่สุด  และจากการศึกษาของอรพินธ  ชูชม และอัจฉรา  สุขารมณ    

(2543: ก-ข)  ที่ไดศึกษาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแรงจูงใจภายใน: ปจจัยที่

สัมพันธกับแรงจูงใจภายใน  กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา  แรงจูงใจ

สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกปญหาทั่วไป  และความสามารถในการแกปญหา

เชิงอุปมานดวยตัวเลข  มันจนา  จงกล  (2547: บทคัดยอ)  พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล

ทางตรงตอความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   และ       

จากการศึกษาของกัลยา  อรวิเชียร  (2545: บทคัดยอ)  ที่ทําการศึกษากับนิสิตคณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน โดยผานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
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 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการสงผลตอความสามารถในการแกปญหา   

ทางวิทยาศาสตรทั้ง 4 ข้ัน  คือ  ข้ันการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  ข้ันการกําหนดวิธีแกปญหา  

และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  ทั้งนี้เนื่องมาจาก  การแกปญหาเปนการกระทําที่สรางสรรคและ

สลับซับซอนซึ่งมีคามากกวาผลรวมของแตละทักษะกระบวนการ  ดังจะยกตัวอยางการแกปญหา  เชน         

จะตองตระหนักวามีปญหานั้นอยูกอนแลว  และตองแปลปญหานั้นใหเปนคําถามที่สามารถสืบเสาะ  

หาความรู  หรือกระทําการทดลองได  และไมเพียงแตการสังเกตเทานั้นตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับวา

จะสังเกตอะไรและจะสังเกตเมื่อไร  จากนั้นตองแยกการสังเกตที่สัมพันธกับปญหาออกมาจากการ

สังเกตที่ไมสัมพันธกับปญหา  จะตองวางแผนและลงมือปฏิบัติการทดลองที่ยุติธรรม  หรือการทดลอง  

ที่มีการควบคุม  และมีการลงขอสรุปตามที่รวบรวมได  ตองมีการตัดสินใจวาจะจัดกระทําขอมูล  และ

บันทึกขอมูลอยางไร   ตองรูวาเครื่องมือที่ใชแกปญหาเหลานั้นถูกใชเมื่อไรและเครื่องมือนั้น                 

มีความสัมพันธกับเครื่องมืออ่ืนๆ ก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการแกปญหา  จะเห็นไดวาตัวอยางการ

แกปญหาที่กลาวมานั้นตองอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในกระบวนการแกปญหา  

(วรรณทิพา  รอดแรงคา.  2540: 35)  ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้เปรียบเสมือน

ประสบการณการแกปญหาที่นักเรียนไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลาวคือ  การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร  ไดฝกนักเรียนใหมีสวนรวมในการวางแผนคนควาหา

ความรูจนสามารถหาคําตอบหรือแกปญหาได  มีการเปดโอกาสใหนักเรียนหัดออกแบบการทดลอง     

นักเรียนมีโอกาสเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู  มีการตั้งคําถาม  หรือ

ปญหาเกี่ยวกับส่ิงที่จะศึกษา  ไดพัฒนากระบวนการคิดหรือการคิดวิเคราะห  วิจารณ  มีการวางแผนและ
ลงมือปฏิบัติ  การสํารวจตรวจสอบดวยกระบวนการที่เหมาะสม  ไดหัดคิดและตัดสินใจเลือกขอมูลที่

เปนประโยชนไปใชในการตอบคําถาม หรือแกปญหา  (หนวยที่  2  กระบวนการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร.  2551: ออนไลน)  จากกระบวนการเรียนรูที่กลาวมาทําใหนักเรียนไดรับประสบการณใน

การแกปญหา ดังนั้นเมื่อนักเรียนประสบปญหาตางๆ  ก็สามารถดึงเอาประสบการณนั้นมาใชในการ

แกปญหาที่ประสบได  และจากงานวิจัยของชอว  (Shaw.  1977: 5337-A)  เปนการศึกษาที่สนับสนุน

ถึงการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   กลาวคือ  ชอวไดศึกษาถึงวิธีการฝกกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการแกปญหาที่สามารถสงผลถึงทักษะการแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตรและสังคม

ศึกษา  โดยฝกกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหกลุมทดลอง  สวนกลุมควบคุมไมไดรับการฝก

โดยฝกเปนเวลา  24  สัปดาห  แลวนําเครื่องมือดานวิทยาศาสตรและสังคมศึกษาใชทดสอบพบวา  

กลุมทดลองมีคะแนนสูงดานทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และสังคมศึกษาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  ซึ่งแสดงวาทักษะการแกปญหาสามารถสอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ

การศึกษาของเรียม  เทศสบาย  (2538: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาผลของการใชแบบฝกทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ันผสม  และ

ความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนพนมดงรัก

วิทยา  จังหวัดสุรินทร  ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสม  

และความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    

 เจตคติทางวิทยาศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  และขั้นการกําหนดวิธี

แกปญหา  ทั้งนี้เนื่องมาจาก  เจตคติทางวิทยาศาสตร  คือแนวความคิดของบุคคลที่แสดงออกมาอาจ

เปนการคิดหรือการกระทําเพื่อแสวงหาความรู  อีกทั้งยังเปนสิ่งที่สําคัญเพราะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ  

การควบคุมการคิดและการตัดสินใจในการกระทําใดๆ ในการปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตร            

(ภพ  เลาหไพบูลย.  2542: 12)  และยังเปนคุณลักษณะที่จะนําไปสูการแสดงออกหรือมีพฤติกรรมแบบ

วิทยาศาสตร   เปนกระบวนการที่นักวิทยาศาสตรกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งความรู  และรูจักยอมรับ

แนวความคิด   อีกทั้งผูที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตรจะเปนบุคคลที่มีเหตุผล  ชางสังเกต  ชอบสงสัย  

แสวงหาเหตุผลของสิ่งตางๆมีใจกวางยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น  ตลอดจนหาขอสรุปจากรากฐาน

ของขอมูลที่เชื่อถือได  (ประวิตร  ชูศิลป.  2541: ออนไลน)  ซึ่งการมีเจตคติทางวิทยาศาสตรจะชวยให
บุคคลสามารถกําหนดวิธีแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับปญหานั้นๆ  โดยการแสวงหา

ขอมูลมาประกอบการคิดอยางมีเหตุผล   

 การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะในขั้นการตรวจสอบผลลัพธเทานั้น  ทั้งนี้

เนื่องมาจาก  แบนดูรา  เชื่อวา  การรับรูความสามารถของตนเอง   มีความสําคัญและมีผลตอการกระทํา

ของบุคคล  มีผลตอการเลือกกิจกรรม  การใชความพยายาม  ความอดทนในการทํางาน  การคิดและ

ปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคล  กลาวคือ  ถาบุคคลรับรูความสามารถของตนในการกระทําอยางใด

อยางหนึ่งสูง  จะมีแนวโนมกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย  ในทางตรงกันขามถาบุคคลรับรูความสามารถ

ของตนเองในการกระทําพฤติกรรมนั้นต่ํา  บุคคลก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นต่ําหรือไม

กระทําพฤติกรรมนั้นเลย  (เยาวพร  วรรณทิพย.  2548: 37; อางอิงจาก Evan: 1989)  และการที่การรับรู

ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรไมสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ในขั้นอื่นๆ  นั้นอาจเนื่องมาจากการรับรูความสามารถของตนเองเปนการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับ

ความสามารถของตนเองวาสามารถกระทําพฤติกรรมบางอยางในสภาพที่เฉพาะเจาะจงหรือไม  ซึ่งใน

สภาพนั้นบางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือ  ไมชัดเจน  ไมสามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นได  และการรับรู

ความสามารถของตนเองก็ไมไดข้ึนอยูกับทักษะที่เขามีอยูในขณะนั้น  หากแตวาขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
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ของบุคคลวาเขาสามารถทําไดดวยทักษะที่มีอยู  (Bandura. 1986: 391)  อยางไรก็ตามแมวาบุคคลจะ

รับรูความสามารถของตนเองสูง  แตบุคคลอาจจะไมกระทําพฤติกรรมก็ได  ซึ่งอาจขึ้นอยูกับปจจัย

ตอไปนี้  (Bandura.  1986: 395-399)   

  1. ขาดสิ่งจูงใจหรือภาวะกระตุนใหกระทําพฤติกรรม  แมวาบุคคลจะรับรูความสามารถ

ของตนเองเพียงพอสําหรับกระทําพฤติกรรม  แตอาจไมกระทําพฤติกรรมก็ได  ถาเขาคิดวาไมไดรับ

ผลตอบแทนใดๆ  หรืออาจจะยับยั้งพฤติกรรมนั้นไว  ถาบุคคลกําลังขาดทรัพยากร  อุปกรณ  หรือ

เครื่องมือที่จําเปน 

  2. ความผิดพลาดการประเมินผลกรรมที่เกิดขึ้น  หากบุคคลประเมินผลกรรมที่ตนเองจะ

ไดรับจากการกระทําผิดพลาดไป  จะทําบุคคลรูสึกวาไมคุมคาที่ตนจะกระทําพฤติกรรมนั้น 

  3.   ความไมทันการณในการประเมินความสามารถของตน  เนื่องจากประสบการณ       

ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  หากบุคคลไมไดประเมินตนเองอยูตลอดเวลา  จะทําให

ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนผิดพลาด   

  4.   การประเมินการรับรูความสามารถของผิดพลาดไป  บางครั้งบุคคลรับรูในความสามารถ

ของตนเองในการทํางานโดยภาพรวมสูง  แตกลับเชื่อความสามารถของตนเองในการทํางานสวนหนึ่ง  

ที่จําเพาะผิดพลาดไป  โดยประเมินวาตนเองมีความสามารถในการทํางานสวนที่จําเพาะต่ํา  ดังนั้น   

แมจะรับรูความสามารถของตนเองในการทํางานในภาพรวมสูง  แตบุคคลก็จะไมกระทําพฤติกรรมนั้น 

  5.   การประเมินความสําคัญของทักษะยอยๆ  ที่จําเปนตองใชในการกระทําพฤติกรรม

ผิดพลาด  การที่บุคคลคิดวาเขาขาดทักษะหรือมีทักษะตางๆ  ไมเพียงพอจะทําใหเขาไมกระทําพฤติกรรมนั้น 

  6.   เปาหมายของการกระทําพฤติกรรมคลุมเครือ  ไมชัดเจน  และไมสามารถปฏิบัติได 

  7.   การรูจักตนเองที่ไมถูกตองอาจเปนผลมาจากการกระทําที่ไมชัดเจน  หรืออาจถูกบังคับ    

ใหกระทํา  หรือไดรับขอมูลที่ไมถูกตองจากภายนอก 

 จากปจจัยที่กลาวมาทั้งหมดอาจเปนผลทําใหนักเรียนเกิดการประเมินตนเองที่ผิดพลาด      

ซึ่งจากการที่ผูวิจัยพิจารณาขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมานั้นพบวา  นักเรียนสวนใหญจะประเมิน    

การรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง  ถึงแมวาบางคนจะมี

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยูในระดับคอนขางต่ํา  หรือระดับต่ํา  ทั้งนี้อาจเกิด

จากปจจัยขอใดขอหนึ่งที่กลาวมาขางตน 
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ขอเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยเสนอแนะเปน 2 ดาน คือ 

 1.  ดานการนาํผลการวิจัยไปใช  

 จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรทั้ง 4 ข้ัน คือ  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   และ   

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  สวนเจตคติทางวิทยาศาสตรสงผลตอความสามารถ

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในขั้นการระบุปญหา  ข้ันการวิเคราะหปญหา  และขั้นการกําหนดวิธี

แกปญหา  และการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตรสงผลตอความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรเฉพาะในขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา

นําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช ดังนี้ 

  1.1 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสงสงผลตอความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรในทุกข้ันของการแกปญหา  ดังนั้น  ครู  อาจารย  และผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ควรชวยกันปลูกฝงความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณใหเกิดขึ้นกับนักเรียน  โดยการฝกให

นักเรียนไดใชทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการคิด  เปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดถึงการคิด  ลงมือกระทําตาม

ความคิดและสามารถประเมินความคิดของตน  รวมทั้งตองฝกใหนักเรียนใชกระบวนการคิดที่กอใหเกิด

การผลของการคิด   อันจะนําไปสูการเรียนรูที่ดีเกิดผลสําเร็จในการเรียนรู  ส่ิงเหลานี้จะชวยพัฒนา   

การคิดอยางมีวิจารณญาณได 

  1.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นั้นจะเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงขับในการแกปญหา  การปลูกฝงให

นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ควรเริ่มจากการสรางความภาคภูมิใจใหกับนักเรียนที่สามารถพึ่งพา

ตนเองได ดังนั้น  ครู อาจารย  และผูปกครองควรฝกใหนักเรียนทําส่ิงตางๆ  ดวยตนเองรวมถึง          

การตัดสินใจในเรื่องตางๆ  เริ่มต้ังแตเร่ืองเล็กๆ  เพื่อใหนักเรียนมีความมั่นใจในความรูความสามารถ

ของตนเอง  โดยใหนักเรียนตระหนักวาหากทําภารกิจใดๆ  อยางเต็มศักยภาพก็สามารถทํางานที่มี

ความยากและทาทายไดทุกอยาง 

  1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  สงผลตอความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรในทุกขั้นตอนของการแกปญหา  แสดงใหเห็นวา  ความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นกับนักเรียนได  โดยการฝกทักษะกระบวนการ   

ทางวิทยาศาสตร  ดังนั้นครูผูสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

และเทคโนโลยีตองดําเนินการปลูกฝงใหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเกิดขึ้นกับนักเรียน       

โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ  เนนกระบวนการไปสูการสราง

องคความรู  ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนในการทํากิจกรรม  กระตุนใหนักเรียนสังเกตสิ่งตาง  ๆ
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รอบตัว  ตั้งคําถาม  หรือปญหาเกี่ยวกับส่ิงที่จะศึกษา  และฝกใหนักเรียนไดหัดวางแผนการทดลอง  

คนควา  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชคิดแกปญหาอยางมีเหตุและผลบนฐานของขอเท็จจริง     

การฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังกลาวจะเปนประสบการณการแกปญหาที่นักเรียน        

ไดพบจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน  เมื่อนักเรียนพบปญหาในชีวิตจริงก็สามารถนําเอา

ประสบการณที่เคยไดรับนั้นมาปรับใชแกปญหาในชีวิตจริงได 

  1.4 เจตคติทางวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอความคิด  การกระทํา  และการตัดสินใจในการ

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร   ซึ่งในการปลูกฝงเจตคติทางวิทยาศาสตรสามารถทําไดโดย         

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดรวมกระทํากิจกรรมตางๆ  กระตุนใหนักเรียนเกิด

ความสนใจใครรูในเร่ืองราวรอบตัว  ฝกใหนักเรียนทํางานอยางมีระบบและละเอียดรอบคอบ                  

มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  และควรฝกใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล   ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของบุคคลรอบขาง  รวมทั้งมีความซื่อสัตยตอการทํางาน  เปนตน 

  1.5 จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

อยูในระดับตํ่า  ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ดังนั้นผูที่มีสวน

เกี่ยวของทุกฝายควรใหความสําคัญอยางจริงจังกับการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสามารถในดาน

ดังกลาว  โดยเฉพาะความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้น  ไมสามารถแยกพัฒนาเฉพาะ

ข้ันใดขั้นหนึ่งในกระบวนการแกปญหา  แตจะตองสงเสริมความสามารถของผูเรียนในทุกๆ  ข้ันของการ

แกปญหาจะละเลยขั้นใดขั้นหนึ่งมิไดเลย  เพราะลําดับข้ันของการแกปญหาในขั้นตนจะสงผลตอการ

แกปญหาในขั้นตอๆ ไป 

 2.  ดานการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กับกลุมตัวอยางอื่น  เชน  ระดับชวงชั้น เขตพื้นที่ หรือ

ภูมิภาคตางๆ  เพื่อศึกษาพัฒนาการและทําใหทราบวา ระดับชั้น อายุ ระดับวุฒิภาวะ เขตพื้นที่ หรือ

ภูมิภาค มีปจจัยใดบางที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะตางกัน 

  2.2 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาความสามารถในการแกปญหานัน้

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ  ปจจัย  ดังนั้นควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ  ที่อาจจะสงผลตอความสามารถใน

การแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ยกตัวอยางเชน  องคประกอบทางดานความรูความคิด  (Cognitive  

Factor)  ตัวแปรที่นาจะนํามาศึกษา  คือ  ความสามารถในการคิด  ซึ่งจะประกอบไปดวยทักษะการคิด

หลายทักษะ  เชน  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะการคิดประยุกต        

เปนตน   
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  2.3 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรของผูเรียนโดยการใชแบบทดสอบเพียงอยางเดียว  ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะเพิ่มวิธีการ

ประเมินความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  เชน  แบบลงมือ

ปฏิบัติ  การสัมภาษณ  หรือการสังเกต  เปนตน  ควบคูไปกับการประเมินดวยแบบทดสอบเพื่อใหได

ขอมูลที่สอดคลองกับสภาพจริงมากที่สุด   
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แบบวัดการรบัรูความสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนอานและพิจารณาขอความแตละขอความ  และทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับ

ความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุดเพียงชองเดียว    
 

ขอ ขอความ 

จริ
งม
าก

 

จริ
งค
อน
ขา
งม
าก

 

จริ
งป
าน
กล
าง

 

จริ
งค
อน
ขา
งน
อย

 

จริ
งน
อย
ที ่สุ
ด 

1. ขาพเจาสามารถคิดลําดับกระบวนการทดลองที่ยุงยาก  และซับซอน

ใหเขาใจไดงายขึ้น 
     

2. ขาพเจาพิจารณาความสามารถของตนเองแลวพบวา มีความชํานาญใน

การปฏิบัติการทดลอง 
     

3. ขาพเจาสามารถคิดคนวิธีการมาตรวจสอบสมมติฐานไดอยาง

ถูกตอง 
     

4. ถาครูเรียกใหขาพเจาตอบคําถามขาพเจาคิดวาสามารถตอบ

คําถามนั้นๆได 
     

5. ขาพเจาเชื่อมั่นวาสามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในการทําโครงงาน

วิทยาศาสตรที่ตนเองสนใจได 
     

6. ขาพเจาตั้งใจจะทบทวนบทเรียนวิชาวิทยาศาสตรทุกวัน  เพื่อเพิ่ม

ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนใหมากขึ้น 
     

7. ขาพเจาตั้งใจที่จะทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อจะสอบ

ใหไดคะแนนดีกวาเดิม 
     

8. การอานบทเรียนลวงหนากอนที่ครูจะสอนทําใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น

และขาพเจาจะทําใหได 
     

9. ขาพเจาคิดวาการนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่ยาก  แตขาพเจาก็จะทําใหสําเร็จ 
     

10. ขาพเจามีใจจดจออยูกับการเรียนวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาใจสิ่งที่

เรียนไดมากที่สุด 
     

11. ขาพเจารูสึกวาไมสามารถเรียนวิทยาศาสตรในระดับที่ยากขึ้นไปกวานี้ได      

12. ขาพเจามีความมั่นใจวาสามารถเขียนรายงานการทดลองให

นาสนใจได  
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13. ขาพเจาวิตกกังวลวาการเรียนวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ยากจึงสนใจเรียน

มากขึ้นและขาพเจาก็สามารถเรียนได 
     

14. ขาพเจา รู สึกวา เปนการยากที่จะเขียนเรียงความเกี่ ยวกับ

วิทยาศาสตรได  จึงพยายามศึกษาเพิ่มเติมจนสามารถทําไดสําเร็จ 
     

15. ขาพเจามีความมั่นใจในความรูเร่ืองสิ่งแวดลอม  จนคิดวาสามารถอธิบาย

ใหบุคคลรอบขางเขาใจได 
     

16. ขาพเจาสามารถนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันได      

17. ขาพเจาสามารถตัดสินใจเลือกสมัครเขาแขงขันในโครงงานทาง

วิทยาศาสตรที่ตนสนใจได 
     

18. เมื่อไมเขาใจเนื้อหาที่เรียนในหองเรียนวิทยาศาสตร ขาพเจาจะ

แกปญหาโดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง   
     

19. ขาพเจาเลือกใชความรูจากการทดลองตางๆที่เรียนไปประยุกตใชในการ

แกปญหาตาง  ๆ ในชีวิตประจําวันได 
     

20. ขาพเจาสามารถเชื่อมโยงสาระสําคัญที่ไดจากการเรียนและการศึกษา

ตําราทางวิทยาศาสตรเขาดวยกันได 
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ภาคผนวก  ข 
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง 15   คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร 

 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ขอ 

การรับรูความสามารถ

ของตนเองทาง

วิทยาศาสตร 

ผลการคัดเลือก ขอ 

การรับรูความสามารถ

ของตนเองทาง

วิทยาศาสตร 

ผลการคัดเลือก 

1. 1 คัดเลือกไว 17. 1 คัดเลือกไว 

2. 1 คัดเลือกไว 18. 1 คัดเลือกไว 

3. 1 คัดเลือกไว 19. 1 คัดเลือกไว 

4. 1 คัดเลือกไว 20. 1 คัดเลือกไว 

5. 1 คัดเลือกไว 21. 1 คัดเลือกไว 

6. 1 คัดเลือกไว 22. 1 คัดเลือกไว 

7. 1 คัดเลือกไว 23. .08 คัดเลือกไว 

8. 1 คัดเลือกไว 24. .08 คัดเลือกไว 

9. 1 คัดเลือกไว 25. 1 คัดเลือกไว 

10. 1 คัดเลือกไว 26. 1 คัดเลือกไว 

11. 1 คัดเลือกไว 27. 1 คัดเลือกไว 

12. 1 คัดเลือกไว 28. .08 คัดเลือกไว 

13. 1 คัดเลือกไว 29. 1 คัดเลือกไว 

14. 1 คัดเลือกไว 30. 1 คัดเลือกไว 

15. 1 คัดเลือกไว 31. .06 คัดเลือกไว 

16. 1 คัดเลือกไว 32. 1 คัดเลือกไว 
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ตาราง 16   คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร 

 

การรับรูความสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร การรับรูความสามารถของตนเองทางวทิยาศาสตร 

ขอ 
คาอํานาจจาํแนก 

(r) 
ขอ 

คาอํานาจจาํแนก 

(r) 

1. .575 11. .208 

2. .557 12. .596 

3. .556 13. .523 

4. .560 14. .577 

5. .565 15. .626 

6. .484 16. .582 

7. .576 17. .701 

8. .584 18. .651 

9. .544 19. .651 

10. .603 20. .621 

ความเชื่อมัน่ขัน้เก็บขอมูลจริง    .907 

ความเชื่อมัน่ขัน้ทดลองใช    .880 
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ตาราง 17   คาความเชื่อมั่นรายฉบับของแบบวัดที่ผูวิจัยพัฒนา 

 

ลักษณะเครื่องมือ แบบวัด คาความเชื่อมัน่รายฉบับ 

ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร .765 

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ .738 แบบทดสอบ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ .725 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ .834 
แบบสอบถาม 

เจตคติทางวิทยาศาสตร .853 
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ภาคผนวก  ค 
รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  ตังคะพิภพ  ขาราชการบาํนาญ 

 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุนนัท  ศลโกสมุ  ขาราชการบาํนาญ 

  

รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน   อาจารยประจาํภาควิชาการวดัผลและวิจัยการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

อาจารย  ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง   อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและ 

       จิตวิทยาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย  ดร.  พรทิพย  ศิริภัทราชัย   อาจารยระดับ  7  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร (ฝายประถม) 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาว  รอยพิมพใจ  ชนะปราชญ 

สถานที่เกิด    โรงพยาบาลหวัหนิ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ที่อยูปจจุบนั 20/ 83  ซอยโรงเจ  ถ.เขาพทิักษ   

ต.หัวหนิ  อ.หวัหนิ  จ.ประจวบฯ  77110 

ประวัติการศึกษา    

พ.ศ.  2543    มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนหวัหิน 

พ.ศ.  2547         ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร)    

สาขาการประถมศึกษา  มหาวิทยาสงขลานครินทร 

พ.ศ.  2550    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

สาขาวิชาการวิจัยและสถิตทิางการศึกษา  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ       
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