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 The purpose of research was to compare on science learning achievement and 
ability in solving science problems through Problem-Based Learning and Inquiry Process of 
Matthayomsuksa 3 Students. The samples used in this research were 80 Matthayomsuksa 3 
students at Yotinbumrung School, in the first semester of the 2008 academic year. They 
were divided into 2 group; the experimental group and control group with 40 students each. 
The experimental group was taught through Problem-Based Learning; whereas the control 
group was taught Inquiry Process. The instruments used in this study were science 
achievement test and the ability in solving science problems test. The Randomized Control 
Group Pretest-Posttest Design was used in this research. The data were analyzed by t-test 
for independent Difference Score. 
 The results of this study indicated that: 
  1.  The science learning achievement between the students taught through 
Problem-Based Learning and Inquiry Process was significantly difference at the .01 level. 
  2.  Ability in solving science problems between the students taught through 
Problem-Based Learning and Inquiry Process was significantly difference at the .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 



การศกึษาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์�

ของนกัเรียนชั %นมธัยมศกึษาปีที& 3 โรงเรียนโยธินบํารุง ที&ได้รับการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์ 
ของ 

บญุนํา  อินทนนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื&อเป็นสว่นหนึ&งของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการมธัยมศกึษา 

ตลุาคม  2551 
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ�  



ปริญญานิพนธ์ 
เรื&อง 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิ� ทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียนชั %นมธัยมศกึษาปีที& 3 โรงเรียนโยธินบํารุง ที&ได้รับการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ของ 
บญุนํา อินทนนท์ 

 

ได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึ&งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาการมธัยมศกึษา 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

                                     ……………………………….…..…….…   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สนัตวิฒันกลุ) 
                            วนัที& ……เดือน ตลุาคม  พ.ศ.2551 
 
 
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  คณะกรรมการสอบปากเปล่า 

 

................................................  ประธาน 
 

 
 

.................................................... ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชตุมิา วฒันะคีรี) (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สนธยา ศรีบางพลี) 

................................................... กรรมการ  
 

.................................................... กรรมการ 
(อาจารย์ ดร. ราชนัย์ บญุธิมา) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชตุมิา วฒันะคีรี) 

  
 

.................................................... กรรมการ 
  (อาจารย์ ดร. ราชนัย์ บญุธิมา) 

  
 

.................................................... กรรมการ 
  (อาจารย์ ดร. สนอง ทองปาน) 



ประกาศคุณปการู  
  

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันี %สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและการให้คําปรึกษาแนะแนวทางในการ
ทําวิจยัจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชตุมิา วฒันะคีรี ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ และ
อาจารย์ ดร. ราชนัย์ บญุธิมา กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ที&ให้คําปรึกษาในการศกึษาค้นคว้า
ตลอดจนให้คําแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ อยา่งดียิ&ง และขอขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
สนธยา ศรีบางพลี และ อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน ที&ให้ข้อเสนอแนะเพิ&มเตมิอนัเป็นประโยชน์ตอ่การ
ทําปริญญานิพนธ์ฉบบันี %ให้มีความสมบรูณ์ยิ&งขึ %น ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทกุทา่นด้วยความเคารพ
อยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนธยา ศรีบางพลี อาจารย์ ดร.วิทวฒัน์ ขตัตยิะ
มาน อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม อาจารย์ประสาน เลิศพยบั อาจารย์อนญัญา เทโหปการ ที&ให้
ความกรุณาเป็นผู้ เชี&ยวชาญในการตรวจสอบเครื&องมือที&ใช้ในการวิจยั ตลอดจนให้คําแนะนําและแก้ไข
เครื&องมือในการวิจยัจนสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูที&ใช้ในการวิจยัได้ตามเวลาที&กําหนด 
 ขอกราบขอบพระคณุทา่นผู้ อํานวยการ และอาจารย์กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ขอขอบใจนกัเรียนชั %นมธัยมศกึษาปีที& 3/1 และ 3/13 โรงเรียนโยธินบํารุง ปีการศกึษา 2551 ที&ให้ความ
ร่วมมือในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครั %งนี % 
 ขอกราบขอบพระคณุคณุพอ่ดํารง อินทนนท์ คณุแมม่ณี อินทนนท์ และสมาชิกทกุคนใน
ครอบรัวที&ให้การสนบัสนนุและให้กําลงัใจในการทําวิจยั และขอขอบคณุเพื&อนๆ ที&ให้ปรึกษาและให้
กําลงัใจในการทําวิจยัครั %งนี % 
 คณุคา่และประโยชน์ใดๆ ที&พึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี %ผู้ วิจยัขอมอบเป็นเครื&องบชูา
พระคณุบดิา มารดา ครู-อาจารย์ ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมิหลังู  
 จากสภาพการณ์ในปัจจบุนัจะเห็นได้วา่ประเทศไทย และประเทศอื"นๆทั"วโลกกําลงัประสบ
ปัญหามากมายรอบด้าน อาทิ ปัญหาสงัคม ปัญหาความขดัแย้งทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
สิ"งแวดล้อม ปัญหาการก่อความไมส่งบ และปัญหาความขดัแย้งภายในและตา่งประเทศ เป็นต้น  ซึ"ง
ปัญหาเหลา่นี 2นบัวนัจะทวีความรุนแรงมากขึ 2นเรื"อยๆ  ดงันั 2นมนษุย์จงึต้องดิ 2นรนแสวงหาวิธีการ
แก้ปัญหาที"เกิดขึ 2นให้หมดไปโดยอาศยักระบวนการแก้ปัญหาแบบตา่งๆ  ซึ"งคนที"สามารถแก้ปัญหา
ตา่งๆ ได้จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  แตวิ่ธีการแก้ปัญหาและความสามารถใน
การแก้ปัญหาของมนษุย์นั 2นแตกตา่งกนัไป ดงัที" กมล เฟื" องฟุ้ ง ได้กลา่วไว้ว่าการแก้ปัญหาเป็น
สิ"งจําเป็นที"ทกุคนต้องใช้ในชีวิตประจําวนั ทกุคนจงึต้องเป็นนกัแก้ปัญหา แตม่ิได้หมายความวา่ทกุคน
จะเป็นนกัแก้ปัญหาที"ดี หรือรู้วิธีในการแก้ปัญหา ในบางครั 2งเมื"อเกิดปัญหาหรือความยุง่ยากขึ 2น บาง
คนอาจแก้ปัญหานั 2นด้วยการเลือกทางออกแรก หรือทางออกที"ง่ายที"สดุ ซึ"งอาจไมใ่ชท่างเลือกที"ให้ผลดี
ที"สดุในการแก้ปัญหา เพื"อให้ได้ผลดีที"สดุนั 2น ควรจะมีความรู้ในการแก้ปัญหา ได้รับการฝึกหดัในการ
แก้ปัญหา และนอกจากนี 2ยงัขึ 2นอยู่กบัปัจจยัอื"นๆ อีกด้วย เชน่ ระดบัความสามารถของเชาว์ปัญญา 
การเรียนรู้ การรู้จกั การคิดแบบมีเหตผุล ประสบการณ์เดิม เป็นต้น (กมล เฟื" องฟุ้ ง.  2534: 44)   จงึมี
ความจําเป็นที"จะต้องพฒันาคนในชาต ิโดยเฉพาะเยาวชนให้มีคณุภาพ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ ความคดิอย่างมีเหตผุล และความสามารถในการแก้ปัญหาตา่งๆได้ดี  ดงันั 2นในการ
จดัการเรียนการสอนจงึได้บรรจวิุชาวิทยาศาสตร์ไว้ในหลกัสตูรทกุระดบัชั 2น โดยจดุมุง่หมายมุง่เน้นให้
นกัเรียน คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้  ซึ"งวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการสอนที"มุง่พฒันาจดุมุง่หมายดงักลา่ว คือ เป็นการพฒันาความสามารถใน
การแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที"เริ"มต้นด้วยการแสวงหา แล้วนําไปสู่การค้นพบ
หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที"เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการสอนที"เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีบทบาทในการค้นคว้า พิสจูน์
ทดลองหาความจริงตามหลกัเกณฑ์ที"ตั 2งไว้  
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดบัมธัยมศกึษา มีสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาบทเรียนและคูมื่อครู โดยยดึแนวการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ ซึ"งกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย 3 ขั 2นตอน คือ การอภิปรายปัญหาก่อนการทดลอง 
การปฏิบตักิารทดลอง และการอภิปรายสรุปผลการทดลอง แนวการสอนดงักลา่วนบัได้วา่เป็นกิจกรรม
ที"จะพฒันาให้ผู้ เรียนมีมโนมต ิและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดถึงความมีเหตผุล  
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คดิเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็นตามหลกัของหลกัสตูร  แตก่ารประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียนG

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั 2นมธัยมศกึษาปีที" 2  สงักดักรมสามญัศกึษา 12 เขตการศกึษาของหนว่ย
ศกึษานิเทศก์ กรมสามญัศกึษาพบวา่ โดยสว่นรวมอยูใ่นระดบัตํ"าทกุเขตการศกึษา คือ ได้คะแนนตํ"ากว
 50% ของคะแนนเตม็ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนพบว่า ได้คะแนนเฉลี"ยตํ"ากว่
ครึ"งหนึ"ง คือ ร้อยละ 46 (ทิวาวรรณ จิตตะภาค.  2548: 1; อ้างอิงจาก  กรมสามญัศกึษา.  2531.  หน้า 
33)  เห็นได้วา่วิธีการสอนที"สถาบนัตา่งๆ ใช้กนัมาแตด่ั 2งเดิม มกัจะเน้นที"ครูผู้สอนเป็นหลกั ดงันั 2น 
วิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เรียน สว่นใหญ่จงึมกัจะใช้วิธีการบรรยายเป็นหลกั ทําให้ผู้ เรียนได้รับ
ความรู้ทางด้านทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ หากผู้สอนนําวิธีการฝึกปฏิบตัอืิ"นๆ มาใช้บ้าง อาจได้ทกัษะอื"น
บางสว่น แตผู่้ เรียนจะไมไ่ด้รับการพฒันาในด้านทกัษะที"จะนําความรู้ทางทฤษฎีไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบตังิานได้ดีเท่าที"ควร ยิ"งหากบคุคลนั 2นต้องไปปฏิบตังิานในชมุชนด้วย ก็อาจจะขาดทกัษะในการ
ทํางานเป็นทีม และการรู้จกัใฝ่หาความรู้เพื"อแก้ปัญหาที"พบ (ทองจนัทร์ หงศ์ลดารมภ์.  2538: 5)  
ดงันั 2นวิชาวิทยาศาสตร์จงึเป็นวิชาพื 2นฐาน ที"มีผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาตา่งๆ ใน
ชีวิตประจําวนั การจดัการเรียนการสอนยคุใหม ่ครูควรได้รับการชี 2แนะถึงการเปลี"ยนแปลงวิธีการสอน
ให้เหมาะสมกบัการเปลี"ยนแปลงตา่งๆ โดยลดบทบาทการเป็นผู้บอก ผู้บรรยาย ยดึตนเองเป็น
ศนูย์กลาง มาเป็นผู้ ให้คําปรึกษา ชี 2แนะกบันกัเรียน แล้วให้นกัเรียนนําความรู้ที"ครูได้ชี 2แนะมาเป็นข้อมลู
ในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ"งไมเ่พียงแตก่ารสร้างความรู้ด้วยตนเองเท่านั 2น นกัเรียนยงัสามารถ
เรียนรู้และฝึกการแก้ปัญหาได้ด้วย 
 การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  ได้กําหนด
แนวทางการจดัการศกึษาที"ยึดหลกัว่า ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และ
ถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัที"สดุ กระบวนการจดัการศกึษา ต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ การจดักระบวนการเรียนรู้ต้องผสมผสานสาระความรู้ตา่งๆ ต้องมีลกัษณะ
หลากหลายตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบั (สพุล วงัสินธ์.  2549: 56) ดงันั 2นในการปรับปรุงและ
แก้ไขสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั 2น จําเป็นต้องอาศยัแนวคิด และวิธีการที"เหมาะสมกบั
ผู้ เรียนมาชว่ยในการจดัการเรียนการสอน  ในระยะหลายสิบปีที"ผา่นมา มีทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆ  
เกิดขึ 2นหลายทฤษฎี แตท่ฤษฎีการเรียนรู้ที"นกัการศกึษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกนัมาก ได้แก่ ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism learning theory) ซึ"งมีแนวคดิที"สอดคล้องกบัการจดั
การศกึษาในศตวรรษที" 21 มากที"สดุ คือ เชื"อวา่การเรียนรู้จะเกิดขึ 2น เมื"อผู้ เรียนได้สร้างความรู้ที"เป็น
ของตนเองขึ 2นมาจากความรู้ที"มีอยูเ่ดมิ หรือจากความรู้ที"รับเข้ามาใหม่ ด้วยเหตผุลนี 2 ห้องเรียนใน
ศตวรรษที" 21 จงึไมค่วรเป็นห้องเรียนที"ครูเป็นผู้จดัการทกุสิ"งทกุอย่าง โดยนกัเรียนเป็นฝ่ายรับ แตต้่อง
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัเิอง สร้างความรู้ที"เกิดจากความรู้ความเข้าใจของตนเอง และมีสว่นร่วมในการ
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เรียนมากขึ 2น  รูปแบบการเรียนรู้ที"เกิดจากแนวคิดนี 2มีอยูห่ลายรูปแบบ เชน่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การ
เรียนรู้แบบชว่ยเหลือกนั การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอยา่งอิสระ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
(มณัฑรา ธรรมบศุย์.  2545: 12)  
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีหนึ"งที"ได้รับการกลา่วถึงอย่างมากในชว่ง 25 ปีที"ผา่น
มา เป็นวิธีการเรียนรู้ที"แตกตา่งไปจากวิธีดั 2งเดมิ ที"เน้นตวัสาระความรู้ และมุง่เน้นที"ผู้สอนเป็นสําคญั 
แตที่"ตา่งออกไป คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั 2น ใช้นกัเรียนเป็นสําคญั โดยมุง่ที"ใช้ปัญหาจริง
หรือสถานการณ์จําลองเป็นตวัเริ"มต้น กระตุ้นการเรียนรู้เพื"อให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคดิวิจารณญาณ
ในขณะที"นกัเรียนทํางานโดยใช้ปัญหาเป็นศนูย์กลาง หลงัจากที"นกัเรียนได้ใช้ความรู้พื 2นฐานในการทํา
ความเข้าใจ และอธิบายแนวคดิตอ่ปัญหานั 2น แล้วสิ"งที"ยงัหลงเหลืออยู่ในปัญหาซึ"งนกัเรียนไมเ่ข้าใจจะ
เป็นประเดน็ที"ต้องเรียนรู้ตอ่ไป เพื"อให้ได้ความรู้มาอธิบายและแก้ปัญหา โดยนกัเรียนจะพฒันา
แผนการเรียนรู้ที"จะนําไปสู่การสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เพื"อการเรียนรู้ในสว่นยอ่ยๆ ที"เกี"ยวข้องกบั
สิ"งที"ไมเ่ข้าใจในปัญหา ในการสืบค้น นกัเรียนจะได้รับมอบหมายเป็นรายบคุคลหรือกลุม่ให้ทําการ
สืบค้น (พวงรัตน์ บญุญานรัุกษ์; และ  Majumder.  2544: 42) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะ เน้น
ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ใหมจ่ากการใช้ปัญหาที"เกิดขึ 2นในโลกแหง่ความเป็นจริง เป็นบริบทของการเรียนรู้ 
เพื"อให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการคดิวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั 2งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที"
ตนศกึษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จงึเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที"ต้องอาศยัความ
เข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลกั 
 วอลตนั และ แมททิวส์ ได้สรุปถึงประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้วา่ ช่วยให้
นกัเรียนสามารถปรับตวัได้ดีขึ 2นตอ่การเปลี"ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเรื"องข้อมลูขา่วสารในโลกปัจจบุนั 
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ทรัพยากรของผู้ เรียนได้ดีขึ 2น สง่เสริมการสะสมการเรียนรู้และการคง
รักษาข้อมลูใหมไ่ว้ได้ดีขึ 2น สนบัสนนุความร่วมมือในการเรียนมากกวา่การแขง่ขนั ช่วยให้นกัเรียนเกิด
การตดัสินใจแบบองค์รวม หรือแบบสหสาขาวิชา (Walton; & Matthews.  1989: 456-459) นอกจากนี 2
การสอนที"มีผู้สอนเป็นศนูย์กลาง ไมส่ามารถสอนสาระที"จําเป็นต้องเรียนได้หมด แตก่ารเรียนรู้แบบเน้น
ปัญหาเป็นฐาน จะชว่ยให้ผู้ เรียนเลือกสรรสิ"งที"ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 
ได้รับความรู้ใหมจ่ากการศกึษาค้นคว้าด้วยการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที"เรียน รู้จกัการตดัสินใจ การให้
ความเห็น การพฒันาความคิดใหม่ๆ  และความกระตือรือร้นตอ่การเรียน เกิดการเรียนรู้อยา่งบรูณาการ 
นอกจากนี 2การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ยงัเน้นถึงการเรียนรู้สว่นร่วมจากกลุม่ การใช้พลวตักลุม่ ซึ"ง
ทําให้ผู้ เรียนได้พฒันาบคุลิกภาพที"มีความเป็นตวัเอง มีความคิดริเริ"ม คดิเป็น มีความมั"นใจ กล้าที"จะ
เผชิญปัญหาและใช้หลกัการแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล รวมทั 2งเป็นการฝึกฝนนิสยัการศกึษาค้นคว้าซึ"ง
เป็นพฤติกรรมจําเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กลุยา ตนัตผิลาชีวะ.  2548: 79-80) 
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 จากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนั และแนวคิดดงักล่าว จงึทําให้ผู้ วิจยั
สนใจวา่การสอนโดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้  วิธีการจดัการเรียนรู้แบบใดจะทําให้เกิดผลดีกบันกัเรียนในด้านผลสมัฤทธิทางการเรียนและG

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ"งจะเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียน การ
สอนวิทยาศาสตร์ตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครั 2งนี 2ผู้ วิจยัได้ตั 2งความมุง่หมายไว้ ดงันี 2 
  1.  เพื"อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนG วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั 2นมธัยมศกึษาปีที" 
3 ที"ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.  เพื"อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั 2น
มธัยมศกึษาปีที" 3 ที"ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 
 
ความสาํคัญของการวิจัย 
 1.  ผลการวิจยัครั 2งนี 2ทําให้ทราบถึงผลสมัฤทธิทางการเรียนG วิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที"ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2.  ผลการวิจยัครั 2งนี 2 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุม่สาระอื"นๆ สามารถ
นําวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปประยกุต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 3.  ผลการวิจยัครั 2งนี 2 ผู้ เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ"งขึ 2น และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที"ใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชั 2นมธัยมศกึษาปีที" 3 โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที" 1 ปีการศกึษา 2551 จํานวน 14 ห้องเรียน รวม 560 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย 
  กลุม่ตวัอยา่งที"ใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชั 2นมธัยมศกึษาปีที" 3 โรงเรียนโยธินบํารุง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคเรียนที" 1 ปีการศกึษา 2551 จํานวน 80 คน ซึ"งได้จากการสุม่แบบกลุม่ 
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(Cluster Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แล้วสุ่มอยา่งง่ายอีกครั 2งหนึ"ง โดยวิธีจบัฉลากเป็น
กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ดงันี 2 
   กลุม่ทดลอง ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 40 คน 
   กลุม่ควบคมุ ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จํานวน 40 คน 
 
 เนื &อหาที�ใช้ในการวิจัย 
  เนื 2อที"ใช้ในการวิจยั เป็นเนื 2อหากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั 2นมธัยมศกึษาปีที" 3 
สาระที" 2: ชีวิตกบัสิ"งแวดล้อม หนว่ยการเรียนรู้ที" 2 เรื"อง ชีวิตกบัระบบนิเวศสิ"งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที"ใช้ในการวิจยั ทําการทดลองในภาคเรียนที" 1 ปีการศกึษา 2551 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง 4 สปัดาห์ รวม 16 คาบ 
 
 ตัวแปรที�ศึกษา 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ จําแนกเป็น 
   1.  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   2.  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  ตวัแปรตาม ได้แก่ 
   1.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนG วิทยาศาสตร์ 
   2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.  การจัดการเรียนร้โดยู ใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ลกัษณะของการสอนโดยใช้
ปัญหาในชีวิตประจําวนัของนกัเรียนที"นกัเรียนอาจพบ มาเป็นจดุตั 2งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็น
ตวักระตุ้นในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล โดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ตดัสินใจในสิ"งที"
ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จกัการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ ภายในกลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัโดย
ผู้สอนมีสว่นร่วมน้อยที"สดุซึ"งการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามขั 2นตอนของ สํานกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  2550: 8) มี 6 ขั 2นตอน ดงันี 2 
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   1.1  กําหนดปัญหา หมายถึง ขั 2นที"ผู้สอนจดัสถานการณ์ตา่งๆกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดสิ"งที"เป็นปัญหาที"ผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิด
ความสนใจที"จะค้นหาคําตอบ 
   1.2  ทําความเข้าใจกบัปัญหา หมายถึง ขั 2นที"ผู้ เรียนจะต้องทําความเข้าใจปัญหาที"
ต้องการเรียนรู้ ซึ"งผู้ เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ"งตา่งๆที"เกี"ยวข้องกบัปัญหาได้ 
   1.3  การดําเนินการศกึษาค้นคว้า หมายถึง ขั 2นที"ผู้ เรียนกําหนดสิ"งที"ต้องการเรียน 
ดําเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการที"หลากหลาย 
   1.4  สงัเคราะห์ความรู้ หมายถึง ขั 2นที"ผู้ เรียนนําความรู้ที"ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี"ยน
เรียนรู้ร่วมกนั อภิปรายผลและสงัเคราะห์ความรู้ที"ได้มาวา่มีความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใด 
   1.5  สรุปและประเมินคา่ของคําตอบ หมายถึง ขั 2นที"ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สรุปผลงานของ
กลุม่ตนเองและประเมินผลงานวา่ข้อมลูที"ศกึษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทกุกลุม่ชว่ยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกครั 2ง 
   1.6  นําเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ขั 2นที"ผู้ เรียนนําข้อมลูที"ได้มาจดัระบบองค์
ความรู้และนําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที"หลากหลาย ผู้ เรียนทกุกลุม่รวมทั 2งผู้ ที"เกี"ยวข้องกบัปัญหา
ร่วมกนัประเมินผลงาน 
  2.  การจัดการเรียนร้แบบู สืบเสาะหาความรู้ หมายถึง วิธีการสอนที"เน้นผู้ เรียนเป็น
สําคญั โดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการปฏิบตักิิจกรรมของการเรียนการสอน และมุง่สง่เสริมให้
ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตผุลโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนมีหน้าที"จดับรรยากาศการสอนให้เอื 2อตอ่การเรียนรู้ ซึ"งขั 2นตอนของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามขั 2นตอนของ สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) มี 3 ขั 2นตอน ดงันี 2 
   2.1  ขั 2นอภิปรายก่อนการทดลอง/ทํากิจกรรม หมายถึง ขั 2นที"ผู้สอนใช้คําถามกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนอยากรู้อยากเห็น คิดสงสยั หรือเป็นการแนะแนวทางการทดลอง ออกแบบการทดลองเพื"อ
ทดสอบสมมตฐิานที"ตั 2งไว้ตอบปัญหา 
   2.2  ขั 2นปฏิบตักิารทดลอง/ทํากิจกรรม หมายถึง ขั 2นที"ผู้ เรียนลงมือปฏิบตักิารทดลอง/
ทํากิจกรรม ผู้สอนคอยควบคมุดแูลให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด คอยกระตุ้น สนบัสนนุให้คําปรึกษาแก่
ผู้ เรียน 
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   2.3  ขั 2นอภิปรายหลงัการทดลอง/ทํากิจกรรม หมายถึง ขั 2นที"ผู้สอนใช้คําถามเพื"อชว่ย
ให้ผู้ เรียนสามารถใช้ข้อมลูหรือผลการทดลอง/ผลการทํากิจกรรมสรุปเป็นความรู้ รวมทั 2งอภิปรายถึง
ข้อผิดพลาดที"เกิดจากการทดลองและนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัตอ่ไป 
  3.  ผลสัมฤทธิทางการเรียน8 วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั 2นมธัยมศกึษาปีที" 3 สาระที" 2: ชีวิตกบัสิ"งแวดล้อม หนว่ยการเรียนรู้ที" 2 เรื"อง ชีวิตกบั
ระบบนิเวศสิ"งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยพิจารณาจากคะแนนที"ได้จากการตอบแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิทางการเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที"ผู้ วิจยัสร้างขึ 2นโดยวดัความสามารถด้านตา่งๆ G

4 ด้าน (สสวท.  2546: 11) ดงันี 2 
   3.1  ความรู้ ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ"งที"เคยเรียนรู้มา
เกี"ยวกบัข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลกัการ กฎ และทฤษฎี 
   3.2  ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความและ
แปลความรู้โดยอาศยัข้อเท็จจริง ข้อตกลง คําศพัท์ หลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
   3.3  การนําความรู้ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้และวิธีการตา่งๆ
ทางวิทยาสาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ หรือที"แตกตา่งจากที"เคยเรียนรู้มาแล้วโดยเฉพาะอยา่งยิ"ง 
คือ การนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
   3.4  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสงัเกต การจําแนกประเภท 
การจดักระทําและสื"อความหมายข้อมลู การลงความเห็นจากข้อมลู  การตั 2งสมมตฐิาน การทดลอง  
การตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป  
  4.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนําความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาที"พบ เพื"อให้บรรลจุดุมุง่หมายที"ต้องการ ขั 2นตอนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มี 4 ขั 2นตอน ดงันี 2 
   4.1  การระบปัุญหา หมายถึง ความสนใจในสิ"งที"พบเห็น ซึ"งเกิดเนื"องจากความอยาก
รู้อยากเห็นและทกัษะการสงัเกต 
   4.2  การตั 2งสมมตฐิาน หมายถึง การคาดคะเนคําตอบที"อาจเป็นไปได้ซึ"งทาง
วิทยาศาสตร์เรียกวา่ สมมตฐิาน 
   4.3  การทดลอง หมายถึง การกําหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศยัทกัษะในการ
ควบคมุตวัแปร การทดลอง และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์  
   4.4  การสรุปผลการทดลอง หมายถึง การแปรความ อธิบายความหมายของข้อมลู
เพื"อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูที"ได้กบัสมมตฐิานที"ตั 2งไว้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
              ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 
 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 1.  นกัเรียนที"ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบันกัเรียนที"ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้มีผลสมัฤทธิทางการเรียนG วิทยาศาสตร์แตกตา่งกนั 
 2.  นกัเรียนที"ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบันกัเรียนที"ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนั 
 

การจดัการเรียนรู้ 
- การจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 
- การจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 

- ผลสมัฤทธิทางการเรียG นวิทยาศาสตร์ 
- ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ 
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บทที� 2 
เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

  
 ในการวิจยัครั งนี  ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที เกี ยวข้อง และได้นําเสนอตามลําดบั 
หวัข้อตอ่ไปนี  
  1.  เอกสารที เกี ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.1  ประวตัิและความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.2  ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.3  แนวคิดและทฤษฎีที เกี ยวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.4   ลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.5  ลกัษณะของปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.6  กลไกพื นฐานของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.7  ขั นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.8  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   1.9  บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.  เอกสารที เกี ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   2.1  ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   2.2  หลกัจิตวิทยาพื นฐานในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   2.3  ขั นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   2.4  บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   2.5  ข้อดีและข้อจํากดัของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  3.  เอกสารที เกี ยวข้องกบัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์>  
   3.1  ความมุง่หมายของการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   3.2  ความหมายของวิทยาศาสตร์ 
   3.3  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   3.4  ผลสมัฤทธิ>ทางการเรียน 
  4.  เอกสารที เกี ยวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
   4.1  ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
   4.2  การเรียนการสอนกบัการแก้ปัญหา   
   4.3  กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
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  5.  งานวิจยัที เกี ยวข้อง 
   5.1  งานวิจยัที เกี ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   5.2  งานวิจยัที เกี ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   5.3  งานวิจยัที เกี ยวข้องกบัผลสมัฤทธิทางการเรียน>  
   5.4  งานวิจยัที เกี ยวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 
1.  เอกสารที�เกี�ยวข้องกับการจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
 1.1  ประวัตแิละความเป็นมาของการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  การศกึษาความเป็นมาของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สามารถย้อนรอย
อดีตไปถึงแนวคิดของนกัศกึษาในชว่งแรกของศตวรรษที  20 จอห์น ดิวอี  นกัการศกึษาชาวอเมริกนั ซึ ง
เป็นผู้ ต้นคิดวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้ เสนอแนวคิดวา่ การเรียนรู้เกิดจากการลงมือทําด้วย
ตนเอง (Learning by doing) แนวคดิของดวิอี  ได้นําไปสู่แนวคิดในการสอนรูปแบบตา่งๆที ใช้กนัอยูใ่น
ปัจจบุนั แนวคดิของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก็มีรากฐานความคดิมาจากดิวอี  เชน่เดียวกนั ซึ ง
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีการพฒันาขึ นครั งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สขุภาพ (Faculty of 
Health Sciences) ของหาวิทยาลยั McMaster ที ประเทศแคนาดาได้นํามาใช้ในกระบวนการติวให้กบั  
นกัศกึษาแพทย์ฝึกหดั วิธีการดงักลา่วนี ได้กลายเป็นรูปแบบที มหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกานําไปเป็น
แบบอยา่งบ้าง โดยเริ มจากปลาย ค.ศ.1960 มหาวิทยาลยั Case Western Reserve ได้นํามาใช้เป็น
ครั งแรก และได้จดัตั งเป็นห้องทดลองพหวิุทยาการ (Multidisplinary Laboratory) เพื อทําเป็น
ห้องปฏิบตักิารสําหรับทดลองรูปแบบการสอนใหม่ๆ  รูปแบบการสอนที มหาวิทยาลยั Case Western 
Reserve พฒันาขึ นมานั น ได้กลายมาเป็นพื นฐานในการพฒันาหลกัสตูรของโรงเรียนหลายแหง่ใน
สหรัฐอเมริกา ทั งในระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอดุมศกึษา และบณัฑิตวิทยาลยั ในชว่งปลายศตวรรษที  
60 มหาวิทยาลยั McMaster ได้พฒันาหลกัสตูรแพทย์ที ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน
เป็นครั งแรก ทําให้มหาวิทยาลยัแหง่นี เป็นที ยอมรับ และรู้จกักนัทั วโลกวา่เป็นผู้ นําในการจกัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มหาวิทยาลยัชั นนําในสหรัฐอเมริกาที นํารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มาใช้ในการสอนหลายแหง่ แตใ่นยคุแรกๆ ได้นําไปใช้กบัหลกัสตูรของนกัศกึษาแพทย์ ซึ งเป็นหลกัสตูร
ที ผู้ เรียนต้องใช้ทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคสงูมาก โรงเรียนแพทย์ที มีชื อเสียงก็ได้นํา
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ ด้วยเหตนีุ  จงึทําให้โรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลยัอื นๆ ที 
ยงัใช้วิธีสอนแบบดั งเดมิหนัมายอมรับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนมากขึ น
จนกระทั งกลาง ค.ศ. 1980 การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงได้ขยายไปสู่การ
สอนในสาขาอื นๆ ทกุวงการอาชีพ เชน่ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
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พฤตกิรรมศาสตร์ เป็นต้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจงึเป็นที นิยมกนัอย่างแพร่หลายและมีการ
นําไปใช้สอนตามมหาวิทยาลยัตา่งๆมากขึ น (มณัฑรา ธรรมบศุย์.  2545: 14-15) ในประเทศไทย การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเริ มใช้ครั งแรกในหลกัสตูรแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปี 
พ.ศ. 2531 และประยกุต์ในหลกัสตูรสาธารณะสขุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทั งนี การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ งที นํามาปรับใช้ในหลายๆ กลุม่สาระการเรียนรู้ได้ เชน่ 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม กลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี ได้รับการยอมรับวา่ เป็นการเรียนการสอน
ที ให้ประสบการณ์ ท้าทายความคดิ ลกัษณะนิสยั และการปฏิบตัร่ิวมกบัการแก้ปัญหา เป็นการจงูใจ
ผู้ เรียนให้เรียนรู้การแก้ปัญหา โดยผา่นการสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนด้วยการค้นพบด้วยตนเอง
และจากการทํางานกลุม่ (รัชนีกร หงส์พนสั.  2547: 45) 
 1.2  ความหมายของการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาจากภาษาองักฤษว่า Problem-Based Learning 
(PBL) มีนกัการศกึษาหลายคนได้เรียกชื อแตกตา่งกนั เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (ทองจนัทร์ 
หงศ์ลดารมภ์.  2544: 5) การจดัการเรียนการสอนที ใช้ปัญหาเป็นหลกั (ทิศนา แขมมณี.  2548: 137;   
สปุรียา วงศ์ตระหง่าน.  2545: 1) การเรียนรู้จากปัญหา (นิรมล ศตวฒุิ.  2547: 70) และการเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นหลกั (รัชนีกร หงส์พนสั.  2547: 44) ในการวิจยัครั งนี ผู้ วิจยัใช้คําวา่ การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และมีนกัการศกึษาให้ความหมายไว้ดงันี  
   กาลเลเกอร์ (Gallagher.  1997: 332-362) ได้ให้ความหมายวา่ การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที นกัเรียนต้องเรียนรู้จากการเรียน (learn to learn) โดยนกัเรียนจะ
ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่เพื อค้นหาวิธีการแก้ปัญหา โดยจะบรูณาการความรู้ที ต้องการให้นกัเรียนได้รับ
กบัการแก้ปัญหาเข้าด้วยกนั ปัญหาที ใช้มีลกัษณะเกี ยวกบัชีวิตประจําวนัและมีความสมัพนัธ์กบั
นกัเรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุง่เน้นพฒันานกัเรียนในด้านทกัษะการเรียนรู้ มากกวา่
การเรียนรู้ที นกัเรียนจะได้มาและพฒันานกัเรียนสูก่ารเป็นผู้ ที สามารถเรียนรู้โดยการชี นําตนเองได้ 
   บาเรลล์ (Barell.  1998: 7) กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
กระบวนการของการสํารวจเพื อ จะตอบคําถามสิ งที อยากรู้อยากเห็น ข้อสงสยัและความมั นใจเกี ยวกบั
ปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวิตจริงที มีความซบัซ้อน ปัญหาที ใช้ในกระบวนการเรียนรู้จะเป็นปัญหาที ไม่
ชดัเจนมีความยากหรือมีข้อสงสยัมาก สามารถหาคําตอบได้หลายคําตอบ 
   ทอร์พ และ แซก (Torp; & Sage.  1998: 14-16) กลา่วว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเน้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที ได้จากการสํารวจ ค้นคว้า และการแก้ปัญหาที มี
ความสมัพนัธ์เกี ยวกบัชีวิตประจําวนัซึ งนกัเรียนอาจพบ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั นเป็นทั ง
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ยทุธวิธีการเรียนการสอนและใช้เป็นแนวทางในการจดัหลกัสตูร ซึ งมีลกัษณะดงึดดูนกัเรียนให้เข้าไปมี
สว่นร่วมในการแก้ปัญหา ครูจะเป็นผู้ ที คอยให้คําแนะนําและออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
สง่เสริมให้นกัเรียนได้คิดและสํารวจ หลกัสตูรที สร้างขึ นจะมีปัญหาเป็นแกนกลาง มีบทบาทในการ
เตรียมประสบการณ์จริง ที ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สนบัสนนุให้สร้างความรู้ด้วยตนเองและบรูณา
การสิ งตา่งๆที เรียนรู้ในโรงเรียนกบัชีวิตจริงเข้าด้วยกนั ในขณะที เรียนรู้ นกัเรียนจะถกูทําให้เป็นนกั
แก้ปัญหาและพฒันาไปสูก่ารเป็นผู้ ที สามารถเรียนรู้โดยการชี นําตนเองได้ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธี
นี  ครูจะเป็นผู้ ร่วมในการแก้ปัญหา ที มีหน้าที สร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ให้กบันกัเรียน เป็นผู้แนะนําและอํานวยความสะดวก เพื อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งสมบรูณ์ 
   ฟินเคลิและทอร์ป (รัชนีกร หงส์พนสั.  2547: 46; อ้างอิงจาก  Finkle and Torp. 
2003.  p. 1) กลา่วว่า การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั หมายถึง การพฒันาหลกัสตูรและวิธีการสอน 
ทั งการแก้ปัญหา ความรู้พื นฐานของกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ และทกัษะการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกนั 
โดยผู้ เรียนมีบทบาทในการแก้ปัญหาที เกิดขึ นจริง 
   ทองจนัทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538: 5) กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
หมายถึง วิธีการเรียนการสอนที ใช้ปัญหา (Problem) เป็นเครื องกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการที จะ
ใฝ่หาความรู้เพื อแก้ปัญหา ทั งนี โดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ตดัสินใจในสิ งที ต้องการแสวงหา และรู้จกัการ
ทํางานร่วมกนัเป็นทีมภายในกลุม่ผู้ เรียน โดยผู้สอนมีสว่นร่วมเกี ยวข้องน้อยที สดุ 
   มณัฑรา ธรรมบศุย์ (2545: 13) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยให้นกัเรียนสร้าง
ความรู้ใหมจ่ากการใช้ปัญหาที เกิดขึ นในโลกแหง่ความเป็นจริง เป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื อให้ผู้ เรียน
เกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคดิแก้ปัญหา รวมทั งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที ตนศกึษา
ด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จงึเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที ต้องอาศยัความเข้าใจ 
และการแก้ไขปัญหาเป็นหลกั 
   สปุรียา วงษ์ตระหง่าน (2545: 1) กลา่ววา่การจดัการเรียนการสอนที ใช้ปัญหาเป็น
หลกั คือ ขบวนการที แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคต ิจากสถานการณ์ (ปัญหา) ที ไม่
คุ้นเคยมาก่อน เป็นการรวบรวมข้อมลูการเรียนรู้มาประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์นั นๆ เป็นกระบวนการ
ทางการศกึษาที ออกแบบอย่างเหมาะสม และกระตุ้นเร้าให้เกิดการเรียนรู้ แตค่วรให้โอกาสผู้ เรียนใน
การฝึกหดัประยกุต์ในสิ งที ได้เรียนมาและได้รับผลลพัธ์ที ทนัเวลา ควรจะทําให้เกิดการฝึกวิเคราะห์ใช้
เหตผุลอยา่งตอ่เนื อง และสร้างโครงความคิดของผู้ เรียนอยา่งมีแบบแผน 
   รัชนีกร หงส์พนสั (2547: 46) กลา่วว่า การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นวิธีการ
เรียนการสอนรูปแบบหนึ ง ที ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนื อหาที เป็นการบรูณาการ ทั งนี เป็นการเรียนการสอนที 
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เริ มด้วยปัญหา เพื อกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ และแสวงหาความรู้เพิ มเตมิ และพฒันาการคดิด้วย
ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skill) การเรียนรู้ด้วยตนเองและการทํางานเป็นกลุม่ 
   ทิศนา แขมมณี (2548: 137) กลา่วว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
หลกั เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที ใช้ปัญหาเป็นเครื องมือในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนําผู้ เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจดั
สภาพการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการคดิวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุม่ 
ซึ งชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั นอยา่งชดัเจน ได้เห็นทางเลือก และวิธีการที หลากหลายใน
การแก้ปัญหานั น รวมทั งชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหาตา่งๆ 
 จากความหมายที นกัการศกึษาได้ให้ไว้ดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นลกัษณะของการสอนโดยใช้ปัญหาในชีวิตประจําวนัของนกัเรียน ที นกัเรียนอาจพบ 
มาเป็นจดุตั งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุ้นในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วย
เหตผุล โดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ตดัสินใจในสิ งที ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จกัการทํางาน
ร่วมกนัภายในกลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัโดยผู้สอนมีสว่นร่วมน้อยที สดุ 
 1.3  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  แนวคิดและทฤษฎีที เกี ยวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีหลายทฤษฎีโดย
นกัจิตวิทยาหลายทา่นสนบัสนนุทฤษฎีการเรียนรู้ตา่งๆ ที เกี ยวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ดงันี   
   มิโล และ เอฟเวนเซน (Hmelo; & Evenson.  2000: 4) ได้สนบัสนนุว่าการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เกี ยวข้องกบัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ซึ งมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจท์และไวก็อทสกีที เชื อวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาทางสตปัิญญา 
ที ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความรู้เกิดจากการที ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ งแวดล้อม และเกิดการซมึซบัหรือดดูซมึประสบการณ์ใหม ่และปรับโครงสร้างสติปัญญาให้เข้ากบั
ประสบการณ์ใหม ่นอกจากนั นยงัมีทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบของบรูเนอร์ ซึ งเชื อวา่การเรียนรู้ที 
แท้จริงมาจากการค้นพบของแตล่ะบคุคล โดยผา่นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เมื อผู้ เรียนเผชิญกบัปัญหาที ไมรู้่ทําให้ผู้ เรียนเกิดความขดัแย้งทางปัญหา และ
ผลกัดนัให้ผู้ เรียนไปแสวงหาความรู้ และนําความรู้ใหมม่าเชื อมโยงกบัความรู้เดมิเพื อแก้ปัญหา 
   มิโลและลิน (รัชนีกร หงส์พนสั.  2547: 47;  อ้างอิงจาก Hmelo; &  Lin.  2000.  pp. 
231-232) กลา่ววา่ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัเกี ยวข้องกบัทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ หรือ
ข้อมลูขา่วสารตรงที วา่ ได้นําข้อมลูขา่วสารหรือสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา 
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   กาเย ่(รัชนีกร หงส์พนสั.  2547: 47; อ้างอิงจาก Gagne. 1974. pp. 121-136) ได้
ระบไุว้วา่ การเรียนรู้การแก้ปัญหา เป็นการนําเกณฑ์ตา่งๆ มาใช้ เป็นกระบวนการที เกิดในตวัผู้ เรียน 
เป็นการใช้เกณฑ์ในขั นสงูเพื อแก้ปัญหาที คอ่นข้างซบัซ้อน และสามารถนําเกณฑ์ในการแก้ปัญหาไปใช้
ในสถานการณ์ที คล้ายคลงึกนั 
   เดไลเซิล (Delisle.  1997: 1-2) ได้กลา่วถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวา่มี
รากฐานมาจากทฤษฎีทางการศกึษาของ จอห์น บี ดวิอี  (John B.Dewey) ซึ งมีชื อวา่ การศกึษาแบบ
พิพฒันาการ (Progressive Education) ที เน้นการเตรียมประสบการณ์ เพื อพฒันาผู้ เรียนในทกุๆ ด้าน 
โดยคํานงึถึงความสนใจ ความถนดั ความต้องการทางด้านอารมณ์ และสงัคมของผู้ เรียน เน้นให้ผู้ เรียน
เห็นความสําคญัของกิจกรรมและประสบการณ์ ผู้ เรียนต้องลงมือกระทําด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้
ชี แนะแนวทางเทา่นั น 
   รัชนีกร หงส์พนสั (2547: 46) กลา่วว่าโดยทั วไปการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัมี
แนวคิดบนพื นฐานของทฤษฎีจิตวิทยาพทุธิปัญญานิยม (Cognitive Psychology) เป็นการเรียนรู้โดย
เน้นการใช้กระบวนการคดิ ความเข้าใจ การรับรู้สิ งเร้าที มากระตุ้นผสมผสานกบัประสบการณ์เดมิใน
อดีต ทําให้เกิดการเรียนรู้ ซึ งผสมผสานระหวา่งประสบการณ์ปัจจบุนักบัประสบการณ์ในอดีต โดย
อาศยักระบวนการทางปัญญาเข้ามามีอิทธิพลในการเรียนรู้  
 จากแนวคดิและทฤษฎีที กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มีแนวคิดพื นฐานมาจากกระบวนการสร้างความรู้ใหม่โดยอาศยัพื นฐานความรู้เดมิที มีอยูด้่วยตนเอง 
จากการที ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ งแวดล้อม ต้องลงมือกระทําด้วยตนเอง จนการค้นพบความรู้หรือ
ข้อมลูใหม ่และสามารถนําข้อมลูออกมาใช้ในการกระทําและการแก้ปัญหาตา่งๆได้ โดยผู้สอนเป็น
เพียงผู้ ชี แนะแนวทางเทา่นั น  
 1.4  ลักษณะของการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  ลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้มีผู้กลา่วไว้ดงันี  
   บารอว์ส และ แทมบลีน (Barraws; & Tamblyn. 1980: 191-192) ได้สรุปลกัษณะ
ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดงันี  
    1.  ปัญหาจะถกูเสนอให้นกัเรียนเป็นอนัดบัแรกในขั นของการเรียนรู้ 
    2.  ปัญหาที ใช้ในการเรียนรู้จะเป็นปัญหาที เหมือนกบัปัญหาที นกัเรียนสามารถ
พบในชีวิตจริง 
    3.  นกัเรียนจะทํางานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหา โดยมีอิสระในการแสดง
ความสามารถในการให้เหตผุล การประยกุต์ใช้ความรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที 
เหมาะสมกบัขั นตอนของการเรียนรู้ในแตล่ะขั น 
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    4.  เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที มีขั นตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นแนวทาง
ในการกําหนดกระบวนการทํางานเพื อแก้ปัญหา 
    5.  ความรู้และทกัษะที ต้องการให้นกัเรียนได้รับจะเกิดหลงัการแก้ปัญหาหรือการ
ทํางานที ใช้ความรู้และทกัษะเหลา่นั น 
    6.  การเรียนรู้จะประกอบด้วยการทํางานในการแก้ปัญหาและการศกึษาด้วย
ตนเองโดยมีลกัษณะที บรูณาการทั งความรู้ที นกัเรียนมีและทกัษะกระบวนการเข้าด้วยกนั 
   สถาบนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แหง่อิลินอยส์ (เมธาวี พิมวนั.  2549: 14; 
อ้างอิงจาก Illinois Mathematics and Science Academy.  2006. Online) ได้กลา่วถึงลกัษณะของ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี  
    1.  ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะนําเสนอปัญหาที มีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลายเป็นอนัดบัแรก เป็นจดุศนูย์กลางของเนื อหาสาระและบริบทของการเรียนรู้ 
    2.  ปัญหาที เป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้
หลากหลาย มีความซบัซ้อนไมต่ายตวั มีรูปแบบการแก้ปัญหาไมแ่นน่อน การหาคําตอบมีได้หลาย
แนวทางซึ งอาจไมไ่ด้คําตอบที เร็วนกั 
    3.  ในชั นเรียนผู้ เรียนมีบทบาทเป็นนกัแก้ปัญหา ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้ให้
คําแนะนําและชว่ยเหลือ 
    4.  ในกระบวนการเรียนการสอนนั นจะมีการแลกเปลี ยนข้อมลูตา่งๆ แตค่วามรู้
นั นผู้ เรียนจะสร้างขึ นด้วยตนเอง การคดิต้องชดัเจนมีความหมาย 
   สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550: 2-3) ได้สรุปลกัษณะสําคญัของการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดงันี  
    1.  ต้องมีสถานการณ์ที เป็นปัญหา และเริ มต้นการจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
    2.  ปัญหาที นํามาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาที เกิดขึ นพบเห็น
ได้ในชีวิตจริงของผู้ เรียน หรือมีโอกาสที จะเกิดขึ นจริง 
    3.  ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) ค้นหาและแสวงหา
ความรู้คําตอบด้วยตนเอง ดงันั น ผู้ เรียนจงึต้องวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริหารเวลาเอง คดัเลือก
วิธีการเรียนรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั งประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    4.  ผู้ เรียนเรียนรู้เป็นกลุม่ยอ่ย เพื อประโยชน์ในการค้นหาความรู้ ข้อมลูร่วมกนั 
เป็นการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตแุละผล ฝึกให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการรับสง่ข้อมลู เรียนรู้
เกี ยวกบัความแตกตา่งระหว่างบคุคล และฝึกการจดัระบบตนเอง เพื อพฒันาความสามารถในการ
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ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ ความรู้คําตอบที ได้มีความหลากหลาย องค์ความรู้จะผา่นการวิเคราะห์โดย
ผู้ เรียน มีการสงัเคราะห์ และตดัสินใจร่วมกนั การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี นอกจากจดัการ
เรียนเป็นกลุม่ แล้วยงัสามารถจดัให้ผู้ เรียนเรียนรู้เห็นรายบคุคลได้ แตอ่าจทําให้ผู้ เรียนขาดทกัษะใน
การทํางานร่วมกบัผู้ อื น 
    5.  การเรียนรู้มีลกัษณะการบรูณาการความรู้ และบรูณาการทกัษะกระบวนการ
ตา่งๆ เพื อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และคําตอบที กระจา่งชดั 
    6.  ความรู้ที เกิดจากการเรียนรู้ จะได้มาภายหลงัจากผา่นกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วเทา่นั น 
    7.  การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบตังิานความก้าวหน้าของผู้ เรียน 
   มณัฑรา ธรรมบศุย์ (2545: 13) ได้สรุปลกัษณะสําคญัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไว้ดงันี  
    1.  ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของกาเรียนรู้อยา่งแท้จริง 
    2.  กาเรียนรู้เกิดขึ นในกลุม่ผู้ เรียนที มีขนาดเล็ก 
    3.  ครูเป็นผู้ อํานวยความสะดวกหรือให้คําแนะนํา 
    4.  ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
    5.  ปัญหาที นํามาใช้มีลกัษณะคลมุเครือ ไมช่ดัเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมี
คําตอบได้หลายคําตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง 
    6.  ผู้ เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมลูใหม่ๆ  ด้วยตนเอง 
    7.  การประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดจูากความสามารถในการปฏิบตัิ 
 จากลกัษณะของการเรียนรู้ที กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานได้ ดงันี  
  1.  เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2.  เป็นการเรียนรู้ที ใช้ปัญหาเป็นจดุเริ มต้นของการเรียนรู้ 
  3.  ปัญหาที ใช้เป็นปัญหาที ผู้ เรียนสนใจ เป็นปัญหาที คลมุเครือ มีคําตอบหรือวิธีการ
แก้ปัญหาได้หลายทาง 
  4.  เป็นการเรียนรู้ที บรูณาการศาสตร์ตา่งๆ เข้าสูชี่วิตจริง 
  5.  เป็นการเรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็กโดยสมาชิกในกลุม่แบง่หน้าที อยา่งชดัเจน 
  6.  ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาหรือให้คําแนะนําเทา่นั น 
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 1.5  ลักษณะของปัญหาในการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงลกัษณะของปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เชน่ 
   ทอร์ป และ แซก (Torp; & Sage.  1998: 20) ได้กลา่วถึงลกัษณะของปัญหาในการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี  
    1.  เป็นปัญหาที ยากมีความซบัซ้อน 
    2.  เป็นปัญหาที ต้องมีการสืบสวนค้นคว้า รวบรวมข้อมลูมาใช้เพื อแก้ปัญหา 
    3.  เป็นปัญหาที ไมส่ามารถหาคําตอบได้ง่ายโดยใช้สตูรใดสตูรหนึ งหาคําตอบ 
    4.  เป็นปัญหาที มีวิธีหาคําตอบได้หลายวิธี 
   ศนูย์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแหง่มหาวิทยาลยัแซมฟอร์ด (พิจิตร อตุตะโปน. 
2550: 19; อ้างอิงจาก Center for Problem Base Learning at Samford University) ได้เสนอ
ลกัษณะของปัญหาที ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงันี  
    1.  เป็นปัญหาที มีความซบัซ้อนและเป็นปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง 
    2.  เป็นปัญหาที ต้องมีการสืบสวนค้นคว้า รวบรวมข้อมลู การไตร่ตรอง เพื อ
แก้ปัญหาและใช้กระบวนการกลุม่ในการหาคําตอบ 
    3.  เป็นปัญหาที ไมส่ามารถหาคําตอบได้ทนัทีจะต้องมีการตรวจสอบก่อน และ
เป็นปัญหาที ต้องใช้ความรู้หรือประสบการณ์ในการหาคําตอบ 
    4.  เป็นปัญหาที ไมส่ามารถหาคําตอบได้ง่าย และมีหลายคําตอบ ไมส่ามารถใช้
สตูรใดสตูรหนึ งหาคําตอบได้ทนัที 
   สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550: 3-4) ได้กลา่ววา่ การจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สิ งสําคญัที สดุ คือ ปัญหาหรือสถานการณ์ที เป็นตวักระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ลกัษณะสําคญัของปัญหามีดงันี  
    1.  เกิดขึ นในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผู้ เรียน หรือผู้ เรียนอาจมี
โอกาสเผชิญกบัปัญหานั น 
    2.  เป็นปัญหาที พบบอ่ย มีความสําคญั มีข้อมลูเพียงพอสําหรับการค้นคว้า 
    3.  เป็นปัญหาที ยงัไมมี่คําตอบชดัเจนตายตวั เป็นปัญหาที มีความซบัซ้อน 
คลมุเครือ หรือผู้ เรียนเกิดความสงสยั 
    4.  เป็นปัญหาที มีประเดน็ขดัแย้ง ข้อถกเถียงในสงัคมยงัไมมี่ข้อยตุิ 
    5.  เป็นปัญหาอยูใ่นความสนใจ เป็นสิ งที อยากรู้แตไ่มรู้่ 
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    6.  ปัญหาที สร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภยั และเป็นสิ งไมดี่ หากใช้
ข้อมลูโดยลําพงัคนเดียวอาจทําให้ตอบปัญหาผิดพลาด 
    7.  ปัญหาที มีการยอมรับวา่จริง ถกูต้อง แตผู่้ เรียนไมเ่ชื อวา่จริง ไมส่อดคล้องกบั
ความคดิของผู้ เรียน 
    8.  ปัญหาที อาจมีคําตอบหรือแนวทางในการแสวงหาคําตอบได้หลายทาง 
ครอบคลมุการเรียนรู้ที กว้างขวางหลากหลายเนื อหา 
    9.  เป็นปัญหาที มีความยากความง่าย เหมาะสมกบัพื นฐานของผู้ เรียน 
    10. เป็นปัญหาที ไมส่ามารถหาคําตอบได้ทนัที ต้องการสํารวจค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมลูหรือทดลองดกู่อน จงึจะได้คําตอบ ไมส่ามารถจะคาดเดา หรือทํานายได้ง่ายๆ วา่ต้องใช้
ความรู้อะไร ยทุธวิธีในการสืบเสาะหาความรู้เป็นอยา่งไร หรือคําตอบ หรือผลของความรู้เป็นอย่างไร 
    11. เป็นปัญหาสง่เสริมความรู้ด้านเนื อหาทกัษะ สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษา 
 จากลกัษณะของปัญหาที ได้กลา่วมาในข้างต้นสามารถสรุปลกัษณะสําคญัของปัญหาที ใช้ใน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ดงันี  
  1.  เป็นปัญหาที เกิดขึ นจริงในชีวิตประจําวนัของผู้ เรียน หรือเป็นปัญหาที ผู้ เรียนอาจมี
โอกาสพบได้ในชีวิตประจําวนั 
  2.  เป็นปัญหาที นกัเรียนเกิดความสงสยั หรือให้ความสนใจที ต้องการหาคําตอบ 
  3.  เป็นปัญหาที มีความยาก ง่าย เหมาะสมกบัพื นฐานของผู้ เรียน 
  4.  เป็นปัญหาที ผู้ เรียนสามารถหาคําตอบได้โดยใช้กระบวนการกลุม่ 
  5.  เป็นปัญหาที มีคําตอบไมต่ายตวั หรือมีแนวทางวิธีการหาคําตอบได้หลายแนวทาง 
  6.  เป็นปัญหาที ไมส่ามารถหาคําตอบได้ทนัที ต้องใช้กระบานการในการสืบเสาะหา
ความรู้ในการหาคําตอบของปัญหานั น 
 1.6  กลไกพื 3นฐานของการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู   
  ทองจนัทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538: 5-6) ได้กลา่ววา่ ในการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานนั นสิ งที สําคญัที ต้องคํานงึถึง ก็คือ การให้ผู้ เรียนได้ผ่านกลไกตา่งๆอย่างครบถ้วน 3 ประการ คือ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็ก ซึ งกลไกทั งสามนี 
จะสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด และเกิดขึ นทกุขณะที ผู้ เรียนดําเนินการเรียนรู้ ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธ์ของกลไกการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 ที มา: ทองจนัทร์ หงศ์ลดารมภ์.  (2538, พฤศจิกายน – ธนัวาคม).  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลกั.  วารสารข่าวสารกองบริการการศึกษา.  6(58): 6. 
 
 
 จากกลไกพื นฐานในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ งได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็ก ซึ งแตล่ะกลไกมีรายละเอียดดงันี  
  1.6.1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   งานวิจยัครั งนี  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ เป็นลกัษณะของการสอนโดยใช้
ปัญหาในชีวิตประจําวนัของนกัเรียนที นกัเรียนอาจพบ มาเป็นจดุตั งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็น
ตวักระตุ้นในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล โดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ตดัสินใจในสิ งที 
ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จกัการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ ภายในกลุม่ผู้ เรียนด้วยกนั โดย
ผู้สอนมีสว่นร่วมน้อยที สดุ โดยมีขั นตอนในการเรียนรู้ 6 ขั นตอน คือ กําหนดปัญหา ทําความเข้าใจกบั
ปัญหา ดําเนินการศกึษาค้นคว้า สงัเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมินคา่ของคําตอบ นําเสนอและ
ประเมินผลงาน ซึ งจะกลา่วโดยละเอียดในหวัข้อ 1.7 ขั นตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  1.6.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 
   นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ ดงันี  
    เอกเกน และ คอแชก (Eggen; & Kuachak.  2001: 229) กลา่วว่า การเรียนรู้
ด้วยตนเองจะพฒันาขึ นได้เมื อผู้ เรียนได้ตระหนกั และควบคมุการเรียนรู้ของตนเอง เป็นรูปแบบการรู้
คดิ (Meta cognition) ซึ งเกี ยวข้องกบัการรู้วา่ เราต้องการรู้อะไร รู้วา่เรารู้อะไร รู้วา่เรายงัไมรู้่อะไร และ
คดิหาวิธีการที จะเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    ทองจนัทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2638: 6) กลา่ววา่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ขบวนการ
เรียนรู้ที ให้ผู้ เรียนมีเสรีภาพในการใช้ความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้ เรียน

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Base Learning) 

การเรียนรู้โดยใช้กลุม่เลก็ 
(Small-Group Learning) 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Directed Learning) 
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จะต้องรับผิดชอบทั งในด้านการกําหนดการดําเนินงานของตนเอง ยอมรับความรับผิดชอบตนเองที มีตอ่
กลุม่ คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการประเมินผลตนเอง ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์
งานของตนเองด้วย 
    ทิศนา แขมมณี (2548: 125-126) กลา่วว่า การเรียนรู้โดยการชี นําตนเอง 
หมายถึงการให้โอกาสผู้ เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ งครอบคลมุการวินิจฉยัความต้องการใน
การเรียนรู้ของตน การตั งเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหา
แหลง่ความรู้ การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู รวมทั งการประเมินตนเอง โดยครูอยูใ่นฐานะ
กลัยาณมิตรทําหน้าที กระตุ้นและให้คําปรึกษาผู้ เรียนในการวินิจฉยัความต้องการ กําหนดวตัถปุระสงค์ 
ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้และเตรียมวสัดอุปุกรณ์ แหลง่ข้อมลู รวมทั งร่วมเรียนรู้ไปกบัผู้ เรียน และ
ตดิตามการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วย 
   จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ที ผู้ เรียนได้
ลงมือปฏิบตังิานด้วยตนเองตามความสามารถ และความสนใจของตนเองตลอดจนการประเมินผล
ตนเอง ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์งานของตนเองได้ และเรียนรู้ตนเองวา่ ตนเองรู้อะไรบ้าง ยงัไมรู้่อะไร 
และต้องการรู้อะไร โดยผู้สอนเป็นผู้ ที คอยสนบัสนนุและให้คําปรึกษาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   นกัการศกึษาได้เสนอขั นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดงันี  
    แคนดี (Candy.  1991: 75) ได้นําเสนอขั นตอนของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ งมี 6 
ขั นตอน ดงันี  
     1.  ระบสุิ งที ควรเรียนรู้ 
     2.  ระบคุวามต้องการในการเรียนรู้ 
     3.  สร้างจดุประสงค์การเรียนรู้ 
     4.  กําหนดวิธีการศกึษาค้นคว้า 
     5.  ดําเนินการตามวิธีการศกึษาค้นคว้าที วางไว้ให้บรรลเุป้าหมาย 
     6.  ประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    เอกเกน และ คอแชก (Eggen; & Kuachak.  2000: 230) ได้นําเสนอขั นตอนของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดงันี  
     1.  ประเมินผลการเรียนรู้ที สมัพนัธ์กบัปัญหาที เผชิญ 
     2.  ระบขุ้อมลูที ต้องการหาเพิ มเตมิ 
     3.  พฒันาและวางแผนการรวบรวมข้อมลู แสวงหาข้อมลูใหม ่
     4.  ใช้ความรู้ที ได้รับมาแก้ปัญหา 
     5.  การพิจารณาไตร่ตรองเป้าหมายที พบ 
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    พิจิต อตุตะโปน ( 2550: 22) ได้กําหนดขั นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่  
     1.  การตั งเป้าหมายของการเรียนรู้ 
     2.  กําหนดขอบเขตของการศกึษา 
     3.  กําหนดวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 
     4.  กําหนดวิธีการศกึษาค้นคว้า 
     5.  รวบรวมข้อมลูและดําเนินตามวิธีการศกึษาค้นคว้า 
     6.  วิเคราะห์ข้อมลูและประมวลผล 
     7.  สรุปข้อมลูที ค้นพบและหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
     8.  ประเมินผลการเรียนรู้เพื อตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
   จากขั นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเองที ได้กลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปขั นตอนของการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ ดงันี  
    1.  การตั งเป้าหมายของการเรียนรู้ 
    2.  กําหนดวตัถปุระสงค์ในการศกึษาค้นคว้า 
    3.  กําหนดวิธีการศกึษาค้นคว้า 
    4.  ดําเนินการตามวิธีการศกึษาค้นคว้าพร้อมทั งเก็บรวบรวมข้อมลู 
    5.  วิเคราะห์ข้อมลูที ได้เก็บข้อมลูมา 
    6.  สรุปข้อมลูที ค้นพบและหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
  1.6.3 การเรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็ก (Small-Group Learning) 
   การเรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็กนั นมีนกัวิชาการหลายทา่นอาจเรียกวา่การเรียนรู้เป็นกลุม่
ยอ่ย ซึ งได้มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็ก  ดงันี  
    ทองจนัทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538: 6) และ สปุรียา วงษ์ตระหง่าน (2545: 2) ได้ให้
ความหมายที คล้ายคลงึกนัว่า การเรียนรู้เป็นกลุม่ย่อย เป็นวิธีการที ทําให้ผู้ เรียนได้พฒันา
ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อื นเป็นทีม และยอมรับประโยชน์ของการทํางานร่วมกนัให้ค้นคว้า
หาแนวคดิใหม่ๆ  
    ทิศนา แขมมณี (2548: 347) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้กลุม่ยอ่ยวา่
คือ กระบวนการที ผู้สอนใช้ในการชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ที กําหนด โดยการจดั
ผู้ เรียนเป็นกลุม่เล็กๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผู้ เรียนในกลุม่พดูคยุแลกเปลี ยนข้อมลู ความคดิเห็น 
และประสบการณ์ในประเดน็ที กําหนดและสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุม่ 



 

 

22 

   จากความหมายข้างต้น ผู้ วิจยัได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็กที ใช้ใน
การวิจยั คือ เป็นวิธีการเรียนรู้ที อาศยัการทํางานเป็นกลุม่ โดยในกลุม่มีสมาชิก 4-5 คน ซึ งใช้ผลการ
เรียนเฉลี ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ งสมาชิกในกลุม่จะสลบักนัทําหน้าที ประธาน รองประธาน และ
เลขานกุาร สว่นสมาชิกที เหลือในกลุม่จะเป็นผู้ ร่วมทํากิจกรรมเพื อการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี ยน
ความรู้ ความคิดเห็นหรือร่วมกนัแก้ปัญหาเพื อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนร่วมกนั โดยครูเป็นผู้
แนะนําและสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   ได้มีนกัการศกึษาได้นําเสนอขั นตอนการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเล็ก ดงันี  
    สคุนธ์ สินธพานนท์; และคนอื นๆ  (2545: 84-85) ได้กลา่วถึงขั นตอนของการ
เรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็ก ซึ งมีขั นตอนการดําเนินการดงันี  
     1.  ขั นนําเข้าสูบ่ทเรียน 
      1.1  แบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ย่อย ผู้สอนแนะนําวิธีการเรียนรู้ แนะนําการสร้าง
สมัพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในกลุม่ จดับรรยากาศ และสถานที เพื อเป็นการเตรียมความพร้อม 
      1.2  ชี แจงวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ กฎเกณฑ์ในการทํางาน ระเบียบตา่งๆ 
      1.3  ทบทวนความรู้เดมิ 
      1.4  ชี แจงแนวทางการศกึษาหาความรู้ ระยะเวลาในการทํางาน และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนซกัถามข้อสงสยัก่อนลงมือทํางาน 
     2.  ขั นการจดัการเรียนรู้ 
      2.1  ผู้ เรียนลงมือกระทํากิจกรรมตา่งๆ ที ผู้สอนเตรียมไว้ 
      2.2  วิเคราะห์ประสบการณ์การเรียนรู้ วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ผู้สอน
กําหนดให้ผู้สงัเกตการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุม่จากกิจกรรมที ผู้ เรียนปฏิบตัแิละสมัพนัธภาพใน
กลุม่ โดยการอภิปรายถึงวิธีการทํางาน ความรู้สึกที ทํางานร่วมกนั ผู้ เรียนได้ความรู้เนื อหาอย่างไร 
วิธีการได้ความรู้นั นมาได้อย่างไร ผู้ เรียนแตล่ะคนได้มีส่วนร่วมในการระดมพลงัสมอง ชว่ยกนัค้นคว้า
หาความรู้ 
      2.3  การวิเคราะห์เนื อหา เป็นการแลกเปลี ยนความคิดเห็นและสิ งที ได้
จากการเรียน การแลกเปลี ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ งกนัและกนั ได้ค้นพบแนวคดิที ต้องการขยาย
ประสบการณ์การเรียนรู้ที เหมาะสมและมีความหมายตอ่ผู้ เรียน เพื อเป็นการปลกูฝังให้ผู้ เรียนรู้จกั
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื น มีความเอื อเฟือเผื อแผ ่
     3.  ขั นสรุปและนําหลกัการไปประยกุต์ใช้ 
      3.1  ให้ผู้ เรียนสรุปความรู้ที ได้ 
      3.2  สรุปกระบวนการเรียนรู้และแนวคิดในการทํางานร่วมกนั 
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      3.3  ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนเชื อมโยงความคิดของแตล่ะคนผสมผสานกนั 
และนําหลกัการที ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัของตนเอง 
     4.  ขั นตอนการวดัและประเมินผล 
      4.1  วดัและประเมินผลวา่ ผู้ เรียนบรรลผุลการเรียนรู้ตามที กําหนดหรือไม ่
เชน่ ผู้ เรียนได้รับความรู้ที กําหนดหรือไม ่ผู้ เรียนมีกระบวนการ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้อย่างไร 
ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ที ดีในกลุ่มอยา่งไร 
      4.2  ผู้สอนสามารถวดัและประเมินผลโดยการสงัเกต โดยการประเมินผล
ตามสภาพจริง การให้ข้อสงัเกตจะทําให้ผู้ เรียนสามารถประเมินตนเองได้ และต้องปรับปรุงพฤติกรรม
ของตน การประเมินการเตรียมการสอนของครู ทําให้ผู้สอนต้องพฒันา ปรับปรุงกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ด้วย 
    ทิศนา แขมมณี (2548: 347-348) ได้สรุปขั นตอนที สําคญัของการเรียนรู้โดยใช้
กลุม่ยอ่ยไว้ดงันี  
     1.  ผู้สอนจดัผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ยๆ กลุม่ละประมาณ 4-5 คน  
     2.  ผู้สอน / ผู้ เรียนกําหนดประเดน็ในการอภิปราย 
     3.  ผู้ เรียนพดูคยุแลกเปลี ยนความคดิเห็นกนัตามประเดน็ที อภิปราย 
     4.  ผู้ เรียนสรุปสาระที สมาชิกในกลุม่ได้อภิปรายร่วมกนัเป็นข้อสรุปของกลุม่ 
     5.  ผู้สอนและผู้ เรียนนําข้อสรุปของกลุม่ย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 
     6.  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
   ในงานวิจยัผู้ วิจยัได้กําหนดขั นตอนของการเรียนรู้โดยใช้กลุม่เล็กดงันี  คือ จดัผู้ เรียน
ออกเป็นกลุม่ยอ่ยๆ กลุม่ละ 4-5 คน สมาชิกในกลุม่ร่วมกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ พดูคยุ
แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อกําหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ กําหนดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ โดย
แบง่หน้าที ความรับผิดชอบ และดําเนินการศกึษาค้นคว้าตามวิธีการที กําหนด ร่วมกนัวิเคราะห์ข้อมลู 
สรุปข้อมลูที ค้นพบ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ผู้สอนและผู้ เรียนนําข้อสรุปของกลุม่ยอ่ยมาใช้ใน
การสรุปบทเรียน ผู้สอนและกลุม่ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.7 ขั 3นตอนการจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  ดีไลเซิล (Delisle.  1997: 26-36) ได้กําหนดขั นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานดงันี  
   1.  ขั นเชื อมโยงปัญหา (Connecting with the problem) เป็นขั นตอนในการสร้าง
ปัญหา เพราะในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ เรียนจะต้องมีความรู้สกึว่าปัญหานั นมีความสําคญั
ตอ่ตนก่อน ครูควรเลือกหรือออกแบบปัญหาให้สอดคล้องกบัผู้ เรียน ดงันั นในขั นนี ครูจะสํารวจ
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ประสบการณ์ ความสนใจ ของผู้ เรียนแตล่ะบคุคลก่อน เพื อเป็นแนวทางในการเลือกหรือออกแบบ
ปัญหา โดยครูอาจยกประเด็นที เกี ยวข้องกบัปัญหาขึ นมาร่วมกนัอภิปรายก่อน แล้วครูและนกัเรียน
ชว่ยกนัสร้างปัญหาที ผู้ เรียนสนใจขึ นมา เพื อเป็นปัญหาสําหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ประเดน็ที ครูยกมานั นจะต้องเป็นประเดน็ที มีความสมัพนัธ์กบัความรู้ในเนื อหาวิชาและทกัษะที ต้องการ
ให้นกัเรียนได้รับด้วย 
   2.  ขั นจดัโครงสร้าง (Setting up Structure) ประกอบด้วย แนวความคดิตอ่ปัญหา 
(Ideas) ข้อเท็จจริงจากปัญหา (Facts) สิ งที ต้องเรียนรู้เพิ มเตมิ (Learning Issues) และแผนการเรียนรู้ 
(Action Plan) โดยเสนอเป็นรูปตารางเพื อจะได้เห็นความสมัพนัธ์กนัแตล่ะหวัข้อ ดงัตารางที  1 
 
 
ตาราง 1  โครงสร้างของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

แนวความคิดตอ่
ปัญหา (Ideas) 

ข้อเท็จจริงจากปัญหา 
(Facts) 

สิ งที ต้องเรียนรู้เพิ มเตมิ 
(Learning Issues) 

แผนการเรียนรู้ 
(Action Plan) 

 
 
 

   

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

Classroom.  pp. 26-36.  
 
 
   3.  ขั นเข้าพบปัญหา (Visiting the Problem) ในขั นนี ผู้ เรียนจะใช้กระบวนการกลุม่ใน
การสํารวจปัญหาตามโครงสร้างของการเรียนรู้ในขั นที  2  คือนกัเรียนในกลุม่จะรวมกนัเสนอแนวคดิตอ่
ปัญหา  วา่มีแนวทางเป็นไปได้หรือไมใ่นการแก้ปัญหา  จะแก้ปัญหานั นด้วยวิธีใด  ความรู้อะไรที จะ
นํามาเป็นฐานของการแก้ปัญหา จากนั นนกัเรียนในกลุม่จะร่วมกนัอภิปรายถึงข้อเท็จจริงที โจทย์
กําหนดมาให้  แล้วกําหนดสิ งที ต้องกําหนดเพิ มเตมิ  เพื อจะได้นํามาเป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหา  
พร้อมทั งกําหนดวิธีการหาความรู้ และแหลง่ทรัพยากรของความรู้นั นด้วย  ในแตล่ะหวัข้อจะเขียนลงใน
ตาราง  2  โดยเขียนเรียงเป็นข้อ ในข้อหนึ งๆจะเขียนแตล่ะสดมภ์ให้สมัพนัธ์กนั  เมื อกลุม่กําหนดทกุ
หวัข้อเสร็จแล้วกลุม่จะมอบหมายให้สมาชิกในกลุม่ไปศกึษาค้นคว้าตามแผนการเรียนรู้ที กําหนดไว้  
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แล้วนําความรู้ที ไปศกึษามารายงานตอ่กลุม่ ทําเชน่นี เรื อยๆ จนได้ความรู้เพียงพอสําหรับการแก้ปัญหา  
ในขั นนี ผู้ เรียนมีอิสระกําหนดในแตล่ะหวัข้อ  ครูเพียงแตส่งัเกตและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้
เทา่นั น 
   4.  ขั นเข้าพบปัญหาอีกครั ง (Revisiting the Problem) เมื อกลุม่ได้ไปศกึษาความรู้
ตามแผนการรู้แล้ว  กลุม่ก็จะร่วมกนัสงัเคราะห์ความรู้ที ได้มานั นวา่เพียงพอที จะแก้ปัญหานั นหรือไม ่ 
ถ้าความรู้ที ได้มานั นไมเ่พียงพอ กลุม่ก็จะกําหนดสิ งที ต้องเรียนรู้เพิ มเตมิ และแผนการเรียนรู้อีกครั ง  
แล้วทําแผนการเรียนรู้จนกว่าจะได้ความรู้ที สามารถนําไปแก้ปัญหาได้  ในขั นตอนนี นกัเรียนในกลุม่
ต้องใช้การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูที ได้มาจากการศกึษาตามแผนการเรียนรู้ทําให้ผู้ เรียนพฒันา
ความรู้ความสามารถในการสื อสาร  การพดู  การวิเคราะห์  และการสงัเคราะห์ข้อมลู 
   5.  ขั นผลิตผลงาน (Producing a Product or Performance) ในขั นนี ผู้ เรียนจะใช้
ความรู้ที ได้ศกึษามาแก้ปัญหา หรือสร้างผลผลิตขั นสดุท้ายของการเรียนรู้ และนําเสนอผลผลิตนั นให้
ชั นเรียนได้ทราบผลทั วกนั 
   6.  ขั นประเมินผลงานและแก้ปัญหา (Evaluating Performance and the Problem)   
ในการประเมินผลงานของนกัเรียนทั งครูและผู้ เรียน จะมีความรับผิดชอบร่วมกนั ในการประเมิน จะ
ประเมินด้านความรู้ ทกัษะด้านความรู้ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตผุล การสื อสาร และทกัษะ
ทางด้านสงัคมได้แก่การทํางานร่วมกนัเป็นทีม นอกจากที จะประเมินนกัเรียนแล้วครูยงัต้องประเมิน
ปัญหาที ใช้ในการเรียนรู้ด้วยวา่มีประสิทธิภาพหรือไม ่
  ศนูย์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Center for Problem-Base Learning) ของ
มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ (Illinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage.  1998: 35-43; citing 
Illinois Problem-Base Learning Network.  1996. unpaged) ได้กลา่วถึงขั นตอนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงันี  
   1.  ขั นเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน ในขั นนี มีจดุมุง่หมายเพื อเตรียมให้ผู้ เรียนมีความ
พร้อมในการเป็นผู้ เผชิญกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ งการเตรียมความพร้อมนี ขึ นอยู่กบัอาย ุ
ความสนใจ ภมูิหลงัของผู้ เรียน ในการเตรียมความพร้อมนี  จะให้ผู้ เรียนได้อภิปรายเกี ยวเนื องถึงเรื องที 
จะสอนอย่างกว้างๆ ซึ งจะต้องตระหนกัว่าการเตรียมความพร้อมนี ไมใ่ชก่ารสอนเนื อหาก่อน เพราะการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ตา่งจากการเรียนรู้แบบอื นตรงที ความรู้หรือทกัษะที ผู้ เรียนได้รับจะเป็นผล
มาจากการแก้ปัญหา 
   2.  ขั นพบปัญหา ในขั นนี มีจดุมุง่หมายสนบัสนนุให้ผู้ เรียนกําหนดบทบาทของตนใน
การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้ผู้ เรียนต้องการที จะแก้ปัญหา ซึ งครูอาจจะใช้คําถามในการกระตุ้นให้
นกัเรียนได้อภิปรายและเสนอความคิดเห็นตอ่ปัญหา เพื อมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
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   3.  ขั นนิยามวา่ เรารู้อะไร (What We Know) เราจําเป็นต้องรู้อะไร (What We Need 
to Know) และแนวคิดของเรา (Our Ideas) ในขั นนี มีจดุมุ่งหมายเพื อสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาสิ งที 
ตนรู้ อะไรที จําเป็นต้องรู้ และแนวคิดอะไรที ได้จากสถานการณ์ปัญหา สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พิจารณาถึง
ความรู้ที ตนเองมี ที เกี ยวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา และเตรียมให้ผู้ เรียนพร้อมที จะรวบรวมข้อมลูเพื อ
นําไปแก้ปัญหา ในขั นนี ผู้ เรียนจะทําความเข้าใจปัญหาและพร้อมที จะสํารวจ ค้นคว้าหาความรู้เพื อการ
แก้ปัญหา ครูจะให้นกัเรียนได้กําหนดสิ งที ตนรู้จากสถานการณ์ปัญหา สิ งที จําเป็นต้องเรียนรู้เพิ มเตมิที 
จะมาสง่เสริมให้สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ งจะระบแุหลง่ข้อมลูสําหรับค้นคว้า และแนวคิดในการ
แก้ปัญหา โดยเขียนลงในตารางอยา่งสมัพนัธ์กนัทั ง 3 สดมภ์ ดงัตารางที  2 
 
 
ตาราง 2  รูปแบบการบนัทกึสิ งที รู้ สิ งที ต้องรู้เพิ มเตมิและแนวคิดจากสถานการณ์ปัญหา 
 

สิ งที รู้ สิ งที จําเป็นต้องรู้ แนวคิด 
 
 
 

  

 
 ที มา: Torp Linda; & Sage Sara.  (1998).  Problem as Possibilities: Problem-Based 

Learning for K-12.  pp. 35-43 
 
 

   4.  ขั นกําหนดปัญหา จดุมุง่หมายในขั นนี เพื อสนบัสนนุให้ผู้ เรียนกําหนดปัญหาที 
แท้จริงจากสถานการณ์ที เผชิญ และกําหนดเงื อนไขที ขดัแย้งกบัเงื อนไขที ปรากฏในสถานการณ์ปัญหา
ที กําหนดให้ซึ งชว่ยให้ได้คําตอบของปัญหาที ดี 
   5.  ขั นการค้นคว้า รวบรวมข้อมลูและแสนอข้อมลู ผู้ เรียนจะชว่ยกนัค้นคว้าข้อมลูที 
จําเป็น ต้องรู้จากแหลง่ข้อมลูที กําหนดไว้แล้วนําข้อมลูเหล่านั นมาเสนอตอ่กลุม่ให้เข้าใจตรงกนั 
จดุมุง่หมายในขั นนี  ประการแรก เพื อสนบัสนนุให้ผู้ เรียนวางแผน และดําเนินการรวบรวมข้อมลูอยา่งมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั งเสนอข้อมลูนั นตอ่กลุม่ ประการที สองเพื อสง่เสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่ข้อมลูใหมที่ 
ค้นคว้ามาทําให้เข้าใจปัญหาอยา่งไร และจะประเมินข้อมลูใหมเ่หลา่นั นวา่สามารถช่วยเหลือให้เข้าใจ
ปัญหาได้อยา่งไร ประการที สาม เพื อสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถทางการสื อสาร และการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ซึ งชว่ยให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
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   6.  ขั นการหาคําตอบที เป็นไปได้ จดุมุง่หมายในขั นนี  เพื อให้ผู้ เรียนได้เชื อโยงระหว่าง
ข้อมลูที ค้นคว้ามากบัปัญหาที กําหนดไว้ แล้วแก้ปัญหาบนฐานข้อมลูที ค้นคว้ามา เนื องจากปัญหาที ใช้
ในการเรียนรู้สามารถมีคําตอบได้หลายคําตอบ ดงันั นในขั นนี  ผู้ เรียนจะต้องค้นหาคําตอบที สามารถ
เป็นไปได้ให้มากที สดุ 
   7.  ขั นการประเมินคา่ของคําตอบ จดุมุง่หมายในขั นนี  เพื อสนบัสนนุให้ผู้ เรียนทําการ
ประเมินคา่สิ งที มาช่วยในการแก้ปัญหา (ข้อมลูที ค้นคว้ามา) และผลของคําตอบที ได้ในแตล่ะปัญหาวา่
ทําให้นกัเรียนรู้อะไร ซึ งนกัเรียนจะแสดงเหตผุล และร่วมกนัอภิปรายในกลุม่ โดยใช้ข้อมลูที ค้นคว้ามา
เป็นพื นฐาน 
   8.  ขั นการแสดงคําตอบและการประเมินผลงาน ในขั นนี มีจดุมุง่หมายเพื อสนบัสนนุ
ให้ผู้ เรียนเชื อมโยง และแสดงถึงสิ งที ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ได้ความรู้ได้อย่างไร และทําไมความรู้นั นถึงสําคญั 
ในขั นนี นกัเรียนจะเสนอผลงานออกมาที แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ ตั งแตต้่นจนได้คําตอบของปัญหา 
ซึ งเป็นการประเมินผลงานของตนเองและกลุม่ไปด้วย 
   9.  ขั นตรวจสอบปัญหาเพื อขยายความรู้ ในขั นนี มีจดุมุง่หมายเพื อให้ผู้ เรียนร่วมกนั
กําหนดสิ งที ต้องการเรียนรู้ตอ่ไป นกัเรียนจะพิจารณาจากปัญหาที ได้ดําเนินการไปแล้ววา่มีประเดน็
อะไรที ตนสนใจอยากเรียนรู้อีก เพราะในขณะดําเนินการเรียนรู้ นกัเรียนอาจจะมีสิ งที อยากรู้นอกจากที 
ครูจดัเตรียมไว้ให้ 
   จากขั นที  1 ถึงขั นที  9 การดําเนินการเรียนรู้จะดําเนินการเป็นวงจร หากขั นใดมีข้อ
สงสยัก็ย้อนกลบัไปขั นก่อนหน้านั นได้ เมื อจบการเรียนรู้จากปัญหาหนึ งๆ แล้ว จะกําหนดปัญหาใหม่
ของการเรียนรู้จากขั นที  9 ที นกัเรียนมีความต้องการเรียนรู้ และในแตล่ะขั น จะประกอบด้วยการ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกนัด้วย 
  สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550: 6-8) ได้สรุปขั นตอนของการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดงันี  
   1.  ขั นกําหนดปัญหา เป็นขั นที ผู้สอนจดัสถานการณ์ตา่งๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความ
สนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดสิ งที เป็นปัญหาที ผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความ
สนใจที จะค้นหาคําตอบ 
   2.  ขั นทําความเข้าใจกบัปัญหา ผู้ เรียนจะต้องทําความเข้าใจปัญหาที ต้องการเรียนรู้ 
ซึ งผู้ เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ งตา่งๆที เกี ยวข้องกบัปัญหาได้ 
   3.  ขั นดําเนินการศกึษาค้นคว้า ผู้ เรียนกําหนดสิ งที ต้องเรียน ดําเนินการศกึษาค้นคว้า
ด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 
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   4.  ขั นสงัเคราะห์ความรู้ เป็นขั นที ผู้ เรียนนําความรู้ที ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี ยนเรียนรู้
ร่วมกนั อภิปรายผล และสงัเคราะห์ความรู้ที ได้มาวา่ มีความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใด 
   5.  สรุปและประเมินคา่ของคําตอบ ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สรุปผลงานของกลุม่ตนเอง และ
ประเมินผลวา่ข้อมลูที ศกึษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุม่ของตนเองอยา่งอิสระ ทกุกลุม่ชว่ยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั ง 
   6.  นําเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนนําข้อมลูที ได้มาจดัระดบัองค์ความรู้และ
นําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที หลากหลาย ผู้ เรียนทกุกลุ่มรวมทั งผู้ ที เกี ยวข้องกบัปัญหาร่วมกนั
ประเมินผลงาน 
  สพุล วงัสินธ์ (2549: 58; อ้างอิงจาก กรมวิชากร.  2543. หน้า 54-55) ได้สรุปขั นตอนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 7 ขั นตอน คือ  
   1.  กําหนดปัญหา คือ ตระหนกัวา่มีข้อสงสยั สิ งสบัสนเคลือบคลมุสิ งไมแ่นน่อนหรือ
ความไมรู้่จริง และมีความปรารถนาอยากรู้ กําหนดออกไปให้ชดัแจ้งว่าสิ งที ต้องการรู้คืออะไร 
   2.  ตดัสินใจที จะวางแผนแก้ปัญหา คือ ปัญหาที กําหนดไว้ในข้อ 1 จะพอค้นคว้าหา
ข้อมลูได้จากที ใด 
   3.  เก็บข้อมลู คือ ลงมือค้นคว้าและเก็บข้อมลู การเก็บข้อมลูนี บางทีได้มาเล็กน้อย 
ผู้ เรียนจะดว่นสรุปออกมาให้ทนัทีไมไ่ด้ต้องพยายามหาข้อมลูให้ได้ครบถ้วนเสียก่อน 
   4.  ตั งสมมตฐิาน คือ จากข้อมลูข้อที  3 ผู้ เรียนอาจจะลอง “เดา” หรือ “คาดคะเน” ได้
บ้างแล้ววา่ข้อใดคือคําตอบของปัญหา อะไรเป็นข้อมลูเหตขุองปัญหาและอาจจะทายไว้หลายจดุ 
   5.  พิสจูน์ คือ นําเอาข้อมลูสมมตฐิานที ตั งไว้หลายๆ อย่างนั นเลือกเฉพาะทางที 
เป็นไปได้มาพิสจูน์โดยการทดลอง (ถ้าทําได้) หรือตรวจสอบด้วยเอกสาร (หนงัสือตา่งๆ เอกสาร ฯลฯ 
หรือโดยการสงัเกต สอบถาม ฯลฯ) 
   6.  วิเคราะห์ คือ วิเคราะห์ข้อมลูวา่ สมมตฐิานใดมีหลกัฐานสนบัสนนุมากที สดุ 
   7.  สรุปผล คือ สรุปลงไปวา่ควรเชื อสมมตฐิานใด 
 สํารับงานวิจยัในครั งนี ผู้ วิจยัได้นําขั นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษาเนื องจากผู้ วิจยัเห็นวา่เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ซึ งมีขั นตอนในการจดักระบวนการเรียนรู้ 6 ขั นตอน สามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบที  2 
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ภาพประกอบ 2 ขั นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  
 ที มา: สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ.  (2550).  แนวทางการ

จดัการเรียนร้ที6เน้นผเ้รียนเป็นศนย์กลางู ู ู .  หน้า 7. 
 

 
 
 

 
 

• แนะนําแนวทาง/วิธีการเรียนรู้ 

• ยกตวัอย่างปัญหา/สถานการณ์ 

• ตั งคําถามให้คดิตอ่ 

• ถามคําถามให้ผู้ เรียนคดิละเอียด 

• กระตุ้นยั วยใุห้ผู้ เรียนคดิตอ่ 

• ช่วยดแูลตรวจสอบ แนะนําความถกูต้องครอบคลมุ 

• ศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูเพิ มเตมิ 

• อํานวยความสะดวก จดัหา ประสานงาน วสัด ุ
เอกสาร สื อเทคโนโลยี 

• แนะนํา ให้กําลงัใจ 

• แลกเปลี ยนข้อมลูความคดิเหน็ 

• ตั งคําถามเพื อสร้างความคดิรวบยอด 

• ผู้สอนช่วยตรวจสอบการประมวลการสร้างองค์
ความรู้ใหม ่

• ให้ผู้ เรียนสรุปองค์ความรู้ที ได้จากการศกึษาค้นคว้า 

• พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอ 

• ผู้สอนประเมินตนเองประเมินผลการเรียนรู้ 

• ความรู้ความจํา 

• ความเข้าใจ 

• การนําไปใช้ การคดิวิเคราะห์เผยแพร่ 

• เสนอปัญหาหลากหลาย 

• เลือกปัญหาที สนใจ 

• แบ่งกลุม่ตามความสนใจ 

• ตั งคําถามในประเดน็ที อยากรู้ 

• ระดมสมองหาความหมาย/นิยาม 

• อธิบายสถานการณ์ของปัญหา 

• บอกแนวทางและอธิบายวิธีค้นหาคําตอบ 

• จดัทําแผนผงัความคดิ/จดัทําบนัทกึการทํางาน 

• แบ่งงาน แบ่งหน้าที  

• จดัเรียงลําดบัการทํางาน 

• กําหนดเป้าหมายงาน/ระยะเวลา 

• ค้นคว้าศกึษาและบนัทกึ 

• ผู้ เรียนแตล่ะคนนําความรู้มานําเสนอภายในกลุม่ 

• ตรวจสอบข้อมลูว่าสามารถตอบคําถามที อยากรู้ได้ทั งหมดหรือไม ่

• ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสม พอเพียง 

• ทบทวนและหาความรู้เพิ มเตมิ 

• กลุม่นําข้อมลูที ได้ทั งหมดมาประมวลสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม ่

• ประเมินประสทิธิภาพ คณุภาพการปฏิบตังิานในกลุม่ 

• ประเมินตนเองทั งด้านความรู้ กระบวนการกลุม่ ความพงึพอใจ 

• เลือกวิธีการ/รูปแบบการนําเสนอผลงานที น่าสนใจ 

• เสนอผลงานการปฏิบตังิานตอ่เพื อน ผู้ เรียน/ผู้สอน วิทยากรท้องถิ น 
ผู้สนใจ 

• ประเมินผลร่วมกบักลุม่เพื อน/ผู้สอน/วิทยากรท้องถิ น 

การเตรียมการของผ้สอนู  

• พิจารณาเลือกมาตรฐานสาระ/เนื อหาที เหมาะสมกบั
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

• จดัผงัมโนทศัน์/แผนการจดัการเรียนรู้ 

• จดัทําเครื องมือวดัและประเมินผล บทบาทผ้สอนู  บทบาทผ้เรียนู  

1. กาํหนดปัญหา 

 
 

2. ทาํความเข้าใจ 
ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ดาํเนินการ 
ศึกษาค้นคว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. สังเคราะห์ 
ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุปและประ 
เมินค่าของ 

คาํตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. นําเสนอและ
ประเมินผลงาน 
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 1.8 การประเมินผลการจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  ในชั นเรียนเดมิการใช้การประเมินผลเพื อชี วดัความสามารถและแบง่ชั นความสามารถ
ของนกัเรียนมากกวา่ที จะประเมินผลเพื อการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน และวิธีการประเมินจะ
ประเมินจากการทดสอบหรือจากผลงานที นกัเรียนทํา เพื อวดัวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไร ระดบัใด 
ผา่นเกณฑ์หรือไมผ่า่น แตก่ารเรียนรู้โดยการชี นําตนเอง เป็นเป้าหมายในการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ซึ งกําหนดไว้วา่ “ความรับผิดชอบหลกัของผู้ เรียน คือ กิจกรรมการวางแผน การดําเนินการตาม
แผน และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง” ดงันั นเครื องมือในการประเมินผลที ใช้จงึต้องประเมิน
พฒันาการของผู้ เรียนโดยสอดคล้องกบัหลกัการทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วย (พวงรัตน์ 
บญุญานรัุกษ์; และ Majumder.  2544: 123;  อ้างอิงจาก  Brockkett.  1983. Unpaged) การ
ประเมินผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้มีผู้ เสนอวิธีไว้ดงันี  
   ดีไลเซิล (Delisle.  1997: 37-47) ได้กล่าววา่ การประเมินผลจะต้องบรูณาการตั งแต่
ขั นตอนการสร้างปัญหา ขั นตอนการเรียนรู้ ความสามารถและผลงานที นกัเรียนแสดงออกมาเข้า
ด้วยกนั โดยได้เสนอวา่การประเมินผลควรกระทําทั ง 3 สว่น คือ การประเมินผลนกัเรียน การ
ประเมินผลตวัเองของครูและการประเมินผลปัญหาที ใช้ในการเรียนรู้ โดยในแตล่ะการประเมินผล
นกัเรียนจะมีสว่นร่วมด้วยและการประเมินผล จะดําเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู้ คือ ตั งแตส่ร้าง
ปัญหาจนถึงรายงานการแก้ปัญหานั น ซึ งมีรายละเอียดดงันี  
    1.  การประเมินผลนกัเรียน การประเมินผลความสามารถนกัเรียนจะเริมตั งแตว่นั
แรกของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จนกระทั งวนัสดุท้ายที ได้เสนอผลออกมา ครูจะใช้ขั นตอนการ
เรียนรู้เป็นเครื องมือในการติดตามความสามรถของนกัเรียน ซึ งพิจารณาทั งในด้านความรู้ ทกัษะและ
การทํางานของกลุม่ ตวัอยา่งรูปแบบและคําถามที ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลนกัเรียนซึ ง ดีไลเซิล
เสนอตามขั นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที เขาสร้างขึ น ปรากฏดงัตาราง 3 
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ตาราง 3  รูปแบบและตวัอย่างคําถามที ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลนกัเรียนทําโดยครู 
 

การประเมินผลนักเรียนโดยครู 
ขั 3นตอนการเรียนรู้ การประเมินผล 

 
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

• ปฏิกิริยาอะไรที นกัเรียนแสดงออกมาให้เห็น 

• นกัเรียนตอบสนองตอ่เงื อนไขหรือสิ งที จดัให้อยา่งไร 
 

การเชื�อมโยงต่อปัญหา 

• นกัเรียนตอบสนองตอ่ปัญหาหรือไม ่และตอบสนองตอ่
ปัญหาอยา่งไร 

• นกัเรียนมีการแลกเปลี ยนประสบการณ์หรือไมอ่ย่างไร 

• นกัเรียนได้เชื อมโยงแหลง่ข้อมลู และประสบการณ์เดมิกบั
ปัญหาหรือไมอ่ย่างไร 

• นกัเรียนได้จดัรวบรวมแนวคิดตอ่ปัญหาเข้าด้วยกนัหรือไม่
อยา่งไร 

 
การจัดโครงสร้างสาํหรับการเรียนรู้ 

• นกัเรียนมีการจดัองค์กรกลุม่อยา่งไร นกัเรียนอาสาสมคัร
เป็นผู้บนัทึก ผู้รายงานหน้าชั นหรือไม ่หรือวา่แคน่ั งฟัง
เพื อนในกลุม่ 

 
การเข้าพบปัญหา 

• นกัเรียนมีการเสนอแนวคดิและวิเคราะห์หรือไมอ่ย่างไร 

• นกัเรียนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากปัญหาหรือไมอ่ยา่งไร 

• นกัเรียนได้สร้างจดุประสงค์การเรียนรู้จากแนวคดิ และ
ข้อเท็จจริงหรือไม่ 

• นกัเรียนได้กําหนดแหลง่ข้อมลูอยา่งหลากหลายหรือไม่
อยา่งไร 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

การประเมินผลนักเรียนโดยครู 
ขั 3นตอนการเรียนรู้ การประเมินผล 

 
การพบปัญหาอีกครั3งเพื�อดความสอดคล้องของข้อมลกับู ู
ปัญหา 

• นกัเรียนเชื อมโยงข้อมลูที หามาได้กบัปัญหาหรือไมอ่ยา่งไร 

• นกัเรียนได้ทําการตรวจสอบแนวคิดหรือสมมตฐิานที สร้าง
ขึ นหรือไม ่อยา่งไร 

• นกัเรียนได้ประมวลสิ งที เรียนรู้มาหรือไมอ่ยา่งไร 
 

การผลิตผลงาน 

• นกัเรียนทกุคนในกลุม่มีสว่นร่วมหรือไม่ 

• นกัเรียนใช้ข้อมลูในการตอบปัญหาเหมาะสมหรือไม ่

• นกัเรียนได้แก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่
อยา่งไร 

 
การประเมินผลงานและปัญหา 

• นกัเรียนมีการประเมินผลในกลุม่และประเมินผลตนเอง
หรือไม ่อยา่งไร 

 

 

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

Classroom.  pp. 37-47.  
 
 
 นอกจากการประเมินผลในลกัษณะบรรยาย ครูอาจจะใช้การประเมินผลแบบให้คะแนน
เป็นระบบอตัราสว่นก็ได้ ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4  รูปแบบที เป็นแนวทางในการประเมินผลนกัเรียนแบบระบบอตัราสว่นทําโดยครู 
 

คะแนน  
การประเมินผล ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช้ 

1 คะแนน 
 

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

การเชื�อมโยงกับปัญหา 
 

การจัดโครงสร้างสาํหรับการเรียนรู้ 
 

ขั 3นเข้าพบปัญหา 

•   การสร้างแนวคดิและสมมติฐาน 

•   การพิจารณาทบทวนข้อเท็จจริงและข้อมลูใน
ปัญหา 

•   การกําหนดสิ งที ต้องเรียนรู้เพิ มเตมิ 

•   การพฒันาแผนการเรียนรู้ 
 

ขั 3นพบปัญหาอีกครั3งเพื�อดความสอดคล้องของู
ข้อมลกับปัญหาู  

•   การประเมินทรัพยากร/ข้อมลูที ค้นคว้าได้ 

•   การตรวจสอบแนวคิดและสมมตฐิาน 

•   การเชื อมโยงข้อมลูกบัปัญหา 
 

การผลิตผลงาน 

•   การใช้ข้อมลูร่วมกบัการผลิตผลงาน 

•   การมีสว่นร่วมของนกัเรียนในการผลิตผลงาน 

•   อื นๆ 
 

การประเมินผลงานและปัญหา 

   

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

Classroom.  pp. 37-47.  
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 การประเมินผลนกัเรียนนั นนอกจากจะเป็นหน้าที ของครูแล้ว นกัเรียนยงัต้องมีบทบาทในการ
ประเมินตนเองด้วย โดยมีเป้าหมายในการประเมินความสามารถของตนที มีตอ่การทํางานในกลุม่เพื อ
ทราบบทบาทของตนที มีตอ่กลุม่ โดยมีรูปแบบดงัตาราง 5 
 
 
ตาราง 5  รูปแบบการประเมินผลตนเองของนกัเรียน 
 

 

กิจกรรมที�ประเมินผล 
  ดีมาก 
3คะแนน 

     ด ี
2คะแนน 

พอใช้ 
1คะแนน 

 

• ฉนัเสนอแนวคิดและข้อเท็จจริงตอ่ปัญหากบักลุม่ 

• ฉนัชว่ยพิจารณาและสร้างสิ งที ต้องเรียนรู้เพิ มเตมิกบักลุม่ 

• ฉนัใช้แหลง่ข้อมลูอยา่งหลากหลายในการศกึษาค้นคว้า 

• ฉนัชว่ยคิดเพื อแก้ปัญหากบักลุม่ 

• ฉนัเสนอข้อมลู ความรู้ใหม่ๆ  ตอ่กลุม่ 

• ฉนัชว่ยกลุม่ในการทํางาน 
 

   

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

Classroom.  pp. 37-47.  
 
 
    2.  การประเมินผลตวัเองของครู ในขณะที นกัเรียนสะท้อนผลการเรียนรู้และ
ความสามารถออกมา ครูก็ควรพิจารณาตนเองถึงทกัษะ และบทบาทของตนเองที ได้แสดงออกไปวา่
สง่เสริมผู้ เรียนหรือไมอ่ยา่งไรด้วย โดยอาจใช้คําถามในตารางที  5 เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 
การประเมินตนเองของครู มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที เขียนบรรยาย และแบบที เลือกระดบัความสามารถ
วา่ ดีมาก ดีหรือพอใช้ ของแตล่ะพฤตกิรรมที ครูแสดงแล้วสง่เสริมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน รายละเอียด
ดงัตาราง 6 และตาราง 7 
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ตาราง 6  รูปแบบที เขียนบรรยายของการประเมินผลตวัเองของครู 
 

การประเมินผลตนเองของครู 
ขั 3นตอนการเรียนรู้ การประเมินผล 

 

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

• ครูออกแบบการเรียนรู้อนัตรายหรือไม่ 

• ครูจดัรูปแบบการเรียนรู้ให้นกัเรียนหรือไม ่

• ครูจดัแหลง่ข้อมลูได้อยา่งเหมาะสมหรือไม ่
 

การเชื�อมโยงกับปัญหา 

• ครูสร้างปัญหาที น่าสนใจกบันกัเรียนหรือไม่ 

• ครูมีกี วิธีที สามารถให้นกัเรียนเชื อมโยงสูปั่ญหา นกัเรียน
เชื อมโยงกบัปัญหาด้วยประสบการณ์ส่วนตวั สื อ
มลัตมีิเดีย หรือจากการอา่น 

 

การจัดโครงสร้างสาํหรับการเรียนรู้ 

• ครูได้ให้การใสใ่จในการทําความเข้าใจปัญหาและ
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนหรือไม่ 

• ครูได้พยายามลดบทบาทของตนลงในกระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียนหรือไม่ 

• ครูยินยอมให้นกัเรียนได้กําหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือไม ่

• ครูได้ให้ความใสใ่จในกระบวนการคดิของนกัเรียน
หรือไม ่

 

การเข้าพบปัญหา 

• ครูได้ให้นกัเรียนใช้แหลง่ข้อมลูด้วยตวัเองหรือไม่ 

• ครูได้ตรวจสอบสิ งที นกัเรียนศกึษามาอยา่งเพียงพอ
หรือไม ่

• ครูได้สนบัสนนุความเป็นอิสระให้แก่นกัเรียนหรือไม ่
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

การประเมินผลตนเองของครู 
ขั 3นตอนการเรียนรู้ การประเมินผล 

 

• ครูได้ชว่ยให้ระดบัการคิดของนกัเรียนพฒันาขึ นหรือไม่ 

• ครูได้สง่เสริมให้นกัเรียนสะท้อนความคิดออกมาหรือไม่ 

• ครูได้ใสใ่จในความสําเร็จของนกัเรียนหรือไม ่อย่างไร 
 

การผลิตผลงาน 

• ครูได้ใสใ่จให้ความชว่ยเหลือแก่นกัเรียนทกุคนหรือไม ่

• ครูได้ใสใ่จในความพยายามของนกัเรียนในการ
พิจารณาคําตอบของปัญหาหรือไม ่อยา่งไร 

• ครูมีแนวทางในการแนะนํานกัเรียนโดยปราศจากการ
ควบคมุอยา่งไร 

 

การประเมินผลงานและปัญหา 

• ครูได้จดับรรยากาศให้นกัเรียนมีความสะดวกสบายใน
การประเมินผลตวัเอง และบคุคลอื นๆ อย่างเหมาะสม
ชดัเจนและอย่างซื อสตัย์ 

 

 

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

Classroom.  pp. 37-47.  
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ตาราง 7  รูปแบบให้เลือกระดบัความสามารถของการประเมินผลตนเองของครู 
 

คะแนน  
การประเมินผล ดีมาก 

3 คะแนน 
ดี 

2 คะแนน 
พอใช้ 

1 คะแนน 
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

•   การชี แจงให้นกัเรียนได้รับทราบถงึความสําเร็จที จะ    
     เกิดขึ นชั นเรียน ให้มีความรู้สกึวา่การเป็นผู้ เรียนใน   
     การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นเรื องที ไมย่าก 

การเชื�อมโยงกับปัญหา 

•   กิจกรรมเบื องต้นที ครูจดัให้นกัเรียนสามารถนํา 
     นกัเรียนไปสูปั่ญหา สอดคล้องกบัชีวิตจริง 

การจัดโครงสร้างสําหรับการเรียนรู้ 

•   ใช้คําถามกบันกัเรียนในการอธิบายขั นตอนการเรียนรู้ 
      โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สําหรับนกัเรียนที ไมเ่คยเรียนรู้ 
      มาก่อนหรือที มีปัญหา 

เข้าพบปัญหา 

•    ช่วยนกัเรียนที พบความยากในการกําหนดสิ งที  
      ต้องการเรียนรู้เพิ มเติม กระตุ้นให้นกัเรียนให้จดั  
      ฐานข้อมลู 

ขั 3นพบปัญหาอีกครั3งเพื�อดความสอดคล้องของข้อมลกับู ู
ปัญหา 

•   สง่เสริมให้นกัเรียนได้ประเมินความรู้ หรือข้อมลูวา่มี 
     ความชดัเจนและเพียงพอหรือไม ่

การผลิตผลงาน 

•   สง่เสริมให้นกัเรียนได้พยายามตรวจสอบแนวคิดของ 
     ตวัเองอย่างอิสระ 

การประเมินผลงานและปัญหา 

•   สง่เสริมให้นกัเรียนประเมินตนเอง และมีสว่นร่วมใน 
     การประเมินปัญหา 

   

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

Classroom.  pp. 37-47.  
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    3.  การประเมินผลปัญหา ในขณะที นกัเรียนประเมินผลตนเอง และครูทําการ
ประเมินผลนกัเรียนและตนเอง ก็ควรทําการประเมินผลปัญหาเพื อดคูวามมีประสิทธิภาพของปัญหาใน
การจดัการเรียนการสอนด้วยซึ ง ดีไลเซิล ได้เสนอรูปแบบของการประเมินผลดงัตาราง 8 
 
 
ตาราง 8  รูปแบบของการประเมินผลปัญหา 
 

ปัญหาเป็นไปตามสิ�งต่อไปนี 3หรือไม่ การประเมินผล 
 

• ปัญหาสามารถนําไปสูเ่ป้าหมายของหลกัสตูร 

• เอื อตอ่การพฒันาทกัษะความสามารถ 

• สร้างทกัษะการให้เหตผุล 

• ยินยอมให้นกัเรียนเชื อมโยงกบัปัญหา 

• สง่เสริมการใช้ข้อมลูอยา่งหลากหลาย 

• ปัญหาที ใช้เหมาะกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนหรือไม ่
 

 

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

Classroom.  pp. 37-47. 
 
 
   บาเรลล์ (Barell.  1998: 159-160) กลา่วว่า การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีลกัษณะ ดงันี  
    1.  ประเมินผลด้วยวิธีการที หลากหลาย ไมป่ระเมินผลด้วยการสอบเพียงอยา่ง
เดียว และไมค่วรประเมินผลแคต่อนจบบทเรียนเทา่นั น 
    2.  ประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้มีความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ของ
นกัเรียนที สามารถพบในชีวิตประจําวนั 
    3.  ประเมินผลความสามารถที แสดงออกมา หรือจากการทํางาน ที แสดงให้เห็น
ถึงความเข้าใจในความคิดรวบยอด 
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   เอกเกน และ คอเซก (Eggen; & Kauchak.  2001: 256-259) ได้กลา่วถึงวิธีการ
ประเมินผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรจะประเมินตามสภาพจริง และควรกําหนด
เป้าหมายที มีความสมัพนัธ์ในการประเมินดงันี  ประการแรก ความเข้าใจในด้านกระบวนการที เกี ยวกบั
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประการที สอง การพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน และ
ประการสดุท้ายสิ งที ได้รับจากเนื อหาวิชา วิธีการประเมินมีดงันี  
    1.  การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวดัผลการปฏิบตังิานของนกัเรียนโดยตรง
ผา่นชีวิตจริง เชน่ การดําเนินการด้านการสืบสวนค้นคว้า การร่วมมือกนัทํางานกลุม่ในการแก้ปัญหา 
การวดัผลจากการปฏิบตังิานจริง เป็นต้น 
    2.  การสงัเกตอยา่งเป็นระบบ เป็นอีกวิธีการหนึ งที เป็นการประเมินผลในด้าน
ทกัษะกระบวนการของผู้ เรียนในขณะเรียนรู้ ผู้สอนต้องกําหนดเกณฑ์การประเมินให้ชดัเจน เชน่ การ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ควรกําหนดเกณฑ์การประเมิน ดงันี  การสร้างปัญหาหรือคําถาม การสร้าง
สมมตฐิาน การระบตุวัแปรต้น ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคมุ การอธิบายแนวทางในการรวบรวม
ข้อมลู และการประเมินผลสมมตฐิานบนพื นฐานของข้อมลูที ดี 
 วิธีการประเมินผลจากนกัการศกึษาที ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ การประเมินผลการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั น จะต้องประเมินทั งในด้านความรู้ที นกัเรียนได้รับ ซึ งทําได้โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิทางการเรียน ทกัษะการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุม่อาจทําได้โดยการประเมินโดย>

ครูผู้สอน หรือนกัเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั นถือวา่ปัญหาเป็นสว่นที 
มีความสําคญัมากจงึต้องมีการประเมินปัญหาที ใช้เป็นหลกัในการเรียนการสอนในแตล่ะครั ง 
นอกจากนี ผู้สอนยงัต้องมีการประเมินตนเองในการสอนแตล่ะครั งด้วย 
 1.9 บทบาทของครและนักเรียนในการู จัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  เนื องจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ผู้ เรียน
จะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการสํารวจ ค้นคว้าหา
ข้อมลู พร้อมทั งวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และนําข้อมลูไปใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี ผู้ เรียนยงัต้องเป็นผู้
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเหตนีุ บทบาทของนกัเรียน และครูในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานจงึต้องเปลี ยนแปลงไปจากเดมิ ได้มีนกัวิชาการหลายทา่นได้กล่าวถึงลกัษณะของครูในการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดงันี  
   ศนูย์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของมหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
(Trop; & Sage.  1998: 64-65; citing Illinois Problem-Base Learning Network. 1996. Unpaged) 
ได้กลา่วถึงบทบาทของครูและนกัเรียนในขณะดําเนินกระบวนการเรียนรู้เพื อแก้ปัญหา ดงันี  
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    บทบาทของครูในขณะที ดําเนินกระบวนการเรียนรู้เพื อแก้ปัญหา มีดงันี  
     1.  ครูออกแบบและกระตุ้นความสนใจนกัเรียนในกระบวนการเรียนรู้ ให้จดั
โครงสร้างของการแก้ปัญหาหรือสร้างยทุธวิธีในการแก้ปัญหา 
     2.  ครูมอบความเป็นอิสระให้กบันกัเรียนในการเป็นผู้ สํารวจ และควบคมุ
กระบวนการสํารวจด้วยตวัเอง พร้อมกบัเป็นผู้ให้คําแนะนํา สง่เสริมให้คิด และฝึกฝนกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้กบันกัเรียน 
     3.  ครูฝึกฝน แนะนํานกัเรียนโดยอยูห่่างๆ ในขณะที นกัเรียนดําเนิน
กระบวนการเรียนรู้จนได้คําตอบของปัญหาออกมา 
    บทบาทของผู้ เรียนในขณะที ดําเนินกระบวนการเรียนรู้ มีดงันี  
     1.  นกัเรียนดําเนินการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ดงึดดูความสนใจและ
มีปัญหาเป็นตวักระตุ้นการเรียนรู้ 
     2.  นกัเรียนจะสํารวจ ค้นคว้าข้อมลูที ต้องการ ดําเนินการสํารวจอย่างมี
เหตผุล และปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งอิสระ 
     3.  นกัเรียนเป็นผู้ควบคมุการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ 
     4.  นกัเรียนประยกุต์ใช้ความรู้ ทกัษะ เพื อแก้ปัญหา 
     5.  นกัเรียนพฒันาตนเองให้เป็นผู้ เรียนรู้โดยชี นําตนเองและเป็นนกัแก้ปัญหา 
   สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550: 9-13) ได้กลา่ววา่ ผู้สอนมีบทบาท
โดยตรงตอ่การจดัการเรียนรู้ ดงันั น ลกัษณะของผู้สอนที เอื อตอ่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ควรมีลกัษณะ ดงันี  
    1.  ผู้สอนต้องมุง่มั น ตั งใจสงู รู้จกัแสวงหาความรู้ เพื อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
    2.  ผู้สอนต้องรู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เข้าใจศกัยภาพของผู้ เรียน เพื อสามารถ
ให้คําแนะนําชว่ยเหลือผู้ เรียนได้ทกุเวลา 
    3.  ผู้สอนต้องเข้าใจขั นตอนของแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
อยา่งถ่องแท้ทกุขั นตอน เพื อจะได้แนะนําให้คําปรึกษาแก่ผู้ เรียนได้ถกูต้อง 
    4.  ผู้สอนต้องมีทกัษะและศกัยภาพสงูในการจดัการเรียนรู้ และการติดตาม
ประเมินผลการพฒันาของผู้ เรียน 
    5.  ผู้สอนต้องเป็นผู้ อํานวยความสะดวกด้วยการจดัหา สนบัสนนุสื ออปุกรณ์การ
เรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอ จดัเตรียมแหลง่เรียนรู้ จดัเตรียมห้องสมดุ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
    6.  ผู้สอนต้องมีจิตวิทยา สร้างแรงจงูใจแก่ผู้ เรียน เพื อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการ
ตื นตวัในการเรียนรู้ตลอดเวลา 
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    7.  ผู้สอนต้องชี แจงและปรับทศันคตขิองผู้ เรียนให้เข้าใจ และเห็นคณุคา่ของการ
เรียนรู้แบบนี  
    8.  ผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านการวดั และประเมินผลผู้ เรียนตาม
สภาพจริง ให้ครบทกุขั นตอนของการจดัการเรียนรู้ 
   บทบาทของผู้ เรียนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดงันี  
    1.  ผู้ เรียนต้องปรับทศันะคติในบทบาทหน้าที และการเรียนรู้ของตนเอง 
    2.  ผู้ เรียนต้องมีคณุลกัษณะด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบสงู รู้จกัการ
ทํางานร่วมกนัอย่างมีระบบ 
    3.  ผู้ เรียนต้องได้รับการวางพื นฐาน และฝึกทกัษะที จําเป็นในการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ที เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั เชน่ กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมลู การทํางานกลุม่ การ
อภิปราย การสรุป การแนะเสนอผลงาน และการประเมินผล 
    4.  ผู้ เรียนต้องมีทกัษะการสื อสารที ดีพอ 
 จากบทบาทของครูและนกัเรียนที ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปบทบาทของครูและนกัเรียน
ได้ดงัตาราง 9 
 
 
ตาราง 9  บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

• ครูควรมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกบัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นอยา่งดี และเลือกเนื อหา
สาระได้เหมาะสมกบัวิธีการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยคํานงึถึงศกัยภาพของ
ผู้ เรียนเป็นสําคญั 

• ครูควรมีความตั งใจ และหมั นแสวงหาความรู้
เพื อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื อการแนะนํา 
หรือให้คําปรึกษากบันกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง 

• ครูต้องเป็นผู้ อํานวยความสะดวกในการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
เรื องการจดัหาอปุกรณ์และสื อการเรียนรู้ 

• ผู้ เรียนต้องมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความ
รับผิดชอบ และรู้จกัการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ 

• ผู้ เรียนต้องมีพื นฐานในการในการเรียนรู้ ที เน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคญั 

• ผู้ เรียนต้องมีทกัษะการสื อสารที ดีพอ 

• ผู้ เรียนต้องสํารวจค้นคว้าข้อมลูที ต้องการ และ
ดําเนินการสํารวจอย่างมีเหตผุล 

• นกัเรียนเป็นผู้ควบคมุการเรียน และเป็น
ศนูย์กลางของการเรียนรู้ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

• ครูต้องมีความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
การตื นตวัในการเรียนรู้ และเห็นคณุคา่ของการ
เรียนรู้แบบนี  

• ผู้สอนต้องมีความสามารถในการประเมินผล
ผู้ เรียนตามสภาพจริง 

• ผู้ เรียนต้องตระหนกัถึงความสําคญัของ
ปัญหาและความสําคญัของการเรียนรู้
แบบนี  

• นกัเรียนใช้ความรู้และทกัษะในการ
แก้ปัญหา 

 
 
2. เอกสารที�เกี�ยวข้องกับการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 
  กู๊ด (Good.  1973: 303) ให้คําจํากดัความของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry) 2 ประการด้วยกนั คือ  
   1.  ความหมายทางการศกึษาวิทยาศาสตร์ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นเทคนิค หรือกลวิธีเฉพาะประการหนึ ง ในการจดัให้เกิดการเรียนรู้เนื อหาบางอยา่งของวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยการกระตุ้นให้นกัเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น และเสาะแสวงหาความรู้โดยการถาม
คําถาม และพยายามค้นหาคําตอบให้พบด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาในกิจกรรมการ
เรียนที จดัขึ น (Problem-Solving Approach) ซึ งปรากฏการณ์ใหม่ๆ  ที นกัเรียนเผชิญในแตล่ะครั ง จะ
เป็นตวักระตุ้นการคิดกบัการสงัเกตกบัสิ งที สรุปพาดพิงอยา่งชดัเจน ประดิษฐ์คิดค้น ตีความหมาย
ภายใต้สภาพแวดล้อมที เหมาะสมที สดุ การใช้วิธีการอยา่งชาญฉลาด สามารถทดสอบได้ และการสรุป
อยา่งมีเหตผุล 
   2.  ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้ เป็นแบบเดียวกบัการสอนโดยวิธีการ
แก้ปัญหา (Problem-Solving Approach) ได้ระบลุกัษณะสําคญั ดงันี  
    2.1 เป็นการเรียนจากกิจกรรมที เกิดขึ น 
    2.2 นกัเรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทํากิจกรรมนี  
  คสัแลน และ สโตน (ภพ เลาหะไพบลูย์.  2542: 128-129 อ้างอิงจาก Kuslan; & Stone. 
1968) ได้กล่าววา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที ครูและนกัเรียนได้ศกึษาปรากฏการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และด้วยจิตใจเป็นนกัวิทยาศาสตร์ หรืออาจให้นิยามเชิง
ปฏิบตัิการของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์วา่เป็นการสอนที มีลกัษณะดงันี  
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   1.  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เชน่ การสงัเกต การวดั การประมาณคา่ การ
ทํานาย การเปรียบเทียบ การจําแนกประเภท การทดลอง การสื อความหมายข้อมลู การลงความ
คดิเห็นจากข้อมลู การวิเคราะห์ การตีความหมายข้อมลู และลงข้อสรุป นกัเรียนและครูมีความเคยชิน
ในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนเป็นนิสยั 
   2.  เวลาไมใ่ชส่ิ งสําคญั ไม่ต้องรีบร้อนสอนให้จบตามหวัข้อ ให้ทนัตามกําหนดต้อง
เร่งรัดเวลา 
   3.  นกัเรียนจะต้องไมท่ราบคําตอบลว่งหน้า ควรเลือกหนงัสือเรียน และคูมื่อที ถาม
คําถามเป็นปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการหาคําตอบ แตไ่มบ่อกคําตอบ 
   4.  นกัเรียนมีความสนใจที จะหาคําตอบ 
   5.  เนื อหาในการสืบเสาะหาความรู้ ไมจํ่าเป็นต้องตอ่เนื อง หรือสมัพนัธ์กบัเนื อหาที 
นกัเรียนเรียนมาแล้วหรือกําลงัจะเรียนตอ่ไป 
   6.  การเรียนการสอนเน้นคําถามคําวา่ “ทําไม” ตวัอยา่งคําถาม เชน่ “เราทราบได้
อยา่งไร” “เราพอใจกบัข้อสนันิษฐานไหม” และ “เราพอใจกบัข้อสรุปนี ไหม” เป็นลกัษณะของการสืบ
เสาะหาความรู้ 
   7.  ปัญหาบางอยา่งจําเป็นต้องระบใุห้ชดัเจน และตั งปัญหาให้แคบเข้ามาจนพอที จะ
ให้นกัเรียนแก้ปัญหาในชั นเรียนได้ 
   8.  ให้นกัเรียนในชั นเรียนชว่ยกนัตั งข้อสมมตฐิาน เพื อเป็นแนวทางในการสืบเสาะหา
ความรู้ 
   9.  นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการเสนอแนวทางในการเก็บข้อมลูจากการทดลอง
การสงัเกต การอา่น และแหลง่ข้อมลูที เชื อถือได้อื นๆ 
   10.  มีการร่วมมือกนัในการประเมินแนวทางในการปฏิบตักิาร ระบขุ้อสนันิษฐาน 
ข้อจํากดั และความยากให้ชดัเจนทกุครั ง 
   11.  นกัเรียนทําการสํารวจ เก็บข้อมลู โดยชว่ยกนัทําเป็นกลุม่เล็กๆ ทําทั งชั น และทํา
เป็นรายบคุคลในการเก็บข้อมลูเพื อทดสอบสมมตฐิาน 
   12.  นกัเรียนสรุปข้อมลูที ได้ และนําไปสูก่ารสรุปข้อสมมตฐิาน และใช้ความพยายาม
ที จะให้มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
   13.  ข้อสรุปและคําอธิบายตา่งๆ เป็นประโยชน์ในการนําไปสูห่วัข้อ เนื อหาวิชา
วิทยาศาสตร์ 
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  ซนั และ โทรวบริดจ์ (Sund; & Trowbridge.  1974: 53-55) ได้ให้ความหมายของการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้วา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ซึ งแตล่ะบคุคลใช้กระบวนการคิดทาง
สมอง ซึ งได้แก่ การสงัเกต การจดัประเภท การวดั การอธิบาย การอ้างอิง รวมทั งคณุลกัษณะตา่งๆ 
อยา่งผู้ใหญ่ ได้แก่ การกําหนดปัญหา การตั งสมมตฐิาน การออกแบบการทดลอง การสงัเคราะห์
ความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ครูมีหน้าที จดับรรยากาศการสอน ให้เอื อตอ่การเรียนรู้ คดิแก้ปัญหาโดย
ใช้การทดลอง และอภิปรายซกัถามเป็นกิจกรรมหลกัในการสอน 
  จิรพนัธุ์ ทศันศรี (2548: 24) สรุปไว้วา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
วิธีการหนึ งที มุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้ คิด และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอยา่งมี
ระบบของการคดิ ใช้กระบวนการของการค้นคว้าหาความรู้ ซึ งประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ครูมีหน้าที จดับรรยากาศการสอนให้เอื อตอ่
การเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาโดยใช้การทดลอง และอภิปรายซกัถามเป็นกิจกรรมหลกัในการสอน  
  ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 123) ได้กลา่วว่า การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็น
การสอนที เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ ที จะชว่ยให้นกัเรียนค้นพบความจริงตา่งๆ ด้วยตนเอง ให้
นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื อหาวิชา 
  มนมนสั สดุสิ น (2543: 39) ได้สรุปไว้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
วิธีการหนึ งที มุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัค้นคว้าหาความรู้ คิด และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอยา่งมีระบบ
ของการคดิ ใช้กระบวนการของการค้นคว้าหาความรู้ ซึ งประกอด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ครูมีหน้าที จดับรรยากาศการสอน ให้เอื อ
ตอ่การเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาโดยใช้การทดลองและอภิปรายซกัถามเป็นกิจกรรมหลกัในการสอน 
  อดุมลกัษณ์ นกพึ งพุม่ (2545: 49) ได้สรุปความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ไว้วา่ เป็นวิธีการหนึ ง ที มุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้ ซึ งประกอบด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ครูมีหน้าที  
จดับรรยากาศการสอนให้เอื อตอ่การเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาโดยใช้การทดลอง และอภิปรายซกัถามเป็น
กิจกรรมหลกัในการจดัการเรียนรู้ 
 จากความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ดงักลา่ว สามารถสรุปได้ว่า การ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการสอนที เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางของการปฏิบตักิิจกรรมของการเรียนการสอน และมุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหา
ความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอยา่งมีเหตผุล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนมี
หน้าที จดับรรยากาศการสอนให้เอื อตอ่การเรียนรู้ 
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 2.2 หลักจิตวิทยาพื 3นฐานในการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 
  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีรากฐานมาจากจิตวิทยาในเรื องการพฒันา
ทางสมองของเพียเจต์ (ลดัดา สขุปรีดี.  2523: 57; อ้างอิงจาก Pieget.  1962. p. 61) ที วา่ คนมี
กระบวนการคดิเป็นสองประการ คือ มีโครงสร้างความคิดเดมิจงึสามารถนําเอาความคดิเดมิมาเป็น
แนวคิดให้เกิดความรู้ใหมไ่ด้ ดงันั น โครงสร้างของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จงึมี 2 
ขั นตอน คือ 
   ขั นที  1 Assimilative Structure คือ ขั นเร้าให้เด็กนําความรู้เดมิมาใช้เป็นแนวทางใน
การคิด 
   ขั นที  2 Accommodative Structure ในกรณีที ความรู้เดมิเป็นแนวทางให้เกิดความรู้
ใหมน่ั นไมต่รงกบัความรู้ใหม่จะต้องปรับปรุงเปลี ยนแปลงโครงสร้างเพื อให้เข้าใจความรู้ใหม ่
  ซนั (สวุฒัก์ นิยมค้า.  2531: 115; อ้างอิงจาก Sund. 1973. Student-Centered 

Teaching in Secondary School) ได้ระบถึุงหลกัจิตวิทยาของการเรียนรู้ที เป็นพื นฐานในการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้วา่ 
   1.  ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นกัเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที สดุ ก็ตอ่เมื อนกัเรียนได้
เกี ยวข้องกบัการค้นหาความรู้นั นๆ โดยตรง มากกวา่การที จะบอกเล่าให้นกัเรียนฟัง 
   2.  การเรียนรู้จะเกิดได้ดีที สดุ เมื อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนยั วยใุห้นกัเรียน
อยากเรียน ไมใ่ชบ่งัคบั และผู้สอนต้องจดักิจกรรมที นําไปสูค่วามสําเร็จในการค้นคว้า แทนที จะให้
นกัเรียนเกิดความล้มเหลว 
   3.  วิธีการจดัการเรียนรู้ของครูจะต้องสง่เสริมความคิดให้นกัเรียนคดิเป็น มีความคดิ
สร้างสรรค์ให้โอกาสนกัเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองให้มากที สดุ 
 จากหลกัจิตวิทยาดงักล่าว สรุปได้วา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั น ผู้สอนมี
สว่นสําคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิ ศกึษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้เดมิมาเป็นแนวทางในการคดิเพื อให้เกิดความรู้ใหม ่และสรุปเป็น
ความรู้ของตนเอง และเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้ความคดิสร้างสรรค์ของตนเองให้มากที สดุ 
 2.3 ขั 3นตอนการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 
  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของ สสวท. (สถาบนัสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้แบง่เป็น 3 ขั นตอนดงันี  (สวุฒัก์ นิยมค้า.  2531: 561-563)  
   1.  การอภิปรายก่อนการทดลอง  กิจกรรมขั นนี  สสวท. ไมไ่ด้อธิบายวา่จะทําอะไร 
อยา่งไร หรือจะมีการแนะแนวทางการทดลองมากน้อยแคไ่หนเพียงใด 
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   2.  การทดลอง  การทดลองเป็นกิจกรรมหลกัของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ของ สสวท. นกัเรียนจะต้องทําการทดลองภายหลงัจากที ได้มีการอภิปรายก่อนการทดลองแล้ว 
ในบางบทเรียนที ไมอ่าจทดลองได้ สสวท. แนะนําวา่ในกรณีที ครูไมอ่าจจดัให้มีการทดลองได้ เพราะ
อปุกรณ์ในเรื องนั นหายากในประเทศ หรือมีราคาแพง หรือมีความปลอดภยัน้อย ครูอาจนําข้อมลูซึ ง
เป็นผลการทดลองที นกัวิทยาศาสตร์อื นๆ ทําไว้แล้วมาให้นกัเรียนศกึษา โดยยงัใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เชน่เดมิ นั นคือ นกัเรียนจะต้องแปลความหมายข้อมลูนั นเพื อนําไปสู่การสรุปถึงแนวคดิ 
หรือหลกัการสําคญัของเรื องนั นๆ 
   3.  การอภิปรายหลงัการทดลอง  เมื อทําการทดลองเสร็จสิ นแล้วจะได้ข้อมลูที 
เกี ยวข้องกบัปัญหา งานขั นตอ่ไปหรืองานขั นสดุท้ายของบทเรียน คือ การอภิปรายหลงัการทดลอง 
กิจกรรมขั นนี  สสวท. อธิบายวา่ ครูต้องนําอภิปรายโดยใช้คําถามนํานกัเรียนไปสูข้่อสรุป เพื อให้ได้
แนวคิดหรือหลกัการที สําคญัของบทเรียนนั นๆ 
  ประวิตร ชศูลิป์ (2524: 5-6) ได้สรุปขั นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ตามแนวของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ งประกอบด้วย 3 ขั นตอน คือ 
   1.  การอภิปรายก่อนการทดลอง (Pre-Lab Discussion) เป็นขั นที ผู้สอนใช้คําถาม
กระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากรู้ อยากเห็น คดิสงสยั หรือเป็นการแนะแนวทางการทดลอง ออกแบบการทดลอง 
เพื อทดสอบสมมตฐิานที ตั งไว้ตอบปัญหา 
   2.  ปฏิบตักิารทดลอง (Experiment Period) เป็นขั นที ผู้ เรียนลงมือปฏิบตักิารทดลอง 
ผู้สอนคอยควบคมุดแูล ให้คําแนะนําอยา่งใกล้ชิด คอยกระตุ้น สนบัสนนุ เป็นที ปรึกษาอยู่ด้วย 
   3.  อภิปรายหลงัการทดลอง (Post-Lab Discussion) เป็นขั นที ผู้สอนใช้คําถามเพื อ
ชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถใช้ข้อมลู หรือผลการทดลองสรุปเป็นความรู้ รวมทั งการอภิปรายถึงข้อผิดพลาด 
(Error) ที เกิดจากการทดลองด้วย 
 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ตามขั นตอนของ สสวท. มุง่ให้ผู้ เรียนสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง จะมีกิจกรรมที สําคญั คือ การอภิปรายและการทดลอง การอภิปรายจะเกิดจาก
กิจกรรมที สําคญัอยา่งหนึ ง ที จะฝึก และปลกูฝังให้ผู้ เรียนรู้จกัใช้ความคิดของตนเอง กล้าแสดงความ
คดิเห็น ยอมรับความคดิเห็น มีเหตผุล สว่นการทดลองเป็นหวัใจสําคญัของการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เพราะเป็นการฝึกฝน หรือทําให้ผู้ เรียนได้ใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ ง
จะนําไปสูก่ารค้นพบกฎเกณฑ์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ตอ่ไป เพื อให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างของ
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อาจเขียนแผนภมูิแสดงได้ดงันี  (ทบวงมหาวิทยาลยั.  2525: 
117)  
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ภาพประกอบ 3 แผนภมูิการจดัการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

 ที มา : ทบวงมหาวิทยาลยั.  (2525).  ชดุส่งเสริมประสบการณ์สําหรับครวิทยาศาสตร์ู .  หน้า 
117. 
 
 
 ในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามลกัษณะที แสดงในแผนภมูิ สามารถแบง่เป็น
ขั นตอนได้ดงันี  
  1.  สร้างสถานการณ์ หรือปัญหาจากเนื อหาให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของกิจกรรม เพื อ
กระตุ้นให้นกัเรียนคิดและแก้ปัญหานั น สถานการณ์ควรอยูใ่กล้ตวั ดงึดดูความสนใจของนกัเรียน และ
โยงไปสูก่ารออกแบบการทดลองได้ 
  2.  ใช้คําถามในการอภิปราย เพื อนําไปสูแ่นวทางการหาคําตอบของปัญหา และควรเป็น
คําถามที นํานกัเรียนไปสู่การคาดคะเนคําตอบที เป็นไปได้ (สมมตฐิาน) 
  3.  ใช้คําถามเพื อนําไปสูก่ารออกแบบการทดลอง เทคนิคการทดลอง และความปลอดภยั
ในการใช้อปุกรณ์ 
  4.  ดําเนินการทดลอง และบนัทกึผล หรือศกึษาข้อมลูแหลง่อื นที ผู้ อื นทดลองไว้ แบง่
นกัเรียนเป็นกลุม่ ครูมีบทบาทในการชว่ยเหลือ 

สถานการณ์หรือปัญหาที สร้างขึ น 

ทําการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

อภิปรายโดยใช้คาํถามเกี ยวข้องกบัปัญหา 

อภิปรายโดยใช้คาํถามจากข้อมลูที ได้จากการ
ทดลอง 

นําความรู้ไปใช้กบัเรื องที จะเรียนตอ่ไป หรือพบ
เห็นในชีวิตประจําวนั 
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  5.  ใช้คําถามในการอภิปรายเพื อสรุปผลการทดลอง การใช้คําถามจะต้องอาศยัข้อมลู
จากการทดลองเป็นหลกั เพื อนําไปสูก่ารสรุปคําตอบในการแก้สถานการณ์ หรือปัญหาข้างต้น และควร
จะมีคําถามที ฝึกให้นกัเรียนนําความรู้ที ได้ ไปใช้ในสถานการณ์ที พบเห็นในชีวิตประจําวนัหรือเรื องที จะ
เรียนตอ่ไป 
  จอยซ์ และ เวล (Joyce; & Weil.  1986: 50-62) ได้แบง่ขั นตอนของการเรียนรู้ ดงันี  
   ขั นที  1 การสร้างสถานการณ์ ให้นกัเรียนตั งปัญหาโดยใช้คําถามง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน 
   ขั นที  2 การซกัถามนกัเรียน เพื ออภิปรายปัญหาตามลําดบัสถานการณ์ 
   ขั นที  3 การตั งสมมตฐิาน เพื อกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
   ขั นที  4 การสรุปและจดัระบบข้อมลู เพื อสร้างเป็นความรู้ใหม ่
   ขั นที  5 การวิเคราะห์และนําไปใช้ประโยชน์ เพื อนําไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม ่
  ซุคแมน (อรางค์ลกัษณ์ อยูส่ขุ.  2535: 31; อ้างอิงจาก Suchman.  1966.  Inquiry in 

the Curriculum.  pp. 90-113) แบง่ขั นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ 3 ขั นตอน 
ดงันี  
   1.  ขั นเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ ผู้สอนจดัสร้างสถานการณ์ที จะให้ผู้ เรียนเผชิญ
เพื อเป็นการกระตุ้นการสืบเสาะ อาจเป็นการพดู คําถาม กิจกรรมหรือการทดลองก็ได้ 
   2.  ขั นคิดค้นสืบเสาะ ในขั นนี อาจใช้คําถาม คําตอบคดิตอ่กนัไป หรือทําการทดลอง
ใหม ่ศกึษาข้อมลูใหม ่หรือผสมผสานวิธีการตา่งๆ เข้าด้วยก็ได้ 
   3.  ขั นสรุปความคิดที ค้นพบใหม ่เป็นการสรุปหรือขยาย หรือสร้างแนวคิดรวบยอดขึ น
ซึ งเป็นความรู้ที พบขั นสดุท้าย 
  เอเซป (อรางค์ลกัษณ์ อยูส่ขุ.  2535: 21; อ้างอิงจาก ASEP Australian Science 
Education Project.  1974.  A Guide to Asep.  p. 81) ได้กําหนดขั นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ไว้ดงันี  
   1.  สร้างสถานการณ์ที เร้าให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้  
   2.  ค้นคว้าแก้ปัญหาที จ้องการสืบเสาะหาความรู้ 
   3.  สรุปผลการสืบเสาะหาความรู้ 
   ในขั นตอนทั ง 3 ต้องอาศยัการกําหนดและนิยามปัญหา และการค้นคว้า เพื อ
แก้ปัญหาแทรกอยูร่ะหวา่งขั นตอนทั ง 3 ด้วย 
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  มาร์ค วินซิต ิและ เฮเลน บทัเทเมอร์ [Mark Windschiti and Helen Buttemer.  2000 
อ้างอิงจาก National Science Education (NRC.1996), Benchmarks for Science Literacy (AAAS. 
1993)] ได้กลา่วถึงกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เบื องต้น โดยอาศยัความรู้เดมิของผู้ เรียน
เป็นหลกัแบง่เป็น 3 ขั นตอน คือ 
   1.  การตั งคําถามเกี ยวกบัสิ งที สงสยัใคร่รู้หรือการระบปัุญหา 
   2.  การสืบเสาะหาความรู้เพื อตอบคําถาม 
   3.  การวิเคราะห์และอธิบายสิ งที ค้นพบอยา่งสมเหตสุมผล 
   แตล่ะขั นตอนมีความสําคญั ขั นตอนที สําคญัที สดุนา่จะเป็นการวิเคราะห์ และอธิบาย
สิ งที ค้นพบ เพราะขั นนี ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้หรือแนวคดิขึ นใหม ่โดยอ้างอิงถึงหลกัฐานข้อมลูที 
รวบรวมได้จากการสงัเกตหรือทดลอง และเชื อมโยงองค์ความรู้ที มีอยูเ่ดมิกบัการสรุปที ได้จากการ
ค้นพบอยา่งสมเหตสุมผล 
 จากขั นตอนของการจดัการเรียนรู้ที ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ ขั นตอนของการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เริ มต้นด้วยการที ผู้สอนสร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้กบันกัเรียน 
อาจจะเป็นการพดูหรือการใช้คําถาม เพื อสร้างความสนใจให้กบันกัเรียน ให้นกัเรียนร่วมกนัคิดหรือ
คาดคะเนแนวทางในการแก้ปัญหานั น จากนั นให้นกัเรียนทําการศกึษาค้นคว้าหาคําตอบโดยการ
ทดลองหรือวิธีการอื นๆ เข้าช่วยก็ได้ เมื อได้ข้อมลูแล้วสรุป หรือสร้างแนวคดิรวบยอดขึ นใหมซ่ึ งเป็น
ความรู้ที พบขั นสดุท้าย 
 2.4 บทบาทของครแลู ะนักเรียนในการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 
  ได้มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงบทบาทของครู ดงันี  
   ลดัดาวลัย์ กณัหสวุรรณ (2546: 9-10) กลา่ววา่การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ครูมีบทบาทดงันี  
    1.  ต้องรู้จกัใช้คําถาม 
    2.  อดทนที จะไมบ่อกคําตอบ แตต้่องกระตุ้นและเสริมพลงัให้นกัเรียนค้นหา
คําตอบเอง 
    3.  ต้องให้กําลงัใจ ให้นกัเรียนมีความพยายาม 
    4.  รู้วา่ธรรมชาตขิองนกัเรียนแตล่ะคนอาจแตกตา่งกนั ดงันั น การถามนํา
นกัเรียนอาจคิดไมเ่หมือนกนับางครั งอาจต้องบอกให้บ้าง 
    5.  เข้าใจและรู้ความหมายของพฤตกิรรมที นกัเรียนแสดงออก 
    6.  มีเทคนิคในการจดัการให้นกัเรียนแก้ปัญหา 
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    7.  อดทนที จะฟังคําถามและคําตอบของนกัเรียน แม้วา่คําถาม คําตอบเหลา่นั น
อาจไมช่ดัเจน 
    8.  รู้วิธีบริหารจดัการชั นเรียน ให้นกัเรียนมีอิสระในการคิด การศกึษาค้นคว้าโดย
ไมเ่สียระเบียบของชั นเรียน 
    9.  รู้จกันําข้อผิดพลาดมาใช้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์แนวคิดในการค้นคว้า 
ทดลองใหม่ 
   วีระชาต ิสวนไพรินทร์ (2531: 40-41) ได้ให้ข้อเสนอแนะสําหรับครูในการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ให้เป็นผู้ มีคณุลกัษณะดงันี  
    1.  ผู้สอนกระตุ้นให้เดก็คิดโดยการสร้างสถานการณ์ชกัชวนให้เดก็ตั งคําถาม
สอบสวนตามลําดบัขั นของคําถามแบบสืบสวนสอบสวน 
    2.  ผู้สอนให้การหนนุกําลงั เมื อเดก็ถามมาก็ให้แรงหนนุยอมรับในคําถามนั น
กลา่วชมและชว่ยปรับปรุงในคําถามเพื อให้นกัเรียนเข้าใจในคําถามให้กระจา่งดีขึ น 
    3.  ผู้สอนทวนกลบั ครูจะเป็นผู้ทบทวนคําถามอยูบ่อ่ยๆ เพื อพิจารณาดวูา่ 
นกัเรียนมีความเข้าใจอยา่งไร 
    4.  ผู้สอนเป็นผู้ กํากบัแนะนํา ครูจะชี แนวทางเพื อให้เกิดความคิดตามแนวทางที 
ถกูต้อง ควบคมุเมื อเดก็ออกนอกลูน่อกทาง 
    5.  ครูเป็นผู้จดัระเบียบ ครูดําเนินการจดัชั นเรียนให้เหมาะสมกบัวิธีสอน การ
สร้างบรรยากาศให้เหมาะสม โดยจดัเป็นกลุม่ หรือชั นตามลกัษณะของนกัเรียน เพื อให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
    6.  ครูเป็นผู้สร้างแรงจงูใจ ครูจะชว่ยสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนมีกําลงัใจในการ
เรียน 
   ชตุมิา วฒันะคีรี (2540?: 162) ได้กลา่วถึงบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ไว้ ดงันี  
    1.  แนะนํานกัเรียนและกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน 
    2.  จดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ที จําเป็น 
    3.  คอยชว่ยเหลือให้คําแนะนําขณะที นกัเรียนลงมือปฏิบตังิาน เชน่ ถามคําถาม 
อธิบายข้อข้องใจบางอยา่ง 
    4.  แนะนําศพัท์ใหม่ๆ  ที พบขณะทําการทดลอง เช่น ละลาย ขยายตวั แรงดนั 
อณุหภมูิ  
    5.  กระตุ้นให้นกัเรียนบนัทกึข้อมลู และอภิปรายผลที ได้จากการทดลอง 
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 จากบทบาทหน้าที ของครูในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สรุปได้วา่ ครูจะเป็น
ผู้สร้างสถานการณ์ หรือปัญหาให้กบันกัเรียน เพื อให้นกัเรียนเกิดความสงสยัอยากรู้อยากเห็น เปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมด้วยตนเอง จดัหาอปุกรณ์ในการทํากิจกรรมเพื อ
อํานวยความสะดวกให้กบันกัเรียน และตั งคําถามตา่งๆ เพื อชว่ยให้นกัเรียนสามารถสรุปผลจากการ
ทดลองหรือการทํากิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
  บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ได้มีนกัการศกึษากล่าว
ไว้ ดงันี  
  บทบาทของนกัเรียนในการสืบเสาะหาความรู้นี  สสวท. กลา่วไว้ชดัเจนว่า ในบทเรียน
ต้องการให้นกัเรียนค้นพบคําตอบและสรุปได้ด้วยตนเอง หมายความวา่ นกัเรียนมีสว่นร่วมในการ
ค้นหาความรู้อย่างมาก ความรู้มิใชม่าจากครูทั งหมด ที มาจากครูมีเพียงสว่นน้อย เป็นแตเ่พียง
สว่นประกอบเท่านั น นกัเรียนเป็นผู้ทดลอง สงัเกต บนัทกึข้อมลู และในที สดุเป็นผู้สรุปองค์ความรู้ 
นกัเรียนได้ค้นพบความรู้โดยผา่นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูจะทําหน้าที เป็นผู้ชว่ยหรือผู้ให้
คําแนะนําเทา่นั น แตไ่มใ่ชผู่้ ให้คําตอบโดยสิ นเชิง เมื อนกัเรียนมีข้อขดัข้องตอนใด ครูจะหาวิธีตอบ
คําถามนกัเรียนในแนวที จะกระตุ้นให้คดิ และพยายามแนะนํานกัเรียนไปสูข้่อสรุปที ถกูต้อง (สวุฒัก์ 
นิยมค้า.  2531: 560-563)  
  ในเรื องบทบาทของนกัเรียนถ้าดแูผนภมูิของ สสวท. จะเห็นวา่นกัเรียน คือ ผู้ ค้นหา
คําตอบ 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 แผนภมูิการสืบเสาะหาความรู้ของ สสวท. 
 
 ที มา: สวุฒัก์ นิยมค้า.  (2531).  ทฤษฎีและทางปฏิบติัในการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบ

เสาะหาความรู้.  หน้า 560-563. 
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   พนัธ์   ทองชมุนมุ (2544: 56) ได้กลา่วถึงหน้าที และบทบาทของผู้ เรียนในการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในกิจกรรมการทดลอง มีดงันี  
    1. สํารวจอปุกรณ์ 
    2. สงัเกตปรากฏการณ์ที สงัเกตได้ 
    3. รายงานผลการสืบเสาะหรือผลการสงัเกต 
    4. สืบเสาะหาหลกัการทั วไปจากข้อมลูและตั งสมมตฐิาน 
    5. เสนอแนะการทดลองและการทดสอบ 
    6. สงัเกตและบนัทกึข้อมลูที เกี ยวข้อง 
    7. อภิปรายมโนมตขิองรูปแบบที สร้างขึ น ซึ งสามารถนําไปใช้ในขั นตอนการ
สํารวจได้ 

    8. ขยายมโนมติโดยผา่นขั นตอนการสํารวจ ตามข้อชี แนะของมโนมติ                                                               
2.5 ข้อดีและข้อจาํกัดของการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 

  ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 156-157) ได้กลา่วถึงข้อดีและข้อจํากดัของการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดงันี  
   ข้อดีของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีดงันี  คือ 
    1.  นกัเรียนมีโอกาสได้พฒันาความคดิอย่างเตม็ที  ได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจงึ
มีความอยากรู้อยู่ตอดเวลา 
    2.  นกัเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคดิและฝึกการกระทํา ทําให้ได้เรียนรู้วิธีจดัระบบ
ความคดิและวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กลา่วคือ ทําให้
สามารถจดจําได้นาน และนําไปใช้สถานการณ์ใหม่อีกด้วย 
    3.  นกัเรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน 
    4.  นกัเรียนสามารถเรียนรู้มโนมตแิละหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ น 
    5.  นกัเรียนจะเป็นผู้ ที มีเจตคตทีิ ดีตอ่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   ข้อจํากดัของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
    1.  ใช้เวลามากในการสอนแตล่ะครั ง 
    2.  ถ้าสถานการณ์ที ครูสร้างขึ นไมทํ่าให้นา่สงสยัแปลกใจ จะทําให้นกัเรียนเบื อ
หนา่ยและถ้าครูไมเ่ข้าใจบทบาทหน้าที ในการสอนวิธีนี  มุ่งควบคมุพฤติกรรมของนกัเรียนมากเกินไป 
จะทําให้นกัเรียนไมมี่โอกาสสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 
    3.  นกัเรียนที มีระดบัสติปัญญาตํ า และเนื อหาวิชาคอ่นข้างยาก นกัเรียนอาจจ
ไมส่ามารถศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
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    4.  นกัเรียนบางคนที ยงัไมเ่ป็นผู้ใหญ่พอ ทําให้ขาดแรงจงูใจที จะศกึษาปัญหา 
และนกัเรียนที ต้องการแรงกระตุ้น เพื อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากๆ อาจจะพอตอบ
คําถามได้ แตน่กัเรียนจะไมป่ระสบความสําเร็จในการเรียนด้วยวิธีนี เทา่ที ควร 
    5.  ถ้าใช้การจดัการเรียนรู้แบบนี อยูเ่สมออาจทําให้ความสนใจของนกัเรียนใน
การศกึษาค้นคว้าลดลง 
  จอยซ์ และ เวล (Joyce; & Weil.  1986: 67) กลา่ววา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้มีข้อดีดงันี  
   1.  เป็นวิธีที ยั วยใุห้นกัเรียนต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2.  เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสง่เสริม
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที มีคณุคา่ให้กบันกัเรียน 
   3.  เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที สง่เสริมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ฝึกให้รู้จกัการ
ทํางานเป็นกลุม่ตามระบบประชาธิปไตย 
 สรุปได้วา่การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั น เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที จะได้ผลดี
เพราะนกัเรียนได้ใช้ความคิด ลงมือทดลอง และสรุปผลการทดลอง หรือทํากิจกรรมด้วยตนเอง โดยทํา
ให้นกัเรียนสามารถเข้าใจ จดจํา ในสิ งที ได้เรียนรู้ได้อยา่งคงทน คือเข้าใจและจดจําได้นานนั นเอง 
นอกจากนี นกัเรียนยงัสามารถเกิดทกัษะที ได้จากการเรียนรู้อีกด้วย เชน่ ทกัษะการทดลอง การลงสรุป
จากข้อมลู การทํากิจกรรมกลุม่ เป็นต้น แตถ้่าหากการสร้างสถานการณ์ของครูไมน่า่สนใจ อาจสง่ผล
เสียตอ่นกัเรียนได้ คือ นกัเรียนเกิดความเบื อหน่ายตอ่การเรียน หรือถ้าครูใช้วิธีการสอนนี บอ่ยๆ ก็อาจ
ทําให้นกัเรียนเกิดความเบื อหนา่ยได้เชน่กนั นอกจากนี ถ้าหากผู้ เรียนมีระดบัสติปัญญาตํ า หรือเนื อหาที 
สอนยากเกินไปอาจทําให้นกัเรียนไมส่ามารตอบปัญหาที ครูสร้างขึ นได้ ครูควรเปลี ยนวิธีการสอนให้
เมาะสมกบันกัเรียนและเนื อหาที สอนในแตล่ะครั งด้วย 
 
3.  เอกสารที�เกี�ยวข้องกับผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์@  
 3.1 ความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ 
  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กําหนดเป้าหมายของการสอน
วิทยาศาสตร์ไว้ ดงันี  (อรอมุา กาญจนี.  2549: 26;  อ้างอิงจาก  สสวท.  2546.  ค่มือการวดัประเมินผลู
วิทยาศาสตร์.) 
   1.  เพื อให้เข้าใจหลกัการ ทฤษฎีที เป็นพื นฐานในวิทยาศาสตร์ 
   2.  เพื อให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาตแิละข้อจํากดัของวิทยาศาสตร์ 
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   3.  เพื อให้มีทกัษะที สําคญัในการศกึษาค้นคว้า และคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
   4.  เพื อพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การจดัการ ทกัษะในการสื อสาร และความสามารถในการตดัสินใจ 
   5.  เพื อให้ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนษุย์ และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที มีอิทธิพลและผลกระทบซึ งกนัและกนั 
   6.  เพื อนําความรู้ความเข้าใจในเรื องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่สงัคมและการดํารงชีวิต 
   7.  เพื อให้เป็นคนที มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์ 
 จากความมุง่หมายของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดงักล่าว สรุปได้ว่า ในการสอน
วิทยาสาสตร์มีความมุง่หมาย เพื อให้เกิดความเข้าใจในหลกัการ และทฤษฎีขั นพื นฐานของ
วิทยาศาสตร์ เข้าใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทกัษะในการศกึษาค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในเรื องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนําไปใช้ในการดํารงชีวิต เพื อให้
เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคณุธรรม จริยธรรม ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์ 
 3.2 ความหมายของวิทยาศาสตร์ 
  สมจิต สวธนไพบลูย์ ( 2526?: 2) กลา่วว่า วิทยาศาสตร์ในความหมายปัจจบุนั หมายถึง 
สว่นที เป็นตวัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที ได้รับการตรวจสอบอย่างมีระบบจนเป็นที เชื อถือได้ ได้แก่  
ข้อเท็จจริง  มโนมต ิ หลกัการ  กฎ  ทฤษฎี สมมตฐิาน และสว่นที เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาสาสตร์  นอกจากนี ยงักลา่วอีกวา่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ สว่นที เป็นผลผลิตทาง
วิทยาศาสตร์จะเกิดขึ นหลงัจากที ได้มีการใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ดําเนินการค้นคว้า สืบเสาะ
ตรวจสอบจนเป็นที เชื อถือได้ ความรู้นั นก็จะถกูรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู ่ซึ งสรุปความสมัพนัธ์ได้ดงันี  
(สมจิต สวธนไพบลูย์.  2526?: 9)  
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ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธ์ของความรู้วิทยาสาสตร์ 

  
 ที มา: สมจิต สวธนไพบลูย์.  (2526?).  วิทยาศาสตร์สําหรับครประถมู .  หน้า 9. 
 
 
 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิด และกระทําอยา่งมีระบบในการ
ค้นหาข้อเท็จจริง หาความรู้ตา่งๆ จากปรากฏการณ์ธรรมชาต ิและจากสถานการณ์ที อยูร่อบตวัเราด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ งประกอบด้วยขั นตอนดงัตอ่ไปนี  (สมจิต สวธนไพบลูย์.  2626?: 9-11) 
  1.  ระบปัุญหา 
  2.  ตั งสมมตฐิาน 
  3.  พิสจูน์หรือทดลอง 
  4.  สรุปผลและการนําไปใช้ 
 ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั น นอกจากจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ผล
ของการศกึษาค้นคว้าจะมีประสิทธิภาพเพียงไร ยงัขึ นอยูก่บัคณุลกัษณะนิสยัของบคุคลนั นๆ เป็น
องค์ประกอบอีกด้วย คณุลกัษณะนิสยัที ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสาะแสวงหาความรู้นี เรียกว่า “จิต
วิทยาศาสตร์” ซึ งประกอบด้วยคณุลกัษณะ ดงันี  
  1.  มีความละเอียดถี ถ้วน อตุสาหะ 
  2.  มีความอดทน 
  3.  มีเหตผุล ไมเ่ชื อสิ งใดง่าย โดยปราศจากข้อเท็จจริงสนบัสนนุสอยา่งเพียงพอ 
  4.  มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ อื น ไมย่ดึมั นในความคดิของตนเองเพียงฝ่ายเดียว 
  5.  สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อื นได้ 
  6.  มีความกระตือรือร้นที จะค้นคว้าหาความรู้ 

ความรู้วิทยาศาสตร์ กฎ หลกัการ 

ทฤษฎี 

ข้อเท็จจริง สมมติฐาน มโนมต ิ
อนมุาน+จินตนาการขั นสาํรวจ
หรือความคิดสร้างสรรค์ 

อปุมาน 

อปุมาน 

อนมุาน 
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  7.  มีความซื อสตัย์สจุริต 
  8.  ยอมรับความเปลี ยนแปลงและความก้าวหน้าใหม่ๆ  
 3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  สมาคมอเมริกนัเพื อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the 
Advancement of Science-AAAS) ได้พฒันาโครงสร้างการปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์ในระดบันกั
อนบุาลจนถึงระดบัประถมศกึษา โดยเน้นการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ โครงการนี แล้วเสร็จในปี 
ค.ศ. 1970 และตั งชื อโครงการนี วา่ วิทยาศาสตร์กบัการใช้กระบวนการ (Science: A Process 
Approach) หรือเรียกอีกอยา่งหนึ งวา่ โครงการซาปา (SAPA) โครงการนี ได้กําหนดทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไว้ 13 ทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะขั นพื นฐาน (Basic Science Process Skills) 8 
ทกัษะ และทกัษะขั นผสมผสาน หรือบรูณาการ (Integrated Science Process Skills) 5 ทกัษะ ดงันี  
(ภพ เลาหไพบลูย์.  2542: 14-29) 
   ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นพื นฐาน 
    1.  ทกัษะการสงัเกต 
    2.  ทกัษะการวดั 
    3.  ทกัษะการคํานวณหรือการใช้ตวัเลข 
    4.  ทกัษะการจําแนกประเภท 
    5.  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
    6.  ทกัษะการจดักระทําและสื อความหมายข้อมลู 
    7.  ทกัษะการลงความคิดเห็นจากข้อมลู 
    8.  ทกัษะการพยากรณ์ 
   ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นผสมผสานหรือบรูณาการ 
    1.  ทกัษะการตั งสมมตฐิาน 
    2.  ทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร 
    3.  ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวัแปร 
    4.  ทกัษะการทดลอง 
    5.  ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและสรุปข้อมลู 
 

   1.  ทักษะการสังเกต (Observation) 
    การสงัเกต หมายถึง การใช้ประสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหนึ งหรือหลายอย่าง
รวมกนั ได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิ น และผิวกาย เข้าไปสมัผสัวตัถหุรือเหตกุารณ์ โดยมีวตัถปุระสงค์ที จะหา
ข้อมลูซึ งเป็นรายละเอียดของสิ งนั นๆ โดยไมใ่สค่วามคดิเห็นของผู้สงัเกตลงไป 
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    ข้อมลูที ได้จากการสงัเกต อาจแบง่ได้ 3 ประเภท คือ ข้อมลูเกี ยวกบัลกัษณะ 
สมบตัข้ิอมลูเชิงปริมาณ (โดยการกะประมาณ) และข้อมลูเกี ยวกบัการเปลี ยนแปลง 
    ความสามารถที แสดงให้เห็นวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     1.1  ชี บง่และบรรยายคณุสมบตัขิองวตัถไุด้ โดยการใช้ประสาทสมัผสัอยา่ง
ใดอยา่งหนึ งหรือหลายอยา่ง 
     1.2  บรรยายสมบตัเิชิงปริมาณของวตัถไุด้โดยการกะประมาณ 
     1.3  บรรยายการเปลี ยนแปลงของสิ งที สงัเกตได้ 
   2.  ทักษะการวัด (Measurement) 
    การวดั หมายถึง การเลือกการใช้เครื องมือทําการวดัหาปริมาณของสิ งตา่งๆ 
ออกมาเป็นตวัเลขที แนน่อนได้อย่างเหมาะสม และถกูต้องโดยมีหน่วยกํากบัเสมอ 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     2.1  เลือกเครื องมือได้เหมาะสมกบัสิ งที วดัได้ 
     2.2  บอกเหตผุลในการเลือกเครื องมือวดัได้ 
     2.3  บอกวิธีวดัและวิธีใช้เครื องมือได้ถกูต้อง 
     2.4  ทําการวดัความกว้าง ความยาว ความสงู อณุหภมูิ ปริมาตร นํ าหนกั แล
อื นๆ ได้ถกูต้อง 
     2.5  ระบหุนว่ยของตวัเลขที ได้จาการวดัได้ 
   3.  ทักษะการคาํนวณหรือการใช้ตัวเลข (Using number) 
    การคํานวณ หมายถึง การนบัจํานวนของวตัถแุละการนบัตวัเลขแสดงจํานวนที 
นบัได้มาคดิคํานวณ โดยการบวก ลบ คณู หาร หรือการหาคา่เฉลี ย 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     3.1  การนบั ได้แก่ 
      3.1.1  นบัจํานวนสิ งของได้ถกูต้อง 
      3.1.2  การใช้ตวัเลขแสดงจํานวนที นบัได้ 
      3.1.3  ตดัสินวา่สิ งของในแตล่ะกลุม่มีจํานวนเทา่กนัหรือตา่งกนั 
      3.1.4  ตดัสินใจวา่ของในกลุ่มใดมีจํานวนเท่ากนัหรือตา่งกนั 
     3.2  การหาคา่เฉลี ย ได้แก่ 
      3.2.1  บอกวิธีหาคา่เฉลี ย 
      3.1.2  หาคา่เฉลี ย 
      3.2.3  แสดงวิธีการหาคา่เฉลี ย 



 

 

58 

   4.  ทักษะการจาํแนกประเภท (Classification) 
    การจําแนกประเภท หมายถึง การแบง่พวกหรือเรียงลําดบัวตัถหุรือสิ งของ ที อยูใ่น
ปรากฏการณ์ โดยที เกณฑ์ดงักลา่ว อาจจะใช้ความเหมือน ความแตกตา่ง หรือความสมัพนัธ์อยา่งใด
อยา่งหนึ งก็ได้ 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     4.1  เรียงลําดบัหรือแบง่พวกสิ งตา่งๆ โดยใช้เกณฑ์ที ผู้ อื นกําหนดให้ได้ 
     4.2  เรียงลําดบัหรือแบง่พวกสิ งตา่งๆ โดยใช้เกณฑ์ของตนเองได้ 
     4.3  เรียงลําดบัหรือแบง่พวกสิ งตา่งๆ จากเกณฑ์ที ผู้ อื นใช้เรียงลําดบัหรือแบง่
พวกได้ 
   5.  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
(Space/Space Relationship and Space-time Relationship) 
    สเปสของวตัถ ุหมายถึง ที วา่งของวตัถนุั นครอบครองอยู่ ซึ งจะมีรูปร่างลกัษณะ
เชน่เดียวกบัวตัถนุั น โดยทั วไปแล้วสเปสของวตัถ ุมี 3 มิต ิคือ ความกว้าง ความยาว และความสงู 
    ความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสของวตัถ ุได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 3 มิต ิ
กบั 2 มิต ิความสมัพนัธ์ระหวา่งตําแหนง่ที อยู่ของวตัถหุนึ งกบัอีกวตัถหุนึ ง 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     5.1  ชี บง่รูป 2 มิตแิละรูป 3 มิต ิที กําหนดให้ได้ 
     5.2  วาดรูป 2 มิตจิากวตัถ ุหรือรูป 3 มิต ิที กําหนดให้ได้ 
     5.3  บอกชื อและรูปทรงเรขาคณิตได้ 
     5.4  บอกความสมัพนัธ์ของรูป 2 มิตไิด้ เชน่ ระบรูุป 3 มิติที เห็น เนื องจากการ
หมนุรูป 2 มิต ิเมื อเห็นเงา (2 มิต)ิ ของวตัถสุามารถบอกรูปทรงของวตัถ ุ(2 มิต)ิ ที เป็นต้นกําเนิดเงา 
     5.5  บอกรูปกรวยรอยตดั (2 มิต)ิ ที เกิดจากวตัถ ุ(3 มิต)ิ ออกเป็น 2 สว่น 
     5.6  บอกตําแหนง่ หรือทิศของวตัถไุด้ 
     5.7  บอกได้วา่วตัถหุนึ งอยูใ่นตําแหนง่ หรือทิศใดของอีกวตัถหุนึ ง 
     5.8  บอกความสมัพนัธ์ของสิ งที อยูห่น้ากระจก และภาพที ปรากฏในกระจก
วา่เป็นซ้ายหรือขวาของกนัและกนั 
    ความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสของวตัถกุบัเวลา ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
เปลี ยนแปลงตําแหนง่ที อยู่ของวตัถกุบัเวลา หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสของวตัถทีุ เปลี ยนไปกบั
เวลา 
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    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     5.9  บอกความสมัพนัธ์ระหว่างการเปลี ยนแปลงตําแหนง่ที อยูข่องวตัถกุบั
เวลาได้ 
     5.10 บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปลี ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ ง
ตา่งๆ กบัเวลาได้ 
   6.  ทักษะการจัดกระทาํและสื�อความหมายข้อมลู (Organizing Data and 
Communication) 
    การจดักระทําและสื อความหมายข้อมลู หมายถึง การนําข้อมลูที ได้จากการ
สงัเกต การวดั การทดลอง และจากแหลง่อื นๆ มาจดักระทําเสียใหม ่เพื อให้ผู้ อื นเข้าใจความหมายของ
ข้อมลูชดุนี ดีขึ น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภมูิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียน 
บรรยาย เป็นต้น 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     6.1  เลือกรูปแบบที จะใช้ในการเสนอข้อมลูให้อยา่งเหมาะสม 
     6.2  บอกเหตผุลในการเลือกรูปแบบที จะใช้ในการนําเสนอข้อมลูได้ 
     6.3  ออกแบบการนําเสนอข้อมลูตามรูปบแบบที เลือกไว้ 
     6.4  เปลี ยนแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรูปใหม่ที เข้าใจดีขึ นได้ 
     6.5  บรรยายลกัษณะของสิ งใดสิ งหนึ งด้วยข้อความที เหมาะสม กะทดัรัด จน
สื อความหมายให้ผู้ อื นเข้าใจง่าย 
     6.6  บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงตําแหนง่ของสภาพที ตนสื อความหมายให้
ผู้ อื นเข้าใจได้ 
   7.  ทักษะการลงความคิดเหน็จากข้อมล ู (Inferring) 
    การลงความคิดเห็นจากข้อมลู หมายถึง การเพิ มความคิดเห็นให้กบัข้อมลูที ได้
จากการสงัเกตอยา่งทีเหตผุล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดมิมาชว่ย 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ สามารถอธิบายหรือสรุป โดยเพิ ม
ความคดิเห็นให้กบัข้อมลูที ได้จากการสงัเกตโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์มาชว่ย 
   8.  ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) 
    การพยากรณ์ หมายถึง การสรุปคําตอบลว่งหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศยั
ปรากฏการณ์ที เกิดขึ นซํ าๆ หลกัการ กฎ ทฤษฎีที มีอยูแ่ล้วในเรื องนั นๆ มาชว่ยในการสรุป 
    การพยาการณ์เกี ยวกบัตวัเลข ได้แก่ ข้อมลูที เป็นตาราง หรือกราฟ ทําได้ 2 แบบ 
คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมลูที มีอยู ่กบัการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมลูที มีอยู ่        
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    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     8.1  การทํานายทั วไป เชน่ ทํานายผลที เกิดจากข้อมลูที เป็นหลกัการ กฎ หรือ 
ทฤษฎีที มีอยูไ่ด้ 
     8.2  การพยากรณ์จากข้อมลูเชิงปริมาณ เชน่ 
      8.2.1  ทํานายผลที เกิดภายในขอบเขตของข้อมลูเชิงปริมาณที มีอยูไ่ด้ 
      8.2.2  การทํานายผลที เกิดจากภายนอกขอบเขตของข้อมลูเชิงปริมาณที 
มีอยูไ่ด้ 
   9.  ทักษะการตั 3งสมมตฐิาน (Formulation Hypothesis) 
    การตั งสมมตฐิาน คือ คําตอบที คิดไว้ลว่งหน้า มกักล่าวเป็นข้อความที บอก
ความสมัพนัธ์ ระหว่าง ตวัแปรต้น (ตวัแปรอิสระ) กบัตวัแปรตาม สมมตฐิานที ตั งไว้อาจถกูหรือผิดก็ได้ 
ซึ งทราบได้ภายหลงัการทดลองหาคําตอบเพื อสนบัสนนุหรือคดัค้านสมมตฐิานที ตั งไว้ 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ สามารถหาคําตอบลว่งหน้าก่อนการ
ทดลอง โดยอาศยัการสงัเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิม 
   10.  ทักษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิาร (Defining Operationally) 
    การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ หมายถึง การกําหนดความหมาย หรือขอบเขต
ของคําตา่งๆ (ที อยู่ในสมมติฐานที ต้องการทดลอง) ให้เข้าใจตรงกนัและสามารถสงัเกตหรือวดัได้ 
   11.  ทักษะการกาํหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling 
Variable)  
    การกําหนดตวัแปร หมายถึง การชี บง่ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และตวัแปรที ต้อง
ควบคมุในสมมตฐิานหนึ งๆ 
     ตวัแปรต้น คือ สิ งที เป็นสาเหตทีุ ทําให้เกิดผลตา่งๆ หรือสิ งที เราต้องการ
ทดลองดวูา่เป็นสาเหตทีุ ก่อให้เกิดผลเชน่นั นจริงหรือไม่ 
     ตวัแปรตาม คือ สิ งที เป็นผลเนื องมาจากตวัแปรต้น เมื อตวัแปรต้น หรือสิ งที 
เป็นสาเหตเุปลี ยนไป  ตวัแปรตามหรือสิ งที เป็นผลจะเปลี ยนตามไปด้วย 
     ตวัแปรควบคมุ คือ การควบคมุสิ งอื นๆ นอกเหนือจากตวัแปรที ทําให้ผลการ
ทดลองคลาดเคลื อน ถ้าหากวา่ไมส่ามารถควบคมุให้เหมือนกนั 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ ชี บง่และกําหนดตวัแปรต้น ตวัแปร
ตาม และตวัแปรที ต้องควบคมุได้ 
   12.  ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
    การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบตักิารเพื อหาคําตอบ หรือสมมตฐิานที ตั ง
ไว้ การทดลองประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั นตอน คือ 
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     12.1  การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ทดลองเพื อกําหนด 
      12.1.1  วิธีการทดลอง ซึ งเกี ยวข้องกบัการกําหนดและควบคมุตวัแปร 
      12.1.2  อปุกรณ์ หรือสารเคมีที ต้องใช้ในการทดลอง 
     12.2  การปฏิบตักิารทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบตักิารทดลองจริง 
     12.3  การบนัทึกการทดลอง หมายถึง การจดบนัทกึข้อมลูที ได้จากการ
ทดลอง ซึ งอาจเป็นผลจากการสงัเกต การวดั และอื นๆ 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ  
     1.  การออกแบบการทดลองโดยกําหนดวิธีการทดลองได้ถกูต้องเหมาะสม
โดยคํานงึถึงตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และตวัแปรที ต้องควบคมุ 
     2.  ปฏิบตักิารทดลองและใช้อปุกรณ์ได้ถกูต้องเหมาะสม 
     3.  บนัทึกผลการทดลองได้อยา่งคลอ่งแคลว่และถกูต้อง 
   13.  ทักษะการตีความหมายข้อมลและลงข้อสรุปข้อมล ู ู (Interpreting data 
and Conclusion) 
    การตีความหมายข้อมลู หมายถึง การแปลความหมายหรือการบรรยาย
คณุลกัษณะและสมบตัขิองข้อมลูที มีอยู่ 
    การตีความหมายในบางครั ง อาจต้องใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อื นๆ 
ด้วย เช่น ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการคํานวณ เป็นต้น 
    ความสามารถที แสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
     13.1  แปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะสมบตัขิองข้อมลูที มีอยูไ่ด้ (การ
ตีความหมายข้อมลูที ต้องอาศยัทกัษะการคํานวณ) 
     13.2  บอกความสมัพนัธ์ของข้อมลูที มีอยูไ่ด้ 
 ทกัษะดงักล่าวเป็นทกัษะที ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการศกึษาวิทยาสา
สตร์จะต้องให้นกัเรียนได้ทั งความรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ซึ ง สมจิต สวธนไพบลูย์ (2526?: 
11) ได้สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ดงั 
ภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
 ที มา: สมจิต สวธนไพบลูย์.  (2526?).  วิทยาศาสตร์สําหรับครประถมู .  หน้า 12. 
 
 
 3.4  ผลสัมฤทธิทางการเรียน@  
  3.4.1  ความหมายของผลสัมฤทธิทางการเรียน@  
   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 19) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธิทางการเรียนไว้วา่ > เป็น
แบบทดสอบที มุง่ทดสอบความรู้ ทกัษะ สมรรถภาพสมองด้านตา่งๆ ของผู้ เรียนวา่ หลงัการเรียนรู้เรื อง
นั นๆ แล้วผู้ เรียนผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาที เรียนมากน้อยเพียงใด มีพฤตกิรรมเปลี ยนแปลง
ไปจากเดมิตามความมุง่หมายของหลกัสตูรในวิชานั นๆ เพียงใด 
   ภพ เลาหไพบลูย์ (2542: 295) ได้ให้ความหมายผลสมัฤทธิทางการเรี> ยนวา่ คือ 
พฤตกิรรมที แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ งหนึ งสิ งใดได้ จากที ไมเ่คยกระทําได้ หรือกระทํา
ได้น้อยก่อนที จะมีการเรียนรู้ซึ งเป็นพฤตกิรรมที สามารถวดัได้ 
   ประหยดั แสงวิชยั (2544: 19) กลา่ววา่ ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์>

สิ งแวดล้อม หมายถึง ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม ที วดัได้ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   อจัฉรา สขุารมณ์; และอรพินทร์ ชชูม (2530: 10) ได้กลา่ววา่ผลสมัฤทธิ หมายถึง >

ความสําเร็จที ได้จากการทําการงานที ต้องอาศยัความพยายามจํานวนหนึ ง ซึ งอาจมีผลมาจากการ
กระทําที อาศยัความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ดงันั นผลสมัฤทธิทางการเรียนจงึเป็นขนาดของ>

ความสําเร็จที ได้จากการเรียนที อาศยัการทดสอบ เชน่ จากการสงัเกตหรือการตรวจการบ้าน หรืออาจ
อยูใ่นรูปของเกรดที ได้มาจากโรงเรียน ซึ งต้องอาศยักรรมวิธีที ซบัซ้อน และชว่งเวลาในการประเมินที 
ยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ งอาจวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนด้วยแบบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนทั วไป> >  

ปัญหาเกี ยวกบั 
- วตัถ ุ
- เหตกุารณ์ 
- ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาต ิ

กระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
- เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
- ข้อเท็จจริง    -  กฎ 
- มโนมติ         -  ทฤษฎี 
- สมมติฐาน 
- หลกัการ 
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 จากนิยามความหมายของผลสมัฤทธิ>ทางการเรียน สามารถสรุปได้วา่ ผลสมัฤทธิทางการ>

เรียนวิทยาศาสตร์หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้ เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ งสามารถวดัได้จาก
พฤตกิรรมที เกิดขึ นกบัผู้ เรียนหลงัจากการเรียนรู้ 
  3.4.2 การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน@  
   ในการกําหนดวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมที พงึประสงค์ที ต้องการให้เกิดขึ นกบัผู้ เรียน 
ได้มีนกัวิชาการกลา่วไว้ ดงันี  
    บลมู (Bloom.  1965: 201) ได้กลา่วถึงลําดบัขั นของที ใช้ในการเขียน
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด ไว้ 6 ขั นดงันี  คือ 
     1.  ความรู้ความจํา หมายถึง การระลกึหรือท่องจําความรู้ตา่งๆที ได้เรียน
มาแล้วโดยตรง ในขั นนี รวมถึง การระลกึถึงข้อมลู ข้อเท็จจริงตา่งๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากตํารา 
ดงันั น ขั นความรู้ความจําจงึจดัได้วา่เป็นขั นตํ าสดุ 
     2.  ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจบัใจความสําคญัของเนื อหาที ได้
เรียนหรืออาจแปลความจากตวัเลข การสรุป การยอ่ความตา่งๆ การเรียนรู้ในขั นนี ถือวา่เป็นขั นที สงูกวา่
การทอ่งจําตามปกตอีิกขั นหนึ ง 
     3.  การนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถที จะนําความรู้ที นกัเรียนได้เรียน
มาแล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่ดงันั น ในขั นนี จงึรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทศัน์ หลกั
สําคญั วิธีการนําไปใช้ การเรียนรู้ในขั นนี  ถือวา่นกัเรียนจะต้องมีความเข้าใจในเนื อหาเป็นอยา่งดี
เสียก่อนจงึจะนําความรู้ไปใช้ได้ ดงันั นจงึจดัอนัดบัให้สงูกวา่ความเข้าใจ 
     4.  การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที จะแยกแยะเนื อหาวิชา ลงไปเป็น
องค์ประกอบย่อยๆ เหล่านั น เพื อที จะได้มองเห็นหรือเข้าใจความเกี ยวโยงตา่งๆ ในขั นนี  จงึรวมถึงการ
แยกแยะหาสว่นประกอบย่อยๆ หาความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นยอ่ยๆ เหลา่นั น ตลอดจนหลกัสําคญั
ตา่งๆ ที เข้ามาเกี ยวข้อง การเรียนรู้ในขั นนี  ถือวา่สงูกวา่การนําเอาไปใช้ และต้องเข้าใจทั งเนื อหาและ
โครงสร้างของบทเรียน 
     5.  การสงัเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที จะนําเอาสว่นยอ่ยๆ มาประกอบ
กนัเป็นสิ งใหม ่การสงัเคราะห์จงึเกี ยวกบัการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั งสมมตฐิาน การ
แก้ปัญหาที ยาก การเรียนรู้ในระดบันี  เป็นการเน้นพฤตกิรรมที สร้างสรรค์ ในอนัที จะสร้างแนวคิดหรือ
แบบแผนใหม่ๆ  ขึ นมา ดงันั น การสงัเคราะห์เป็นสิ งที สงูกวา่การวิเคราะห์อีกขั นหนึ ง 
     6.  การประเมินคา่ หมายถึงความสามารถที จะตดัสินใจเกี ยวกบัคณุคา่ตา่งๆ 
ไมว่า่จะเป็นคําพดู นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจยั การตดัสินใจดงักลา่ว จะต้องวางแผนอยู่บน
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เกณฑ์ที แนน่อน เกณฑ์ดงักล่าวอาจจะเป็นสิ งที นกัเรียนคิดขึ นมาเอง หรือนํามาจากที อื นก็ได้ การเรียนรู้
ในขั นนี  ถือวา่เป็นการเรียนรู้ขั นสงูสดุของความรู้ความจํา 
    คลอฟเฟอร์ (ภพ เลาหไพบลูย์.  2542: 295-304;  อ้างอิงจาก  Klopfer. 1971.) 
ได้กลา่วถึง การประเมินผลการเรียนด้านสตปัิญญา หรือความรู้ความคดิในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น 4 
พฤตกิรรม ดงันี   
     1.  ความรู้ความจํา 
     2.  ความเข้าใจ 
     3.  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
     4.  การนําความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ 
    ประวิตร ชศูลิป์ (2524: 25) กลา่ววา่ เพื อความสะดวกในการประเมินผล จงึได้ทํา
การจําแนกพฤติกรรมในการวดัผลวิชาวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน>

วิชาวิทยาศาสตร์สําหรับเป็นเกณฑ์วดัความสามารถด้านตา่งๆ 4 ด้าน คือ 
     1.  ด้านความรู้ ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลกึสิ งที เคยเรียน
มาแล้ว เกี ยวกบัข้อเท็จจริง ข้อตกลง คําศพัท์ หลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
     2.  ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยาย
ความ และแปลความรู้โดยอาศยัข้อเท็จจริง ข้อตกลง คําศพัท์ หลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
     3.  ด้านการนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้ในสถานการณ์ใหมที่ แตกตา่งกนัออกไป หรือสถานการณ์ที คล้ายคลงึ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ งการนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
     4.  ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของ
บคุคลในการสืบเสาะหาความรู้ โดยผา่นการปฏิบตัแิละฝึกฝนความคิดอยา่งมีระบบจนเกิดความ
คลอ่งแคลว่ ชํานาญ สามารถเลือกใช้กิจกรรมตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม สําหรับทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการคํานวณ ทกัษะการจําแนกประเภท ทกัษะการ
ลงความคิดเห็นจากข้อมลู ทกัษะการจดักระทําสื อความหมายข้อมลู ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวั
แปร ทกัษะการตั งสมมตฐิาน ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป 
 จากเอกสารข้างต้น ผู้ วิจยัได้นําการจําแนกพฤตกิรรมในการวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน>

วิทยาศาสตร์ทั ง 4 ด้าน คือ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน> วิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาให้
ครอบคลมุผลการเรียนรู้ใน สาระที  2: ชีวิตกบัสิ งแวดล้อม หนว่ยการเรียนรู้ที  2 เรื อง สิ งมีชีวิตกบัระบบ
นิเวศสิ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาต ิ
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4.  เอกสารที�เกี�ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 4.1  ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการทางความคดิที มีความสําคญั เนื องจาก
เป็นสิ งที จําเป็นสําหรับมนษุย์ในการดําเนินชีวิต และเป็นทกัษะที ต้องมีการฝึกฝนอยูเ่สมอ ผู้ ที มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้จะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ดงันั น บคุคลจงึต้องมี
ความรู้ในการแก้ปัญหา ได้รับการฝึกหดัในการแก้ปัญหา นอกจากนี ความสามารถในการแก้ปัญหายงั
ขึ นอยู่กบัปัจจยัอื นๆ อีก เชน่ ความสามารถของเชาว์ปัญญา การเรียนรู้ และประสบการณ์เดมิ เป็นต้น 
สําหรับความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้มีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ ดงันี  
   กาเย (Gagne.  1970: 63) ได้กลา่ววา่ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบ
ของการเรียนรู้อยา่งหนึ งที ต้องอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการ ที มีความเกี ยวข้องกนัตั งแตส่อง
ประเภทขึ นไป และใช้หลกัการนั นผสมผสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหมที่ เรียกว่า ความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้ประเภทหลกัการนี  ต้องอาศยัหลกัการเรียนรู้เป็นพื นฐานของการ
เรียนรู้ประเภทนี  กานเยได้อธิบายว่า เป็นการเรียนรู้อีกประเภทหนึ ง ที ต้องอาศยัความสามารถในการ
มองเห็นลกัษณะร่วมกนัของสิ งเร้าทั งหมด 
   กู๊ด (Good.  1973: 518) กล่าววา่ วิธีทางวิทยาศาสตร์ คือการแก้ปัญหานั นเอง ซึ ง
การแก้ปัญหาเป็นแบบแผน หรือวิธีดําเนินการซึ งอยู่ในสภาวะที ยากลําบาก ยุง่ยาก หรืออยูใ่นสภาวะที 
พยายามตรวจข้อมลูที หามาได้ ซึ งความเกี ยวข้องกบัปัญหามีการตั งสมมตฐิาน และมีการตรวจ
สมมตฐิานภายใต้การควบคมุ มีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการทดลองเพื อหาความสมัพนัธ์และ
ทดสอบสมมตฐิานนั นว่าเป็นจริงหรือไม ่
   รุ่งชีวา สขุดี (2531: 35) กลา่ววา่ ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาเป็นทกัษะอยา่ง
หนึ งที จะต้องฝึกฝนอยูเ่สมอ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของแตล่ะบคุคลยงัขึ นอยู่กบั
องค์ประกอบหลายๆ ด้านด้วยกนั คือ 
    1.  ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล หรือความรู้เดมิ 
    2.  วฒุิภาวะของสมองและความสามารถทางสติปัญญา 
    3.  สภาพการณ์ที แตกตา่งกนั 
    4.  กิจกรรมและความสนใจของแตล่ะคนที มีตอ่ปัญหานั น 
    5.  ความสามารถในการมองเห็นลกัษณะร่วมกนัของสิ งเร้าทั งหมด 
   นารีรัตน์ ฟักสมบรูณ์ (2541: 48) ได้สรุปไว้วา่ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็น
พฤตกิรรมหรือคณุลกัษณะที บคุคลเลือกกระทําหรือปฏิบตั ิในการหาทางออกกบัปัญหาหรือ
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สถานการณ์ตา่งๆ ที ต้องเผชิญ มีลกัษณะเฉพาะเอกตับคุคล เป็นกิจกรรมที เป็นทั งการแสดงความรู้ 
ความคดิ และเป็นทกัษะอยา่งหนึ งที ต้องฝึกฝน และควรฝึกให้กบันกัเรียน ความสามมารถในการคิด
แก้ปัญหายงัขึ นอยูก่บัองค์ประกอบหลายด้าน เชน่ ความรู้หรือประสบการณ์เดมิ ความสามารถทาง
สตปัิญญา เป็นต้น 
   สวิุทย์ มลูคํา (2547: 15) ได้ให้ความหมายของความสามรถของการคิดแก้ปัญหา 
หมายถึง ความสามารถทางสมองในการขจดัสภาวะความไมส่มดลุที เกิดขึ น โดยพยายามปรับตวัเอง
และสิ งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกลบัมาสูส่ภาวะที เราคาดหวงั 
   อดุมลกัษณ์ นกพึ งพุม่ (2545: 62) สรุปไว้วา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคดิแก้ปัญหาที พบ เพื อให้บรรลุ
จดุหมายตามที ต้องการ 
 จากความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที นกัการศกึษาได้กลา่ว
มาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถในการนําความรู้ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาที พบ เพื อให้บรรลุ
จดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ตามที ต้องการ 
 4.2 การเรียนการสอนกับการแก้ปัญหา 
  ความสามารถในการแก้ปัญหาของแตล่ะบคุคลนั นจะแตกตา่งกนัออกไป เพราะคนเราจะ
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ดีหรือไมดี่นั น ขึ นอยูก่บัว่าบคุคลนั นมีระดบัสติปัญญา ความรู้ 
อารมณ์ และประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนมีผลตอ่ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นกัเรียน มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงการเรียนการสอนกบัการแก้ปัญหา ดงันี  
   ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทกัษะอยา่งหนึ งที ต้องมีการฝึกฝนอยูเ่สมอ แม้วา่
ครูไมอ่าจจะฝึกฝนให้นกัเรียนมีทกัษะในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อยา่งเดียวกบัที เราฝึกให้เด็ก
เลน่ดนตรี แตก่ารให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนอยูเ่สมอนั นย่อมเป็นประโยชน์แก่เดก็อยา่งแน่นอน วิธีการตา่งๆ 
ที ครูจะชว่ยฝึกให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้นั น มงักร ทองสขุดี (2522: 5-10) กลา่วไว้ 
ดงันี  
    1.  ฝึกให้เดก็ทํางานอยูเ่สมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบนี เป็น
วิธีการที ใช้กนัมานาน เป็นวิธีการที มีประโยชน์อยูเ่สมอ การทํางานชว่ยให้เรามีประสบการณ์เพิ มขึ น 
ยอ่มจะชว่ยให้เรามีหนทางในการคดิแก้ปัญหามากขึ น  
    2.  ฝึกให้เดก็มีการทดสอบอยูเ่สมอ (The Testimonial Process) บางครั งครูอาจ
กําหนดปัญหาให้นกัเรียนชว่ยกนัหาคําตอบ โดยแนะให้นกัเรียนกระทํากิจกรรมบางอยา่ง หรือการ
แสดงการสาธิตเพื อให้นกัเรียนหาคําตอบให้ได้ นกัเรียนที มีโอกาสฝึกการคิดแก้ปัญหาอยูเ่สมอนั น อาจ
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หาแนวทางตา่งๆ ชว่ยได้เป็นอยา่งดี การสอนเนื อหาวิชา บางครั งครูไมอ่าจทําการทดลองได้ เชน่ การ
วดัระยะทางจากโลกกบัดวงดาวในท้องฟ้า ให้นกัเรียนคิดแก้ปัญหา โดยการทดลองค้นคว้าจากแหลง่
วิชาการตา่งๆ 
    3.  ฝึกให้นกัเรียนเป็นผู้ มีเหตผุลแก่ตวัเอง (the Innate Process) การฝึกแบบนี 
เป็นการฝึกให้นกัเรียนมีความเชื อมั นในตนเอง บางครั งอาจเป็นการเชื อแบบลางสงัหรณ์ ซึ งเป็น 
สญัชาตญิาณของตนเอง มีผลงานของนกัวิทยาศาสตร์หลายอย่างที เกิดจากลางสงัหรณ์ เชน่ กรณีที  
ชวาป (Schwab) ได้ค้นพบจดุดบัในดวงอาทิตย์ 
    4.  ให้รู้จกัการวิจารณ์ (Critical Thinking) จอห์น ดวิอี  นกัการศกึษาผู้ มีชื อเสียง
ได้กําหนดวิธีการคิดแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ปัญหาออกเป็นขั นๆ ดงันี  
     4.1  การกําหนดปัญหา 
     4.2  รวบรวมข้อเท็จจริง 
     4.3  ตั งสมมตฐิาน 
     4.4  ประเมินผล 
   วิธีการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีนี  ครูควรฝึกให้นกัเรียนใช้อยูเ่สมอ เพราะสามารถนําไปใช้
ในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนั นครูควรแนะหาทางชว่ยให้นกัเรียนรู้จกัคิดหรือทําในเรื องเหลา่นี โดย 
    1.  ฝึกให้รู้จกัวิเคราะห์-สงัเคราะห์ (Analysis-Synthesis)  
    2.  ฝึกให้รู้จกัออกความเห็น (Suggestion) 
   การฝึกหรือกระตุ้นให้นกัเรียนรู้จกัแสดงความคดิเห็นอยูเ่สมอนั น เป็นการช่วยให้
นกัเรียนได้ฝึกการใช้ความคิดของตนเอง เพราะการคดิช่วยให้การเรียนของนกัเรียนดีขึ น ดีกวา่การฝึก
ให้นกัเรียนใช้แตค่วามจําเพียงอยา่งเดียว ครูต้องคอยชว่ยเหลือนกัเรียนอยูเ่สมอ เพราะนกัเรียนอาจ
แสดงออกทางความคดิเห็นในสิ งที ไมถ่กูต้องมากนกัก็ได้ 
   สายหยดุ สมประสงค์ (2523: 67-90) ได้กลา่วว่า การที เด็กสามารถแก้ปัญหาได้นั น 
ผู้สอนต้องจดัสภาพการณ์ภายนอกเพื อยั วยใุห้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการเหลา่นั นแก้ปัญหา เชน่ 
    1.  จดัสถานการณ์ใหม่ๆ  มีวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี เพื อให้ผู้ เรียนฝึกฝน
ในการคดิหาวิธีการแก้ปัญหา 
    2.  ปัญหาที ผู้สอนนํามาให้ฝึกนั น นอกจากจะเป็นปัญหาแปลกใหมที่ ผู้ เรียนยงัไม่
เคยประสบมาก่อนแล้ว ควรเป็นปัญหาที ไมพ้่นวิสยัของผู้ เรียนที จะแสดงความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหาได้ หรือกลา่วอีกนยัหนึ ง ปัญหานั นต้องอยใูนกรอบทกัษะของเชาว์ปัญญาของผู้ เรียน 
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    3.  การฝึกแก้ปัญหา ผู้สอนควรจะแนะนําให้นกัเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาให้
ถ่องแท้เสียก่อนวา่เป็นปัญหาเกี ยวกบัอะไร ถ้าปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ให้แตกออกเป็นปัญหายอ่ยๆ 
แล้วคิดแก้ปัญหาย่อยแตล่ะปัญหา 
    4.  จดับรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ งแวดล้อมที เป็นสภาพภายนอกของ
ผู้ เรียนให้เป็นไปในทางที เปลี ยนแปลงได้ไมต่ายตวั ผู้ เรียนจะเกิดความรู้สกึว่าเขาสามารถคิดค้น
เปลี ยนแปลงอะไรได้บ้างในบทบาทตา่งๆ 
    5.  ให้โอกาสผู้ เรียนได้คดิอยูเ่สมอ โดยผู้สอนไมค่วรบอกวิธีแก้ปัญหาตรงๆ แก่
ผู้ เรียน ดงันั น ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนการคดิแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตา่งๆ ที 
หลากหลายด้วยกิจกรรมหรือกลยทุธ์ที เหมาะสม 
   ทิศนา แขมมณี (2548: 9-14) ได้กลา่วถึงกระบวนการสําคญัของครูที จะชว่ยสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนเกิดความคิดมี ดงันี  
    1.  การสงัเกต / การสงสยั 
    2.  การอยากรู้คําตอบในสิ งที สงสยั 
    3.  การแสวงหาคําตอบในเรื องที สงสยั 
    4.  การคาดคะเนคําตอบในเรื องที สงสยั โดยเรื องโยงความรู้และประสบการณ์
เดมิ การใช้เหตผุล การคดิริเริ ม การใช้จินตนาการ 
    5.  การรวบรวมข้อมลูในเรื องที สงสยั โดยวางแผนเก็บรวบรวมข้อมลู การแจกแจง
ข้อมลู การกําหนดแหลง่ข้อมลู การลงมือเก็บข้อมลู 
    6.  การพิจารณาข้อมลูและสรุปข้อมลูในเรื องที สงสยั โดยการวิเคราะห์ข้อมลู
เปรียบเทียบ การแยกแยะข้อมลู การหาความสมัพนัธ์ของข้อมลู การเชื อมโยงข้อมลู การใช้เหตผุล การ
ประเมินข้อมลู และการลงสรุปข้อมลู 
    7.  การทดสอบคําตอบในเรื องที สงสยั และสรุปผลการทดลอง 
    8.  การสรุปคําตอบในเรื องที สงสยั 
   สวุฒัน์ มทุธเมธา (2523: 205-206) ได้กลา่วถึงบทบาทของครูในการสอนเพื อ
แก้ปัญหา มีดงันี  
    1.  ปลอ่ยให้นกัเรียนคดิด้วยตนเองมากที สดุ 
    2.  ควรสง่เสริมให้กําลงัใจเมื อนกัเรียนทําผิดพลาดหรือคิดไมถ่กูต้อง 
    3.  ครูควรให้ข้อเสนอแนะอภิปราย ซกัถามให้นกัเรียนคิดถ้านกัเรียนคิดไมอ่อก 
    4.  ครูควรสง่เสริม สนบัสนนุให้นกัเรียนคิด หรือใช้วิธีใหม่แก้ปัญหา หากนกัเรียน
ยงัใช้วิธีเดมิ ซึ งเป็นวิธีที ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ 
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    5.  ครูควรเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ  ให้นกัเรียนพิจารณาทดลอง ถ้านกัเรียนท้อถอย
จะเลิกแก้ปัญหา เนื องจากมองไมเ่ห็นแนวทาง 
    6.  ถ้านกัเรียนสบัสน เบื อหน่าย หงดุหงิด ครูแนะนําให้นกัเรียนพกัสกัครู่ 
    7.  ครูควรแนะนําสง่เสริมให้นกัเรียนเห็นวา่ การมีใจกว้าง มองหลายมมุ ยอมรับ
ความคดิเห็น ไมย่ดึมั นวิธีใดวิธีหนึ ง จะชว่ยแก้ปัญหาได้ดีขึ น 
    8.  ครูสง่เสริมให้นกัเรียนหาเหตผุล คดิเดา ลองผิดลองถกูในการแก้ปัญหาบ้าง 
    9.  ครูควรสง่เสริมให้นกัเรียนมีทศันคตใินการคดิพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อน
ตดัสินใจ 
    10. ครูไมค่วรหวัเราะเยาะให้นกัเรียนเสียหน้า หรือเกิดความละอาย เมื อนกัเรียน
เสนอวิธีหรือข้อมลูที ไมถ่กูต้องเหมาะสม เพราะจะทําให้นกัเรียนไมก่ล้าคดิไมก่ล้าแสดงออก 
 จากแนวคดิเกี ยวกบัการเรียนการสอนกบัการแก้ปัญหาที กลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่า การฝึก
การคิดแก้ปัญหาของผู้ เรียนนั นจะดีหรือไมดี่ ได้ผลหรือไมน่ั นผู้สอนมีสว่นสําคญัมากในการจดั
บรรยากาศการเรียนการสอนที เป็นการกระตุ้นยั วยใุห้ผู้ เรียนฝึกคิด การให้คําปรึกษาแนะนําตลอดจน
การสง่เสริมการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียน เพราะหากครูจดับรรยากาศการเรียนการสอน เสนอปัญหาที 
ผู้ เรียนไมส่นใจก็มกัสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความเบื อหนา่ยในการเรียน ไมอ่ยากหาคําตอบ หรือปัญหาที ครู
ให้นั นมีความยากจนเกินไปไมเ่หมาะกบัระดบัสติปัญญาของผู้ เรียนจะทําให้ผู้ เรียนเกิดความท้อแท้ไม่
อยากแก้ปัญหานั นอีกซึ งทําให้การฝึกการแก้ปัญหาของผู้ เรียนนั นล้มเหลว ครูควรแนะนําหรือช่วย
เสนอแนะเกี ยวกบัการแก้ปัญหาให้กบันกัเรียน หรือให้กําลงัใจกบันกัเรียน เพื อให้นกัเรียนพยายามหา
แนวทางในการแก้ปัญหาให้ลลุว่งไปได้ 
 4.3  กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  ได้มีนกัการศกึษาและนกัจิตวิทยาหลายทา่นได้เสนอแนวคดิเกี ยวกบัวิธีการ และขั นตอน
ในการแก้ปัญหาไว้หลายแนวคดิ เชน่ 
   ดวิอี  (กิ งฟ้า สินธุวงษ์. 2525: 5-6; อ้างอิงจาก Dewey. 1971. p. 139.) ได้เสนอ
วิธีการแก้ปัญหาที เรียนกวา่ Dewey’s Problem Solution ซึ งมีขั นตอน ดงันี  
    1.  การรับรู้และเข้าใจปัญหา เมื อมีปัญหาเกิดขึ น คนสว่นใหญ่จะพบกบัความตงึ
เครียด ความสงสยั และความยากลําบากที จะต้องแก้ปัญหานั นให้หมดไป ในขั นต้นผู้พบปัญหาจะต้อง
รับรู้ และเข้าใจในตวัปัญหานั นก่อน 
    2.  การระบแุละแจกแจงลกัษณะของปัญหา ปัญหาที เกิดขึ นมีลกัษณะที แตกตา่ง
กนัมีระดบัความยากง่ายที จะแก้ไขได้ตา่งกนั จงึต้องพิจารณาสิ งตอ่ไปนี  
     2.1  มีตวัแปรต้น หรือองค์ประกอบอะไรบ้าง 
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     2.2  มีอะไรบ้างที ต้องทําในการแก้ปัญหา โดยที อาจจะเป็นการระบปัุญหาได้
ไมแ่จม่ชดัเป็นต้น 
     2.3  ต้องขจดัการมองปัญหาในวงกว้างออกไป โดยให้มองเฉพาะสิ งที เรามอง
ไมเ่ห็นชดั ที เป็นตวัปัญหา ถ้าขจดัสิ งนั นได้ก็จะแก้ปัญหาได้ 
    3.  การรวบรวมข้อเท็จจริงเกี ยวกบัปัญหาเพื อการตั งสมมตฐิาน 
     3.1  จะมีวิธีการหาข้อเท็จจริงเกี ยวกบัปัญหานั นอยา่งไร ใครจะเป็นผู้ให้ข้อมลู
เหลา่นั น 
     3.2  สร้างสมมตฐิานหรือคําถามที อาจเป็นไปได้เพื อชว่ยแก้ปัญหา 
    4.  การเลือกวิธีแก้ปัญหา หลงัจากได้ความคิดวา่จะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วลอง
พิจารณาดวู่าควรจะใช้วิธีการใดได้บ้าง 
    5.  การทดลองนําเอาวิธีการแก้ปัญหามาใช้ 
   เวียร์ (Weir.  1974: 18) ได้เสนอขั นตอนในการแก้ปัญหา 4 ขั นตอน คือ 
    ขั นที  1 ขั นระบปัุญหา 
    ขั นที  2 ขั นวิเคราะห์ปัญหา 
    ขั นที  3 ขั นเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
    ขั นที  4 ขั นตรวจสอบผลลพัธ์ 
   เวียร์ (Weir.  1974: 17) ได้สรุปขั นตอนในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
มีอยู ่4 ขั นตอน คือ 
    1.  ขั นระบปัุญหา (Statement of the Problem) 
    2.  ขั นวิเคราะห์ปัญหา (Defining the Problem or Distinguishing Essential 
Features) 
    3.  ขั นเสนอวิธีการแก้ปัญหา (Searching for and Formulating a Hypothesis) 
    4.  ขั นตรวจสอบวิธีการ (Verifying the Solution) 
   บลมู (Bloom.  1956: 62) ได้ชี ให้เห็นว่า ขั นตอนของขบวนการคดิแก้ปัญหานั นมี 6 
ขั นตอน คือ 
    ขั นที  1 เมื อผู้ เรียนได้ตอบปัญหา ผู้ เรียนจะคดิค้นสิ งที เคยพบ เคยเห็น และ
เกี ยวข้องกบัปัญหา 
    ขั นที  2 ผู้ เรียนจะได้ประโยชน์จากขั นที  1 มาสร้างรูปแบบของปัญหาขึ นใหม่ 
    ขั นที  3 การแยกแยะของปัญหา 
    ขั นที  4 การเลือกใช้ทฤษฎี หลกัการ ความคิดและวิธีการที เหมาะสมกบัปัญหา 
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    ขั นที  5 การใช้ข้อสรุปของวิธีการมาแก้ปัญหา 
    ขั นที  6 ผลที ได้จากการแก้ปัญหา 
   ทบวงมหาวิทยาลยั (2525: 232-234) ได้กลา่ววา่ ขั นตอนในการแก้ปัญหานั นอาจ
แจกแจงได้มากหรือน้อยกว่า 4 ขั นก็ได้ แล้วแตค่วามละเอียดในการแบง่ และได้แบง่ออกเป็น 4 ขั นตอน 
คือ 
    1.  การระบปัุญหา สิ งที สําคญัในขั นตอนนี  คือ ความสนใจที มีตอ่ผู้พบเห็น ซึ งเกิด
เนื องมาจากความอยากรู้อยากเห็น และทกัษะในการสงัเกต 
    2.  การตั งสมมตฐิาน เป็นการคาดคะเนคําตอบที อาจเป็นไปได้ ซึ งในทาง
วิทยาศาสตร์ เรียกวา่ สมมติฐาน 
    3.  การทดลอง เป็นการกําหนดวิธีการแก้ปัญหา โดยอาศยัทกัษะในการควบคมุ
ตวัแปร การสงัเกต และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
    4.  การสรุปผลการทดลอง เป็นการแปลความหมาย อธิบายข้อมลู เพื อหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูที ได้กบัสมมตฐิานที ตั งไว้ 
 จากวิธีการแก้ปัญหาที นกัการศกึษาได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ขั นตอน หรือ
วิธีการในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั นมีได้หลากหลายวิธีการ แตก่ารแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
จะต้องเป็นวิธีการที มีระบบในการคดิ และต้องอาศยัความรู้ ประสบการณ์เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา
ด้วย ในการวิจยัครั งนี ผู้ วิจยัได้นําขั นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะมีขั นตอนที ชดัเจนและเหมาะสมกบัผู้ เรียน 
 
5.  งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 5.1 งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  งานวิจัยในประเทศ 
   ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาผลสมัฤทธิ>ทางการเรียน 
และทกัษะการสื อสารด้วยการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยทําการศกึษากบั
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั นปีที  2 (ปวช. 2) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เขต
บางเขน กรุงเทพฯ สงักดัสํานกังานการศกึษาเอกชน ภาคเรียนที  1 ปีการศกึษา 2548 จํานวน 30 คน 
ผลการวิจบัพบวา่ นกัเรียนที เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงู> กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ 
ระดบั .05 เละนกัเรียนที เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีทกัษะการ
สื อสารทางวิทยาศาสตร์หลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 
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   จนัทร์ ติยะวงศ์; และคนอื นๆ (2549: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษา รูปแบบการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกั เพื อพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนด้านเนื อหา และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ >

โดยการวิจยัแบง่เป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เพื อศกึษาบริบท เกี ยวกบัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ เพื อนํามาเป็นกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
และร่างต้นแบบรูปแบบการสอนดงักล่าว กลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในภาค
เรียนที  1 ปีการศกึษา 2547 จํานวน 60 คน อาจารย์กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จํานวน 90 คน 
และรองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 6 คน จากโรงเรียนสรุนารีวิทยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั โรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลยั 2 โรงเรียนบญุวฒันา โรงเรียนโคราชพิทยาคม และโรงเรียนสรุธรรมพิทกัษ์  และได้
ทดลองใช้รูปแบบการสอนที ได้สงัเคราะห์ขึ นกบันกัเรียนโรงเรียนสรุนารีวิทยา ชั นมธัยมศกึษาปีที  2 
จํานวน 56 คน ในภาคเรียนที  1 ปีการศกึษา 2547 เพื อประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ในบริบทห้องเรียนจริง ในระยะที  2 ใช้การวิจยัเชิงปฏิบตักิารตาม
แนวคิดของ Kemmist and Mctaggard จํานวน 3 วงจร วงจรที  1 แผนการจดัการเรียนรู้ที  1 จํานวน 6 
คาบ เนื อหาเรื องเส้นขนานและการนําไปใช้ วงจรที  2 แผนการจดัการเรียนรู้ที  2 จํานวน 6 คาบ เนื อหา
เรื องทฤษฎีพีทาโกรัสและการนําไปใช้ วงจรที  3 จํานวน 6 คาบ เนื อหาเรื องสมการตวัแปรเดียวและการ
นําไปใช้ กลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  2/7 ในภาคเรียนที  2 ปีการศกึษา 2547 จํานวน 
58 คน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัที ผู้ วิจยัพฒันาขึ น
ประกอบด้วย หลกัการ เป้าหมายหลกั การตอบสนอง ระบบทางสงัคม ระบบสนบัสนนุ และขั นตอน
การสอน รูปแบบการสอนนี สงัเคราะห์จากทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
โดยมีขั นตอนทั งหมด 7 ขั นตอน คือ ขั นที  1 ขั นนําเสนอปัญหาที เป็นปัญหาที มีหลายแนวทางในการหา
คําตอบ ขั นที  2 ขั นไตร่ตรองรายบคุคล ขั นที  3 ขั นไตร่ตรองรายกลุม่ ขั นที  4 ขั นนําเสนอผลงาน ขั นที  5 
ขั นสรุป ขั นที  6 ขั นขยายปัญหา ขั นที  7 ขั นประเมินผลและสะท้อนผล โดยคะแนนผลสมัฤทธิทางการ>

เรียนของกลุม่เป้าหมายสงูกวา่เกณฑ์ 75% ที ตั งไว้ และนกัเรียนเกิดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 
ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหา การใช้เหตผุล การสื อสาร การนําเสนอ และการเชื อมโยง กระบวนการ
ดงักลา่วมีคา่สงูกว่าเกณฑ์ 75% ที ตั งไว้ 
   เมธาวี พิมวนั (2549: บทคดัยอ่) ได้ศกึษา ชดุการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื องพื นที ผิว ระดบัมธัยมศกึษาปีที  3 โดยทําการศกึษากบันกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  3 ปีการศกึษา 
2548 โรงเรียนศรีสขุวิยา จํานวน 16 คน ที ได้จากการอาสาสมคัร ใช้เวลาในการสอน 21ชั วโมง 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  3 ที เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื อง พื นที ผิว ด้วยชดุ
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ งผู้ วิจยัสร้างขึ น มีผลการเรียนรู้ผา่นเกณฑ์ตั งแตร้่อยละ 60 
ขึ นไปของคะแนนเตม็ เป็นจํานวนตั งมากกวา่ร้อยละ 60 ขึ นไปของจํานวนนกัเรียนทั งหมดที ระดบั
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นยัสําคญั .01 ดงันั นนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  3 มีความสามารถในการเรียนรู้เรื องพื นที ผิว โดยการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที ผู้ วิจยัสร้างขึ น และนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  3 ที เรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื องพื นที ผิว ด้วยชดุการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ งผู้ วิจยัสร้างขึ น มี
ความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดบัความพงึพอใจมาก 
   พิจิตร อตุตะโปน (2550: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษา ชดุการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื องการวิเคราะห์ข้อมลูเบื องต้น ระดบัชั นมธัยมศกึษาปีที  3 โดยมีจดุมุง่หมายเพื อ
สร้างชดุการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ศกึษาผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และความ
พงึพอใจของนกัเรียนตอ่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยทําการทดลองกบันกัเรียนชั นมธัยมศกึษา
ปีที  3 โรงเรียนสิรินธร ปีการศกึษา 2548 ที ได้จากการอาสาสมคัร จํานวน 16 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
นกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  3 ที เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื องการวิเคราะห์ข้อมลูเบื องต้น ด้วยชดุ
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ งผู้ วิจยัสร้างขึ น มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตั งแตร้่อยละ 60 
ขึ นไปของคะแนนเตม็เป็นจํานวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจํานวนนกัเรียนทั งหมดที ระดบันยัสําคญัที 
ระดบั .01 และนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดบัมาก 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   เอลเชฟเฟ (เมธาวี พิมวนั.  2549: 34-35; อ้างอิงจาก Elshafei.  1998: Online) ได้
ทําการศกึษาเพื อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนที เรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การเรียนแบบปกตใินวิชาพีชคณิต 2 โดยได้ทําการวิจยักึ งทดลองกบันกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ในรัฐแอตแลนตา จํานวน 15 ห้อง นกัเรียน 342 คน แบง่เป็นห้องเรียนแบบปกต ิ8 ห้อง และ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 ห้อง ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน จะมีผลสมัฤทธิ>ทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนที เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสําคญั 
ซึ งเป็นผลมาจากการที นกัเรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
การรวมกลุม่กนัแก้ปัญหา และสามารถคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาได้ดีกวา่นกัเรียนที เรียนแบบปกต ิ
   แม็คคาธีน (เมธาวี พิมวนั.  2549: 34-35; อ้างอิงจาก McCarthy.  2001: Online) ได้
ทําการทดลองสอน ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษา เพื อ
พฒันาความคดิรวบยอดเรื องทศนิยม โดยทําการทดลองกบันกัเรียนเกรด 2 กลุม่เล็กๆ ในเวลา 8 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 45 นาที โดยมีจดุมุง่หมายเพื อสํารวจความรู้ที มีอยู่ก่อนแล้วในตวัของนกัเรียน และ
มีการวิเคราะห์วา่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถพฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้
อยา่งไร จากหลกัฐานการบนัทกึวิดีโอ ได้ชี ให้เห็นวา่ นกัเรียนมีการพฒันาความเข้าใจในคณิตศาสตร์
ตลอดเวลาที ได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหา โดยนกัเรียนใช้ภาษาพดูเป็นตวับง่ชี ถึงความรู้เกี ยวกบัทศนิยม
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ที ตวันกัเรียนมีอยูก่่อนแล้ว และความเข้าใจความคดิรวบยอดใหมที่ เกิดขึ นเกี ยวกบัทศนิยมอย่าง
ถกูต้อง 
 5.2 งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 
  งานวิจัยในประเทศ 
   มนมนสั สดุสิ น (2543: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิทางวิทยาศาสตร์และ>

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  2 ที ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผงัมโนมต ิโดยทําการศกึษากบันกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  2 
ภาคเรียนที  1 ปีการศกึษา 2543 โรงเรียนสาธิต สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา เขตดสุิต กรุงเทพฯ จํานวน 
60 คน ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนที ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบการเขียนแผนผงั
มโนมตกิบัการสอนตามคูมื่อครู มีผลสมัฤทธิทางวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความจํา ด้านความเข้าใจ >

ด้านนําไปใช้ ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาสาสตร์ และมีความสมารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01 
   อาภาพร สิงหราช (2545: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา>

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  2 ที ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบการใช้
ห้องเรียนจําลองธรรมชาติกบัการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึ โดยทําการศกึษากบันกัเรียนชั น
มธัยมศกึษาปีที  2 โรงเรียนศรีลาจารพิพฒัน์ ภาคเรียนที  2 ปีการศกึษา 2544 จํานวน 72 คน ผล
การศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนที ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้>

ประกอบการใช้ห้องเรียนจําลองธรรมชาต ิกบัการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .05 และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที ได้รับ การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ประกอบการใช้ห้องเรียนจําลองธรรมชาติกบัการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึแตกตา่ง
กนัอย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
   อรอมุา กาญจนี (2549: บทคดัยอ่) ได้ทําการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน>  
และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  1 ที ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง 
PDCA  และแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยทําการศกึษากบันกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนที  1 ปีการศกึษา2549 ทั งหมด 2 ห้องเรียน 
จํานวน 60 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธิทางการเรียน และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที >

ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง PDCA  กบัแบบสืบเสาะหาความรู้ แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .05 
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  งานวิจัยต่างประเทศ 
   โอลาลินอย (Olarinoye.  1979: 4848-A) ได้ทําการวิจยั เพื อเปรียบเทียบผลการสอน 
3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที มีการชี แนวทาง การสอนปกต ิและแบบสืบเสาะหาความรู้
ที มีนกัเรียนเป็นผู้ ดําเนินการเอง ในวิชาฟิสิกส์ โดยกลุม่ควบคมุได้รับการสอนแบบปกติ กลุม่ทดลองที  1 
ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที มีการชี แนวทาง กลุม่ทดลองที  2 ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ที มีนกัเรียนเป็นผู้ ดําเนินการเอง ผลการวิจยัพบว่า ทั ง 3 กลุม่มีผลสมัฤทธิทางการเรียนไม่>

แตกตา่งกนั 
   คอลลินส์ (Collins.  1990: 2783-A) ได้ทําการวิจยัเรื อง รูปแบบการสอนโดยใช้ การ
สืบเสาะหาความรู้กบันกัเรียนไฮสคลูปีที  1 จํานวน 30 คน โดยใช้ไอควิและเกรดคณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์
ในการแบง่กลุม่แตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปราย 4 ครั งๆ ละ 5 นาที ซึ งเนื อหาในการอภิปรายเป็นเนื อหาทาง
ตรรกวิทยาและทฤษฎีเซต ทั งสองกลุม่จดัให้มีการสืบเสาะตลอดเวลา นอกจากนี ยงัจดัประสบการณ์
ตา่งๆ เชน่ จดัฉายภาพยนตร์ และตั งปัญหาตรรกวิทยา 8 ข้อ ผลปรากฏวา่ กลุม่ทดลองได้คะแนนเฉลี ย 
6 คะแนน กลุม่ควบคมุได้ 5 คะแนน ซึ งผลการวิจยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
 5.3 งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับผลสัมฤทธิท@ างการเรียน 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สมุาลี บวัเล็ก (2541: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา>

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  3 ที 
ได้รับการสอนแบบร่วมมือและการสอนตามคูมื่อครูพบว่า ผลสมัฤทธิท> างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนที ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ กบัการสอนตามคูมื่อครูแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิ ระดบั .05 โดยกลุ่มที ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือมีผลสมัฤทธิทางการ>

เรียนสงูกวา่กลุม่ที สอนตามคูมื่อครู 
   สมุาลี โชตชิุม่ (2544: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิทางการเรียน> วิชาวิทยาศาสตร์
และเชาว์อารมณ์ของนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  2 ที ได้รับการสอนโดยใช้ชดุการเรียนวิทยาศาสตร์ที 
สง่เสริมเชาว์อารมณ์กบัการสอนตามคูมื่อครู ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที ได้รับการสอนโดยใช้ชดุการ
เรียนวิทยาศาสตร์ที สง่เสริมเชาว์อารมณ์กบัการสอนตามคูมื่อครู มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา>

วิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   เลแมน คาร์เตอร์ และ คาเล (มนมนสั สดุสิ น.  2543: 37; อ้างอิงจาก Lehman 
Carter; & Kahle.  1985: p. 39)  ทําการวิจยัผลของการใช้แผนผงัมโนมต ิรูปตวัวี และผลสมัฤทธิ>

ทางการเรียนที มีตอ่ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนกัเรียนผิวดําระดบัมธัยมศกึษา โดย>

เปรียบเทียบกบัการสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิทางการเรียนระหวา่งกลุม่ทดลองกบั>
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กลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั และพบวา่ปัจจยัที ทําให้ผลการทดลองไมแ่ตกตา่งกนัอาจเนื องมาจาก
สาเหต ุดงันี  
    1.  ความไมเ่ทา่เทียมกนัของกลุม่ที ใช้ ซึ งเป็นรูปแบบการวิจยักึ งทดลอง 
    2.  ครูและนกัเรียนไมคุ่้นเคยกบัการสอนแบบใช้แผนผงัมโนมตรูิปตวัวี 
    3.  ระยะเวลาของการทดลองอาจสั นเกินไป 
    4.  แบบทดสอบยากเกินไป 
   นาบอร์  (Nabor.  1975-A) ได้ศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธิ>

ทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัเกรด 5 และเกรด 6 โดยใช้แบบทดสอบ Lowa test of Education 
Program: Science วดัความสามารถในการแก้ปัญหา และใช้แบบทดสอบ Lowa test of Basic Skills 
From 5 วดัผลสมัฤทธิทางการเรียน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที มีผลสมัฤทธิทางการเรียนสงูจะมี> >

ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกวา่นกัเรียนที มีผลสมัฤทธิทางการเรียนตํ า>  
 5.4 งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   รัตนะ บวัรา (2540: 104) ได้ศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนที ได้รับการสอนโดยการใช้ชดุการเรียนด้วยตนเอง ซึ งเป็นกลุม่ทดลอง และการสอนตาม
คูมื่อครู ซึ งเป็นกลุม่ควบคมุ ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั.01 
   มนวิภา อ่อนศรี (2540: 79-80) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์กบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั นมธัยมศกึษาปีที  3 
พบวา่ทกัษะกระบวนการมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01 โดยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจําแนกประเภทสง่ผล
ตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 สว่นด้านการ
สงัเกต การจดักระทําและสื อความหมายข้อมลู และด้านการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป สง่ผล
ตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 สว่นทกัษะ
อื นๆ สง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   ฮเูวอร์ (Hoover.  1999: CD-ROM) ศกึษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบ ที มีตอ่
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการระลกึได้ โดยทําการทดลองกบันกัเรียน 3 
กลุม่ กลุม่แรกเรียนด้วยการอธิบายที ใช้ตวัอกัษรอยา่งเดียว กลุม่ที  สองเรียนด้วยการอธิบายที ใช้



 

 

77 

ตวัอกัษรและตาราง กลุม่ที สามเรียนด้วยการอธิบายอกัษรและแผนผงัที เป็นระบบ ใช้เนื อหาเรื อง
กลโูคส พบวา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาไมแ่ตกตา่งกนั 
   จอลลี  (Jolly.  1999: CD-ROM) ทําการศกึษาผลการใช้แผนผงัมโนมตทีิ มีตอ่
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 6 แบง่เป็นกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลองได้ใช้วิธีสอนโดยแผนผงัมโนมต ิกลุม่ควบคมุได้รับการสอนตามปกต ิทํา
การทดสอบก่อนเรียน และใช้เวลาทดลอง 4 สปัดาห์ จากนั นทดสอบหลงัการเรียนพบวา่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ และไมพ่บความแตกตา่งเพศหญิงและ
เพศชายในเรื องความสามารถในการแก้ปัญหา 
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บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั �นตอน ดงันี � 
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
  2.  การสร้างเครื*องมือที*ใช้ในการวิจยั 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4.  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที*ใช้ในการวิจยัครั �งนี �ได้แก่ นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที* 3 โรงเรียนโยธินบํารุง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคเรียนที* 1 ปีการศกึษา 2551 จํานวน 14 ห้องเรียน รวม 560 คน 
  
 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย 
  กลุม่ตวัอยา่งที*ใช้ในการวิจยัครั �งนี � เป็นนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที* 3 โรงเรียนโยธินบํารุง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคเรียนที* 1 ปีการศกึษา 2551 จํานวน 80 คน ซึ*งได้จากการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แล้วสุ่มอยา่งง่ายอีกครั �งหนึ*ง โดยวิธีจบัฉลากเป็น
กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ดงันี � 
   กลุม่ทดลอง ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  จํานวน 40 คน 
   กลุม่ควบคมุ ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  จํานวน 40 คน 
 
 เนื #อหาที�ใช้ในการวิจัย 
  เนื �อที*ใช้ในการวิจยั เป็นเนื �อหากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั �นมธัยมศกึษาปีที* 3 
สาระที* 2: ชีวิตกบัสิ*งแวดล้อม หนว่ยการเรียนรู้ที* 2 เรื*อง ชีวิตกบัระบบนิเวศสิ*งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  
 ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที*ใช้ในการวิจยั ทําการทดลองในภาคเรียนที* 1 ปีการศกึษา 2551 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง 4 สปัดาห์ รวม 16 คาบ 
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 แบบแผนการทดลอง 
  การศกึษาค้นคว้าครั �งนี �เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซึ*งดําเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design (ชศูรี วงศ์รัตนะ.  2550: 377) 
ซึ*งมีรูปแบบวิจยั ดงันี � 
 
 
ตาราง 10  แบบแผนการทดลอง 
 
การกาํหนดเข้ากลุ่ม สอบก่อน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 

(R) E 
(R) C 

T1E 
T1C 

X 
- 

T2E 
T2C 

  
 สญัลกัษณ์ที*ใช้ในแบบแผนการวิจยั 
  (R) E แทน กลุม่ทดลอง ซึ*งได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  (R) C แทน กลุม่ควบคมุ ซึ*งได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  T1E  แทน การสอบก่อนการทดลองของกลุม่ทดลอง 
  T1C  แทน การสอบก่อนการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
  T2E  แทน การสอบหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 
  T2C  แทน การสอบหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
  X  แทน การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  -  แทน การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 เครื*องมือที*ใช้ในการวิจยัครั �งนี � ประกอบด้วย 
  1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื*อง สิ*งมีชีวิตกบัระบบนิเวศสิ*งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ
  2.  แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื*อง สิ*งมีชีวิตกบัระบบนิเวศสิ*งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ
  3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ 
  4.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
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 ขั #นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  1.  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขั �นพื �นฐาน พทุธศกัราช 2544 คูมื่อการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มธัยมศกึษาของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.  ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชั �นที* 3 มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชั �นที* 3 สาระ
การเรียนรู้และ ผลการเรียนรู้ที*คาดหวงัรายปี/รายภาค สําหรับสาระที* 2: ชีวิตกบัสิ*งแวดล้อม เรื*อง 
สิ*งมีชีวิตกบัระบบนิเวศสิ*งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  3.  ศกึษารายละเอียดเกี*ยวกบัหลกัการ และวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพื*อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  4.  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที* 2 : ชีวิตกบั
สิ*งแวดล้อม หนว่ยการเรียนรู้ที* 2 เรื*อง สิ*งมีชีวิตกบัระบบนิเวศสิ*งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิตาม
หลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียน โยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื*อกําหนดจดุประสงค์การ
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ โดยมีหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี � 
   4.1  ระบบนิเวศ 
   4.2  ประชากร 
   4.3  ความสมัพนัธ์ของสิ*งมีชีวิต 
   4.4  การถ่ายทอดพลงังาน 
   4.5  วฏัจกัรของสาร 
   4.6  สิ*งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  5.  จดัทําแผนการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้
สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ ซึ*งแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วย  
   5.1  สาระสําคญั 
   5.2  จดุประสงค์การเรียนรู้ 
   5.3  สาระการเรียนรู้ 
   5.4  กระบวนการจดัการเรียนรู้ ตามขั �นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   5.5  สื*อการเรียนรู้และแหลง่การเรียนรู้ 
   5.6  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
  1.  นําแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเอกสารประกอบการ
เรียน ไปให้ผู้ เชี*ยวชาญจํานวน 3 ทา่น ตรวจเกี*ยวกบัความเที*ยงตรงของเนื �อหา ภาษาและกิจกรรม
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ตา่งๆ ในเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื*อวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง
ของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ เนื �อหา และขั �นตอนการทํากิจกรรม โดยพิจารณา
คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ที*มีคา่ตั �งแต ่.50 ขึ �นไป พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่
ระหวา่ง 0.67-1.00 
  2.  นําแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที*ผู้ เชี*ยวชาญตรวจ และปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที* 3 ที*ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง เพื*อทดสอบประสิทธิภาพของ
แผนการจดัการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที*คาดหวงั E1/E2 = 80/80 พบวา่ประสิทธิภาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคา่ E1/E2 = 80.67/82.98 
  3.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ที*ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างจริง 
 ขั #นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 
  1.  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขั �นพื �นฐาน พทุธศกัราช 2544 คูมื่อการจดัการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มธัยมศกึษา ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.  ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชั �นที* 3 สาระการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ที*คาดหวงัรายปี / รายภาค สําหรับสาระที* 2: ชีวิตกบัสิ*งแวดล้อม เรื*อง สิ*งมีชีวิตกบั
ระบบนิเวศสิ*งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  3.  ศกึษารายละเอียดเกี*ยวกบัหลกัการ และวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เพื*อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
  4.  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที* 2 : ชีวิตกบั
สิ*งแวดล้อม หนว่ยการเรียนรู้ที* 2 เรื*อง สิ*งมีชีวิตกบัระบบนิเวศสิ*งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิตาม
หลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียน โยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื*อกําหนดจดุประสงค์การ
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ โดยมีหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี � 
   4.1  ระบบนิเวศ 
   4.2  ประชากร 
   4.3  ความสมัพนัธ์ของสิ*งมีชีวิต 
   4.4  การถ่ายทอดพลงังาน 
   4.5  วฏัจกัรของสาร 
   4.6  สิ*งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  5.  จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ที*กําหนดไว้ ซึ*ง
แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย  
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   5.1  สาระสําคญั 
   5.2  จดุประสงค์การเรียนรู้ 
   5.3  สาระการเรียนรู้ 
   5.4  กระบวนการจดัการเรียนรู้ ตามขั �นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   5.5  สื*อการเรียนรู้และแหลง่การเรียนรู้ 
   5.6  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  
 1.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เชี*ยวชาญจํานวน 3 ทา่น พิจารณาความสอดคล้อง
ระหวา่งรูปแบบการสอน กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ เนื �อหา และขั �นตอนการดําเนินการจดัการเรียนรู้ 
เพื*อวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้องที*มีคา่ตั �งแต ่.50 ขึ �น
ไป พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ระหวา่ง 0.67-1.00 
 2.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ที*ผู้ เชี*ยวชาญตรวจ และแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั �น
มธัยมศกึษาปีที* 3 ที*ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง เพื*อทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ์
ที*คาดหวงั E1/E2 = 80.12/81.56 
 3.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ที*ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างจริง 
 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ มีขั �นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แตกตา่งกนั ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11  เปรียบเทียบขั �นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา  
      ความรู้ 
 

การจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  การจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 
1. ขั #นกาํหนดปัญหา  
     ผู้สอนจดัสถานการณ์ตา่งๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนใจ และมอง เห็นปัญหา สามารถกําหนดสิ*ง
ที*เป็นปัญหาที*ผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิด
ความสนใจที*จะค้นหาคําตอบ 
2. ขั #นทาํความเข้าใจกับปัญหา  
     ผู้ เรียนจะต้องทําความเข้าใจปัญหาที*ต้องการ
เรียนรู้ ซึ*งผู้ เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ*งตา่งๆ ที*
เกี*ยวข้องกบัปัญหาได้ 
3. ขั #นดาํเนินการศึกษาค้นคว้า  
    ผู้ เรียนกําหนดสิ*งที*ต้องเรียน ดําเนินการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 
4. ขั #นสังเคราะห์ความรู้  
     ผู้ เรียนนําความรู้ที*ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี*ยนเรียนรู้
ร่วมกนัอภิปรายผล และสงัเคราะห์ความรู้ที*ได้มาวา่ 
มีความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใด 
5. ขั #นสรุปและประเมินค่าของคาํตอบ  
    ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สรุปผลงานของกลุม่ตนเองและ
ประเมินผลวา่ข้อมลูที*ศกึษาค้นคว้ามีความเหมาะสม
หรือไมเ่พียงใดโดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายใน
กลุม่ของตนเองอย่างอิสระ ทกุกลุม่ชว่ยกนัสรุปองค์
ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั �ง 
6. ขั #นนําเสนอและประเมินผลงาน    
       ผู้ เรียนนําข้อมลูที*ได้มาจดัระดบัองค์ความรู้ และ
นําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที*หลากหลาย ผู้ เรียน
ทกุกลุม่รวมทั �งผู้ ที*เกี*ยวข้องกบัปัญหาร่วมกนั
ประเมินผลงาน 

1. ขั #นอภปิรายก่อนการทดลอง  
     หมายถึง ขั �นที*ผู้สอนใช้คําถามกระตุ้นให้
ผู้ เรียนอยากรู้อยากเห็น คดิสงสยั หรือเป็น
การแนะแนวทางการทดลอง ออกแบบการ
ทดลองเพื*อทดสอบสมมตฐิานที*ตั �งไว้ตอบ
ปัญหา 
2. ขั #นปฏิบัตกิารทดลอง  
     หมายถึง ขั �นที*ผู้ เรียนลงมือปฏิบตักิาร
ทดลอง ผู้สอนคอยควบคมุดแูลให้คําแนะนํา
อยา่งใกล้ชิด คอยกระตุ้น สนบัสนนุให้
คําปรึกษาแก่ผู้ เรียน 
3. ขั #นอภปิรายหลังการทดลอง  
    หมายถึง ขั �นที*ผู้สอนใช้คําถาม เพื*อชว่ย
ให้ผู้ เรียนสามารถใช้ข้อมลู หรือผลการ
ทดลองสรุปเป็นความรู้ รวมทั �งอภิปรายถึง
ข้อผิดพลาดที*เกิดจากการทดลองและ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวนัตอ่ไป 
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 ขั #นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน< วิทยาศาสตร์ 
  1.  ศกึษาเอกสารเกี*ยวกบัการวดัประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบและการเขียน
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ 
  2.  ศกึษาจดุประสงค์และเนื �อหาวิทยาศาสตร์ จากคูมื่อกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และหนงัสือเรียน หรือเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ 
  3.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ สาระที* 2 : ชีวิตกบั
สิ*งแวดล้อม เรื*อง สิ*งมีชีวิตกบัระบบนิเวศสิ*งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาต ิแบบปรนยั 5 ตวัเลือก 
จํานวน 70 ข้อ โดยสร้างข้อสอบให้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์<  
  1.  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ไปให้ผู้ เชี*ยวชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร์ จํานวน 3 ทา่น เพื*อตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมชดัเจนของคําถาม แล้วหา
คา่ดชันีความสอดคล้อง ระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยพิจารณาคา่ดชันีความ
สอดคล้องตั �งแต ่.50 ขึ �นไป พบวา่ พบว่า คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ระหว่าง 0.67-1.00  
  2.  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ ที*ได้ปรับปรุงแล้วเสนอตอ่ 
ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครั �ง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย 
  3.  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ที*ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กบันกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมธัยม) ซึ*งเป็นนกัเรียนที*ไมใ่ชก่ลุม่
ตวัอยา่งจํานวน 100 คน เพื*อหาคา่ความยากง่ายและคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายข้อ 
  4.  นํากระดาษคําตอบที*นกัเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน แล้ววิเคราะห์หาความยาก
ง่ายและคา่อํานาจจําแนก โดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ใช้เทคนิค 27% ของ จงุ เตห์ ฟาน โดย
พิจารณาความยากง่าย (p) ที*มีคา่ระหว่าง .20-.80 และคา่อํานาจจําแนก (r) ที*มีคา่ .20 ขึ �นไป จํานวน 
30 ข้อ พบวา่ คา่ความยากง่าย (p) มีคา่ระหวา่ง 0.21-0.80 และคา่อํานาจจําแนก (r) มีคา่ 0.22-0.54 
  5.  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ ที*คดัเลือกไว้ไปทดสอบกบั
นกัเรียนที*ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 100 คน เพื*อหาความเชื*อมั*นของแบบทดสอบทั �งฉบบัโดยคํานวณ
จากสตูร KR-20 ของคเูดอร์ริชาร์ดสนั พบวา่ความเชื*อมั*นของแบบทดสอบทั �งฉบบัมี*คา่ 0.84 
  6.  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งสําหรับ
การวิจยัตอ่ไป 
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ด้านความรู้ความจํา 

 (0)  ข้อใดกลา่วถกูต้องเกี*ยวกบักลุม่สิ*งมีชีวิต 
   ก.  สิ*งตา่งๆที*อยูร่อบตวัเรา 
   ข.  สิ*งมีชีวิตชนิดเดียวกนัอาศยัอยูใ่นแหลง่เดียวกนั 
   ค.  สิ*งมีชีวิตหลายชนิดที*มีความสมัพนัธ์กนัและสมัพนัธ์กบัสิ*งไมมี่ชีวิต 
   ง.  สิ*งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ที*มีความสมัพนัธ์กนัและอาศยัอยูร่่วมกนัในแหลง่ที*อยูเ่ดียวกนั 
   จ.  สิ*งมีชีวิตหลายชนิดที*อาศยัอยูร่่วมกนัจะมีความสมัพนัธ์กนัหรือไมก็่ได้ 
ด้านความเข้าใจ 
 (00)  เหตใุดจงึนิยมใช้แมลงหวี*ศกึษาเกี*ยวกบัการเปลี*ยนแปลงของประชากร 
   ก.  หาได้ง่าย 
   ข.  มีอายขุยันาน 
   ค.  สะดวกในการเลี �ยงด ู
   ง.  มีการขยายพนัธ์อยา่งรวดเร็ว 
   จ.  สงัเกตการณ์เปลี*ยนแปลงได้ง่าย 
ด้านการนําไปใช้ 
 (000)  เมื*อเสือฆา่กวางและกินกวางเป็นอาหารแล้ว นกแร้งจะลงไปกินซากกวางที*เหลือเป็น
อาหารความสมัพนัธ์ระหวา่งเสือกบันกแร้งเป็นแบบใด 
   ก.  การลา่เยื*อ 
   ข.  ภาวะพึ*งพา 
   ค.  ภาวะอิงอาศยั 
   ง.  การได้ประโยชน์ร่วมกนั 
   จ.  ภาวะปรสิต 
ด้านทกัษะกระบวนการ 
 (0000)  สตัว์ a, b, c, d และ e มีจํานวนลกูตอ่ปี ดงันี � 40 ตวั, 6 ตวั, 2 ตวั, 12 ตวั และ 15 ตวั 
ตามลําดบั สตัว์ประเภทใดควรมีอตัราการตายตํ*าสดุ 
   ก.  a 
   ข.  b 
   ค.  c 
   ง.  d 
   จ.  e 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน< วิทยาศาสตร์ 
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 ขั #นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  1.  ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที*เกี*ยวข้องกบัความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
  2.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
สถานการณ์ที*เกี*ยวข้องกบัปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 10 สถานการณ์ โดยแตล่ะสถานการณ์จะ
ตั �งคําถาม 4 ข้อ แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ตามขั �นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 4 ขั �นตอน 
ดงันี � 
   2.1  ขั �นระบปัุญหา 
   2.2  ขั �นตั �งสมมตฐิาน 
   2.3  ขั �นพิสจูน์หรือทดลอง 
   2.4  ขั �นสรุปผลและนําไปใช้ 
 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  1.  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้ เชี*ยวชาญ
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ และการวดัผลจํานวน 3 ทา่น ตรวจสอบลกัษณะการใช้คําถาม ตวัเลือก 
ภาษาที*ใช้ และคดัเลือกข้อสอบที*มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัลกัษณะพฤตกิรรม 
(IOC) โดยพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้องตั �งแต ่.50 ขึ �นไป พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มี
คา่ระหว่าง 0.67-1.00 
  2.  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที*ได้ปรับปรุงแล้ว
เสนอตอ่ ประธาน และกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครั �ง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย 
  3.  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที*ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมธัยม) ซึ*งเป็นนกัเรียน
ที*ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งจํานวน 100 คน เพื*อหาคา่ความยากง่ายและคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
รายข้อ 
  4.  นํากระดาษคําตอบที*นกัเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน แล้ววิเคราะห์หาความยาก
ง่ายและคา่อํานาจจําแนก โดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ใช้เทคนิค 27% ของ จงุ เตห์ ฟาน โดย
ความยากง่ายมีคา่ระหว่าง .20-.80 และคา่อํานาจจําแนกมีคา่.20 ขึ �นไป จํานวน 30 ข้อ จํานวน 8 
สถานการณ์ 32 ข้อ พบวา่ คา่ความยากง่าย (p) มีคา่ระหวา่ง 0.22-0.79 และคา่อํานาจจําแนก (r) มี
คา่ 0.21-0.79 
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  5.  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที*คดัเลือกไว้ไป
ทดสอบกบันกัเรียนที*ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 100 คน เพื*อหาความเชื*อมั*นของแบบทดสอบทั �งฉบบั
โดยคํานวณจากสตูร KR-20 ของคเูดอร์ริชาร์ดสนั พบว่า ความเชื*อมั*นของแบบทดสอบมีคา่ 0.77 
  6.  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที*ได้ไปใช้กบักลุม่
ตวัอยา่งที*ใช้ในการวิจยัตอ่ไป 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
สถานการณ์ที� 1 
 ในครอบครัวของ นิด มีสมาชิก 4 คน ซึ*งสมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานอาหารรสจืด 
รับประทานอาหารจําพวกเนื �อสตัว์เป็นสว่นใหญ่ ไมช่อบทานผกัและผลไม้ ยกเว้นนิด 1 เดือนตอ่มา นิด
สงัเกตเห็นวา่ คนในครอบครัวมีอาการเลือดออกตามไรฟัน แตต่วัของนิดไมเ่ป็น 
 (0) ข้อใดเป็นปัญหาที*สําคญัของสถานการณ์นี � 
   ก.  ทําไมนิดจงึไมมี่อาการเลือดออกตามไรฟัน 
   ข.  สมาชิกในครอบครัวของ นิด จงึเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน 
   ค.  ทําไมสมาชิกในครอบครัวของ นิด จงึเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน 
   ง.  ในผกัและผลไม้มีอะไรที*ทําให้นิดไมเ่ป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน 
 (00) ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี � 
   ก.  รับประทานแตอ่าหารที*มีรสจืด 
   ข.  ผกัและผลไม้ทําให้เลือดแข็งตวั 
   ค.  ขาดสารอาหารจําพวกวิตามินซี 
   ง.  ขาดการใสใ่จดแูลสขุภาพเหงือกและฟัน 
 (000) นกัเรียนคิดวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี �อย่างไร 
   ก.  รับประทานผกัและผลไม้ 
   ข.  ไปพบทนัตแพทย์ 
   ค.  ให้ทกุคนรับประทานอาหารที*มีรสจดั 
   ง.  แนะนําประโยชน์ของอาหารประเภทตา่งๆ 

 (0000) จากการที*นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี � ผลที*เกิดขึ �นจะเป็นอยา่งไร 
   ก.  ทกุคนเลือกรับประทานอาหารได้อยา่งเหมาะสม 
   ข.  ทกุคนมีสขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง 
   ค.  ทกุคนหายจากโรคเลือดออกตามไรฟัน 
   ง.  ทกุคนมีความรู้เรื*องอาหารประเภทตา่งๆ 
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วิธีการดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ในการศกึษาครั �งนี �ผู้ วิจยัดําเนินการทดลองตามขั �นตอน ดงันี � 
  1.  สุม่นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที* 3 โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช มา
จํานวน 2 ห้องเรียนจากห้องเรียน14 ห้องเรียน และจบัฉลากเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  2.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^

วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
  3.  ดําเนินการสอน โดยผู้ วิจยัเป็นผู้สอนเองทั �งสองกลุม่ในเนื �อหาเดียวกนั ใช้เวลาสอน
เทา่กนักลุม่ละ 16 คาบ คาบละ 50 นาที ดงันี � 
   3.1  กลุม่ทดลองได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   3.2  กลุม่ควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  4.  เมื*อสิ �นสดุการสอนตามกําหนดแล้ว จงึทําการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบั
นกัเรียนทั �งสองกลุม่โดยใช้แบบทสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชดุเดมิ 
  5.  นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที*ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เพื*อทดสอบสมมตฐิานตอ่ไป 
 
การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมลู  
 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี*ยของผลสมัฤทธิทางการเรียน^ วิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาสาสตร์ของนกัเรียน กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ โดยใช้         
t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score 
 สถติทีิ�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
  1.  สถติพืิ #นฐาน 
   1.1  คา่คะแนนเฉลี*ย (Mean) คํานวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2538: 73) 
 

n

X
X

∑
=  

 

     เมื*อ  X   แทน คา่คะแนนเฉลี*ย 
         X∑  แทน ผลรวมคะแนนทั �งหมด 
       n   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
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   1.2  คา่ความเบี*ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนน คํานวณจาก
สตูร (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 79) 

 

( )
( )1

22

−
∑−∑

=
nn

XXn
S  

 
     เมื*อ  S   แทน คา่ความเบี*ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
       X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั �งหมด 
       2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
       n   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
 
  2.  สถติทีิ�ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
   2.1  คา่ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (สธุรรม สอนเถื*อน.  2548 : 13) 
 

1001 ×

Σ

=
A
n

X

E  

 
      เมื*อ  1E   แทน  คา่ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
        XΣ  แทน  คะแนนของแบบฝึกหดัหรืองาน 
        A   แทน คะแนนของแบบฝึกหดัหรืองานทกุชิ �นรวมกนั 
        n   แทน จํานวนผู้ เรียน 
 

1002 ×

Σ

=
B
n

X

E  

 
      เมื*อ  2E   แทน คา่ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
        XΣ  แทน คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
        B    แทน คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
        n   แทน จํานวนผู้ เรียน 
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   2.2  คา่ความเที*ยงตรงตามเนื �อหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน^

วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยพิจารณาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สตูร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2540: 117) 
 

n

R
IOC

∑
=  

 
      เมื*อ  IOC  แทน ดชันีความสอดคล้อง 
        R∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี*ยวชาญ 
            ทั �งหมด 
        n   แทน จํานวนผู้ เชี*ยวชาญ 
 
   2.3  คา่ความยากง่าย (P) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ̂ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดย
วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ใช้เทคนิค 27% ของ จงุ เตห์ ฟาน (Fan. 1952: 6-32) 
   2.4 คา่ความเชื*อมั*นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ̂ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สตูร KR-20 (ล้วน สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ.  2538: 197-198) 
 








 ∑
−

−
=

2
1

1 t
tt S

pq

n

n
r  

 
      เมื*อ  ttr   แทน คา่ความเชื*อมั*นของแบบทดสอบ 
        n   แทน จํานวนข้อของเครื*องมือวดั 
        p   แทน สดัสว่นของผู้ ทําได้ในข้อหนึ*งๆ นั*นคือสดัสว่น 
            ของคนทําถกูกบัคนทั �งหมด 
        q   แทน สดัสว่นของผู้ ทําผิดในข้อหนึ*งๆ หรือคือ p−1  
        2

tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื*องมือฉบบันั �น 
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 3.  สถติทีิ�ใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
  สถิตทีิ*ใช้ทดสอบสมมตฐิานข้อ 1 และข้อ 2 เพื*อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทาง^ การเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระหวา่งกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ โดยใช้ t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score (Scott.  1967: 264) 
 

21

21

MDMDS

MDMD
t

−

−
=      ; 221 −+= nndf  

 

   ซึ*ง   
2

2

1

2

21 n

S

n

S
S DD

MDMD +=−  

    

   และ ( ) ( )
221

2
22

2
112

−+
−∑+−∑

=
nn

MDDMDD
SD   

    
   เมื*อ t   แทน คา่สถิตทีิ*ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที 
         (t-distribution) 
     1MD  แทน คา่เฉลี*ยของผลตา่งระหวา่งการทดสอบหลงัการเรียนกบั 
         ก่อนการเรียนของกลุม่ทดลอง 
     2MD  แทน คา่เฉลี*ยของผลตา่งระหวา่งการทดสอบหลงัการเรียนกบั 
         ก่อนการเรียนของกลุม่ควบคมุ 
     1D   แทน ผลตา่งระหวา่งการทดสอบหลงัการเรียนกบัก่อนการเรียน 
         ของกลุม่ทดลอง 
     2D   แทน ผลตา่งระหวา่งการทดสอบหลงัการเรียนกบัก่อนการเรียน 
         ของกลุม่ควบคมุ 
     2

DS   แทน คา่ความแปรปรวนของผลตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบ 
         หลงัเรียนและก่อนการเรียนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
     1n   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง 
     2n   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ 
     

21 MDMDS −   แทน คา่ความคาดเคลื*อนมาตรฐานของผลตา่งระหวา่งการ 
         ทดสอบก่อนการเรียนกบัหลงัการเรียนของกลุม่ทดลอง 
         และกลุม่ควบคมุ 
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บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

 
สัญลักษณ์ที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี # 
  n   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
  k   แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
  1X  แทน คา่คะแนนเฉลี-ยก่อนเรียน 
  2X  แทน คา่คะแนนเฉลี-ยหลงัเรียน 
  1S   แทน คา่ความเบี-ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียน 
  2S   แทน คา่ความเบี-ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลงัเรียน 
  MD  แทน คา่เฉลี-ยของผลตา่งของคะแนนระหวา่งการทดสอบหลงัเรียนกบัการ 
      ทดสอบก่อนเรียน 
 

21 MDMDS
−

 แทน คา่ความคลาดเคลื-อนมาตรฐานของผลตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบ 
      หลงัเรียนและการทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  t   แทน คา่สถิตทีิ-ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
  **  แทน มีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .01  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้เสนอตามลําดบั ดงันี # 
  1.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์F  ระหว่างกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ  
  2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
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 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุม่ทดลองและF  
กลุม่ควบคมุ  
 
 
ตาราง 12  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหวา่งกลุม่ทดลองและF  
      กลุม่ควบคมุ  
 

ก่อนเรียน หลงัเรียน  

กลุม่ตวัอยา่ง 
 

n  

 

k  
1X  1S  2X  2S  

 

MD  
 

21 MDMDS
−

 
 

t  

กลุม่ทดลอง 40 30 12.60 3.07 19.08 3.60 6.48 
กลุม่ควบคมุ 40 30 10.58 3.07 14.38 2.98 3.80 

0.68 3.94** 

 
 
 จากตาราง 12 พบวา่ กลุม่ทดลอง คือ นกัเรียนที-ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี-ย และความเบี-ยงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็น F

12.60 และ 3.07 ตามลําดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉลี-ย และความเบี-ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็น F 19.08 และ 3.60 ตามลําดบั ส่วนกลุม่ควบคมุ คือ นกัเรียนที-
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี-ย และความเบี-ยงเบนมาตรฐาน
ของผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็น F 10.58 และ 3.07 ตามลําดบั และหลงัเรียน มีคะแนน
เฉลี-ย และความเบี-ยงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็F น 14.38 และ 2.98 
ตามลําดบั และคา่เฉลี-ยของผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์F หลงัเรียนกบัก่อน
เรียนของกลุม่ทดลองกบักลุ่มควบคมุมีคา่เป็น 6.48 และ 3.80 ตามลําดบั 
 เมื-อเปรียบเทียบคา่เฉลี-ยของผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธิทาF งการเรียนวิทยาศาสตร์หลงั
เรียนกบัก่อนเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ พบวา่ กลุม่ทดลอง คือนกัเรียนที-ได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุม่ควบคมุ คือนกัเรียนที-ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์F แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ-
ระดบั .01 และเมื-อพิจารณาจากคา่เฉลี-ยของผลตา่งของคะแนนระหว่างการทดสอบหลงัเรียนกบัการ
ทดสอบก่อนเรียน พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีแนวโน้มผลสมัฤทธิทางการเรียนสงูกว่ากลุม่ควบคมุF  
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 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระหวา่งกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ  
 
 
ตาราง 13  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุม่ทดลอง  
      และกลุม่ควบคมุ  
 

ก่อนเรียน หลงัเรียน  

กลุม่ตวัอยา่ง 
 

n  

 

k  
1X  1S  2X  2S  

 

MD  
 

21 MDMDS
−

 
 

t  

กลุม่ทดลอง 40 32 16.78 4.21 24.15 2.75 7.37 
กลุม่ควบคมุ 40 32 15.60 3.53 19.90 4.31 4.30 

0.76 4.05** 

 
 
 จากตาราง 13 พบวา่ กลุม่ทดลอง คือ นกัเรียนที-ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี-ย และความเบี-ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์เป็น 16.78 และ 4.21 ตามลําดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉลี-ย และความเบี-ยงเบน
มาตรฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็น 24.15 และ 2.75 ตามลําดบั ส่วน
กลุม่ควบคมุ คือ นกัเรียนที-ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี-ย 
และความเบี-ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็น 15.60 และ 
3.53 ตามลําดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉลี-ย และความเบี-ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็น 19.90 และ 4.31 ตามลําดบั และคา่เฉลี-ยของผลตา่งของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ
มีคา่เป็น 7.38 และ 4.30 ตามลําดบั 
 เมื-อเปรียบเทียบคา่เฉลี-ยของผลตา่งของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ พบวา่ กลุม่ทดลอง คือ
นกัเรียนที-ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุม่ควบคมุ คือนกัเรียนที-ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ-ระดบั .01 และเมื-อพิจารณาจากคา่เฉลี-ยของผลตา่งของคะแนนระหวา่งการ
ทดสอบหลงัเรียนกบัการทดสอบก่อนเรียน พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีแนวโน้มความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางการเรียนสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
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บทที� 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาวิจยัครั �งนี � เป็นการศกึษาวิจยัเชิงทดลอง เพื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน%

วิทยาศาสตร์ละความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 ที�
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สรุป
สาระสําคญัและผลการศกึษา ดงันี � 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครั �งนี �ผู้ วิจยัได้ตั �งความมุง่หมายไว้ ดงันี � 
  1.  เพื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์% ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที�
3 ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2.  เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั �น
มธัยมศกึษาปีที� 3 ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
 1.  นกัเรียนที�ได้รับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบัแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสมัฤทธิ%

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนั 
 2.  นกัเรียนที�ได้รับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบัแบบสืบเสาะหาความรู้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนั 
 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี �ได้แก่ นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 โรงเรียนโยธินบํารุง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2551 จํานวน 14 ห้องเรียน รวม 560 คน 
  กลุม่ตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี � เป็นนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 โรงเรียนโยธินบํารุง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2551 จํานวน 80 คน ซึ�งได้จากการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แล้วสุ่มอยา่งง่ายอีกครั �งหนึ�ง โดยวิธีจบัฉลากเป็น
กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ดงันี � 
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   กลุม่ทดลอง ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  จํานวน 40 คน 
   กลุม่ควบคมุ ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  จํานวน 40 คน 
 2.  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี � ประกอบด้วย 
   2.1  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ
สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที�ผู้ วิจยัสร้างขึ �น แบง่เป็น 5 แผน ใช้เวลา 16 คาบ 
   2.2  แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ
สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที�ผู้ วิจยัสร้างขึ �น แบง่เป็น 5 แผน ใช้เวลา 16 คาบ 
   2.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์%  ที�ผู้ วิจยัสร้างขึ �นเป็นแบบ
เลือกตอบ 5 ตวัเลือก จํานวน 30 ข้อ มีคา่ความเชื�อมั�น 0.84 และคา่ความยากง่าย (p) 0.21-0.80 และ
คา่อํานาจจําแนก (r) 0.22-0.54 
   2.4  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที�ผู้ วิจยัสร้างขึ �น
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 32 ข้อ มีคา่ความเชื�อมั�น 0.77 และคา่ความยากง่าย (p) 0.22-
0.79 และคา่อํานาจจําแนก (r) 0.21-0.79 
 3.  การดาํเนินการทดลอง 
  3.1  ทําการทดลอบก่อนเรียน (Pretest) ทั �งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและ%

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  3.2  ดําเนินการทดลอง ซึ�งผู้ วิจยัเป็นผู้สอนทั �งสองกลุม่ โดยใช้สาระเดียวกนัและ
ระยะเวลาเทา่กนั ใช้เวลากลุ่มละ 16 คาบ สว่นวิธีการจดัการเรียนรู้แตกตา่งกนั คือ กลุม่ทดลองได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุม่ควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  3.3  ทําการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ทั �งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิ% ตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาตซิึ�งเป็นชดุเดียวกนักบัที�ทําการทดสอบก่อนการทดลอง 
  3.4  ตรวจผลจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ%

วดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาสาสตร์ นําคะแนนที�ได้มาวิเคราะห์ทางสถิตเิพื�อทดสอบ
สมมตฐิาน 
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การวิเคราะห์ข้อมลู  
 1.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระหวา่งกลุม่ทดลองและ%

กลุม่ควบคมุ โดยใช้ t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score 
 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้ t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score 
 

สรุปผล 
 1.  นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและนกัเรียนที�ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัท% าง
สถิตทีิ�ระดบั .01  
 2.  นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และนกัเรียนที�ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01  
 

อภปิรายผล 
 จากการศกึษาผลสมัฤทธิท% างการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการศกึษาสามารถอภิปรายได้ดงันี � 
  1.  นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบันกัเรียนที�ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง%

สถิตทีิ�ระดบั .01 ซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั �งไว้ ทั �งนี �อาจเนื�องมาจาก การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในชีวิตประจําวนัของนกัเรียน ที�นกัเรียนอาจพบ มาเป็นจดุ
ตั �งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุ้นในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล โดยเน้น
ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ตดัสินใจในสิ�งที�ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จกัการทํางานร่วมกนัภายใน
กลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัโดยผู้สอนมีสว่นร่วมน้อยที�สดุ  ซึ�งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 
6 ขั �นตอน ได้แก่ ขั �นกําหนดปัญหา ขั �นนี �ผู้ เรียนได้เสนอปัญหาที�หลากหลาย เลือกปัญหาที�สนใจ และได้
แบง่กลุม่ตามความสนใจ ขั �นทําความเข้าใจปัญหา ขั �นนี �นกัเรียนได้ตั �งคําถามในประเด็นที�อยากรู้  
เสนอแนวทางในการค้นคว้าหาคําตอบ ขั �นดําเนินการศกึษาค้นคว้า ขั �นนี �นกัเรียนได้แบง่หน้าที�ภายใน
กลุม่ กําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการทํางาน และดําเนินการศกึษาค้นคว้าพร้อมทั �งบนัทกึข้อมลู
ด้วยตนเอง ขั �นสงัเคราะห์ความรู้ ขั �นนี �นกัเรียนได้นําเสนอข้อมลู และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู
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ภายในกลุม่ ขั �นสรุปและประเมินคา่ของคําตอบ ขั �นนี �นกัเรียนได้นําข้อมลูมาประมวลสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ขั �นนําเสนอและประเมินผลงาน ขั �นนี �นกัเรียนได้นําเสนอผลงานตอ่เพื�อนและผู้สอน พร้อม
ทั �งประเมินผลงาน จะเห็นได้วา่ขั �นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแตล่ะขั �นตอน
สง่เสริมการทํากิจกรรมของผู้ เรียนด้วยตนเอง ผู้ เรียนได้เรียนในประเดน็ที�สนใจ ลงมือปฏิบตัิ ศกึษา
ค้นคว้าหาข้อมลูตลอดจนสรุปองค์ความรู้และนําเสนอผลงานด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยผา่นการปฏิบตัิ
และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเดน็ที�นกัเรียนสนใจทําให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื �อหาอยา่งแท้จริง เพราะเป็นการเรียนรู้ที�เกิดจากการศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ดงัที� นภา หลิมรัตน์ (2540: 13) ได้กลา่ววา่ การให้ปัญหาตั �งแตต้่นเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียน
อยากเรียนรู้และถ้านกัเรียนแก้ปัญหาได้ก็จะมีสว่นทําให้นกัเรียนจําเนื �อหาความรู้นั �นได้ง่ายและนานขึ �น 
เพราได้มีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา ซึ�งสอดคล้องกบัแนวคดิของ สปุรียา วงษ์ตระหง่าน (2545: 
4) ที�กลา่วว่าการได้มาซึ�งความรู้ พบวา่ ข้อมลู ความคิด ทกัษะจะเข้าสูค่วามจําเมื�อสมัพนัธ์กบัปัญหา
ทําให้จดจําได้ง่าย นอกจากนี �ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ สมจิต สวธนไพบลูย์ (2535: 34) ที�กล่าววา่
การจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการคิด เป็นการจดัโอกาสให้นกัเรียนได้ประสบสําเร็จในการ
เรียนรู้ที�มีเสรีภาพในการปฏิบตั ิได้คิด ได้ออกแบบด้วยตนเอง ทําให้เกิดการเรียนรู้ที�ดี และจาการผลงา
วิจยัของ ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคดัย่อ) ได้ทําการศกึษาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์%

ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นปีที� 2 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูก% วา่ก่อนเรียน จากเหตผุล
ดงักลา่วสนบัสนนุวา่ นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและนกัเรียนที�ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสมัฤทธิทางการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�%

ระดบั .01 โดยนกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสมัฤทธิทางการเรียน%

วิทยาศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
  2.  นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบันกัเรียนที�ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01 ซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั �งไว้ ทั �งนี �อาจเนื�องมาจาก การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ที�นําปัญหาหรือสถานการณ์ที�เกิดขึ �นจริงในชีวิตประจําวนั
มาเป็นจดุเริ�มต้นของการจดัการเรียนรู้โดยมุง่เน้นให้นกัเรียนตระหนกัถึงปัญหาและสามารถหาแนวทาง
ในการศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูเพื�อแก้ปัญหานั �น โดยแตล่ะขั �นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมุง่เน้นความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คือ ขั �นกําหนดปัญหา ขั �นนี �ทําให้
ผู้ เรียนเห็นความสําคญัของปัญหาและเกิดความสนใจอยากหาคําตอบ ขั �นทําความเข้าใจปัญหา ขั �นนี �
ผู้ เรียนได้ฝึกการคดิเพื�อหาประเดน็ที�เกี�ยวข้องกบัปัญหา และหาวิธีการเพื�อหาคําตอบของปัญหา ขั �น
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ดําเนินการศกึษาค้นคว้า ขั �นนี �ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิการทดลองหรือศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูด้วยด้วย
ตนเอง ขั �นสรุปและประเมินคา่ของคําตอบ ขั �นนี �ฝึกให้ผู้ เรียนได้สรุปผลจากการศกึษาค้นคว้าเพื�อตอบ
ปัญหา และประเมินความถกูต้องเหมาะสมของคําตอบ ขั �นนําเสนอและประเมินผลงาน ขั �นนี �ผู้ เรียนได้
ฝึกสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเพื�อใช้ประกอบการนําเสนอหน้าชั �นเรียน ซึ�งการฝึกความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ขั �นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสอดคล้องกบั
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที�มุง่เน้นการระบปัุญหา 
การตั �งสมมตฐิาน การทดลอง และการสรุปผลการทดลอง ซึ�งสอดคล้องกบัแนวคิดของ กลุยา ตนัตผิลา
ชีวะ (2548: 79) ที�กลา่วว่า การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐานจะชว่ยให้ผู้ เรียนเลือกสรรข้อความรู้ที�
ต้องการเรียนด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีแก้ปัญหา ได้รับความรู้ใหมจ่ากการศกึษาค้นคว้าด้วย
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที�เรียน และสอดคล้องกบัแนวคดิของ สปุรียา วงษ์ตระหง่าน (2545: 4) ที�
กลา่ววา่ การศกึษาปัญหาที�ไมรู้่ ผู้ เรียนจะพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา การวินิจฉยั และการ
คดิอยา่งมีเหตผุล จากผลงานวิจยัที�ได้ทําการศกึษาที�ใช้รูปแบบการสอนที�มุง่เน้นความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ รัตนะ บวัรา (2540: 104) ได้ทําการศกึษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนกเรียนที�ได้รับการสอนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยตนเองและการจดัการสอนตามคูมื่อครู 
ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�
ระดบั .01 จากเหตผุลดงักลา่ว สนบัสนนุวา่นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์แตกตา่งกนั โดยที�นกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สงูกว่านกัเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาค้นคว้าครั �งนี � ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะซึ�งอาจเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนรู้
และการศกึษาวิจยั ดงันี � 
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
  1.  ผู้สอนควรนําการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั �งนี �เพราะการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพฒันาการเรียนรู้
ของผู้ เรียนทั �งในด้านผลสมัฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้%  
  2.  ผู้สอนที�จะใช้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรเตรียมความพร้อมในบทบาท
ของตนเอง โดยศกึษารายละเอียดเกี�ยวกบัใบงาน ใบความรู้ ให้ละเอียดก่อนสอน 
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  3.  ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแตล่ะขั �นตอนผู้สอนควรให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัิด้วยตนเองทกุขั �นตอน  
  4.  ผู้สอนควรนําวิธีการเสริมแรงที�เมาะสมมาใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ในขั �นตอนการ
นําเสนอผลงานหน้าชั �นเรียนเพื�อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเรียนพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็
ศกัยภาพ และเกิดความภมูิใจในผลงานของตนเอง 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัย 
  1.  ควรนํารูปแบบการวิจยันี �ไปวิจยักบักลุม่ผู้ เรียนระดบัอื�นๆ เชน่ ระดบัประถมศกึษา 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือระดบัอดุมศกึษา เป็นต้น 
  2.  ควรรูปแบบการวิจยันี �ไปวิจยัในกลุม่สาระการเรียนรู้อื�นๆ เชน่ กลุม่สาระการเรียนรู้
ศกึษา กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
  3.  ควรนํารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปพฒันาทกัษะด้านอื�นๆ เช่น 
ความรับผิดชอบ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
 

-  รายนามผู้ เชี�ยวชาญตรวจเครื�องมือที�ใช้ในงานวิจยั 
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รายนามผ้เชี�ยวชาญู  
 
 รายนามผู้ เชี�ยวชาญในการแนะนํา ตรวจสอบแก้ไขเครื�องมือ เพื�อทําปริญญานิพนธ์ด้านตา่งๆ 
ดงันี - 

- แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน4 วิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ  

สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
- แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

 
 1. อาจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม  อาจารย์ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 
            มหาวิทยาลยัทกัษิณ       
            จงัหวดัสงขลา 

 2. อาจารย์ ดร. วิทวฒัน์ ขตัตยิะมาน      อาจารย์ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 
            มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

                                                              จงัหวดัสงขลา 
 3. ผศ. สนธยา ศรีบางพลี                      หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

            ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เขตวฒันา 
            กรุงเทพมหานคร และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
            ระดบัชั -นมธัยมศกึษาปีที� 1  
 4. อาจารย์ ประสาน เลิศพยบั    อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์  
            โรงเรียนโยธินบํารุง 
            จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 5. อาจารย์ อนญัญา เทโหปการ   อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์  
            โรงเรียนโยธินบํารุง 
            จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก ข 
 

- ตารางคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

- ตารางคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน4

วิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
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ตาราง 14  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื�อง  
      สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ผู้ เชี�ยวชาญ  

แผนการจดัการเรียนรู้ 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 

 

IOC 

1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 
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ตาราง 15  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง  
      สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ผู้ เชี�ยวชาญ  

แผนการจดัการเรียนรู้ 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 

 

IOC 

1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

115 

ตาราง 16  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ4ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
      เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ผู้ เชี�ยวชาญ ผู้ เชี�ยวชาญ  

ข้อที� 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 

 

IOC 
 

ข้อที� 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 

 

IOC 

1 1 1 1 1.00 16 1 0 1 0.67 
2 1 1 1 1.00 17 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 18 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 19 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 20 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 21 0 1 1 0.67 
7 1 0 1 0.67 22 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 
11 0 1 1 0.67 26 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1.00 28 1 1 0 0.67 
14 1 1 1 1.00 29 1 1 0 0.67 
15 1 0 1 0.67 30 0 1 1 0.67 
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ตาราง 17  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
      วิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ เชี�ยวชาญคนที� ผู้ เชี�ยวชาญคนที�  

สถานการณ์ 
 

ข้อที� 
1 2 3 

 

IOC 
 

สถานการณ์ 
 

ข้อที� 
1 2 3 

 

IOC 

1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 
2 1 0 1 0.67 2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 3 1 0 1 0.67 

 

 
1 

4 1 1 1 1.00 

 

 
5 

4 1 1 1 1.00 
1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 0 0.67 2 1 1 1 1.00 
3 1 1 0 0.67 3 1 1 1 1.00 

 

 
2 

4 1 1 1 1.00 

 

 
6 

4 1 1 1 1.00 
1 1 1 0 0.67 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 0 0.67 2 1 0 1 0.67 
3 1 1 0 0.67 3 1 0 1 0.67 

 

 
3 

4 1 1 0 0.67 

 

 
7 

4 1 1 0 0.67 
1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 3 1 1 0 0.67 

 

 
4 

4 1 1 1 1.00 

 

 
8 

4 1 1 1 1.00 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

- ตารางผลการวิเคราะห์คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�องสิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและ4

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ผลการวิเคราะห์คา่ความเชื�อมั�น (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน4

วิทยาศาสตร์ เรื�องสิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ตารางผลการวิเคราะห์คา่อํานาจจําแนก (r) และคา่ความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
- ผลการวิเคราะห์คา่ความเชื�อมั�น (rtt) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ 
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ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 
       สมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและ 4  
       ทรัพยากรธรรมชาต ิชั -นมธัยมศกึษาปีที� 3 จํานวน 30 ข้อ 
 

  ข้อที� p r ข้อที�   p r 
1  0.36  0.31  16  0.24  0.24  
2  0.72  0.22  17  0.50  0.34  
3  0.54  0.48  18  0.46  0.41  
4  0.74  0.41  19  0.33  0.32  
5  0.52  0.30  20  0.63  0.40  
6  0.67  0.25  21  0.71  0.26  
7  0.43  0.27  22  0.80  0.43  
8  0.69  0.29  23  0.46  0.55  
9  0.40  0.39  24  0.65  0.56  

10  0.38  0.50  25  0.44  0.30  
11  0.74  0.41  26  0.66  0.45  
12  0.70  0.48  27  0.65  0.29  
13  0.60  0.39  28  0.41  0.23  
14  0.59  0.64  29  0.37  0.24  
15  0.75  0.38  30  0.21  0.57  

 

มีคา่ความเชื�อมั�น 0.84 
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 การหาคา่ความเชื�อมั�น (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้4

สตูร KR-20 (Kuder-Richardson) ซึ�งสตูร มีดงันี - 
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   เมื�อ ttr  แทน คา่ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ 
    n  แทน จํานวนข้อของเครื�องมือวดั 
    p  แทน สดัสว่นของผู้ ทําได้ในข้อหนึ�งๆ นั�นคือสดัสว่น 
      ของคนทําถกูกบัคนทั -งหมด 
    q  แทน สดัสว่นของผู้ ทําผิดในข้อหนึ�งๆ หรือคือ p−1  
    2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื�องมือฉบบันั -น 
 

การคํานวณหาคา่ความแปรปรวน   
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     30.352 =S  
 
แทนคา่ในสตูรเพื�อหาคา่ความเชื�อมั�น           
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                                                              =ttr  81.003.1 ×  
 

                                                              84.0=ttr  
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ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดั 
      ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 

สถานการณ์ที� ข้อที� p r สถานการณ์ที� ข้อที� p r 
1 0.66 0.65 1 0.47 0.79 
2 0.79 0.31 2 0.79 0.57 
3 0.71 0.68 3 0.71 0.68 

 

 
1 

4 0.54 0.49 

 

 
5 

4 0.69 0.70 
1 0.43 0.67 1 0.47 0.72 
2 0.52 0.37 2 0.59 0.23 
3 0.28 0.22 3 0.79 0.31 

 

 
2 

4 0.48 0.58 

 

 
6 

4 0.33 0.32 
1 0.37 0.59 1 0.79 0.57 
2 0.22 0.21 2 0.66 0.65 
3 0.33 0.25 3 0.52 0.22 

 

 
3 

4 0.27 0.32 

 

 
7 

4 0.25 0.28 
1 0.53 0.79 1 0.74 0.41 
2 0.61 0.61 2 0.70 0.38 
3 0.48 0.44 3 0.54 0.34 

 

 
4 

4 0.44 0.24 

 

 
8 

4 0.56 0.52 
 

มีคา่ความเชื�อมั�น 0.77 
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 การหาคา่ความเชื�อมั�น (rtt) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สตูร KR-20 (Kuder-Richardson) ซึ�งสตูร มีดงันี - 
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   เมื�อ ttr  แทน คา่ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ 
    n  แทน จํานวนข้อของเครื�องมือวดั 
    p  แทน สดัสว่นของผู้ ทําได้ในข้อหนึ�งๆ นั�นคือสดัสว่น 
      ของคนทําถกูกบัคนทั -งหมด 
    q  แทน สดัสว่นของผู้ ทําผิดในข้อหนึ�งๆ หรือคือ p−1  
    2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื�องมือฉบบันั -น 
 

การคํานวณหาคา่ความแปรปรวน         
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             98.252 =S  
 
แทนคา่ในสตูรเพื�อหาคา่ความเชื�อมั�น           
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ภาคผนวก ง 
 

- ตารางคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ 4

สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง ที�ได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

- ตารางคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ 4

สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุ ที�ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

- ตารางคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
กลุม่ทดลอง ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

- ตารางคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
กลุม่ควบคมุ ที�ได้รับการจดักาเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
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ตาราง 20  คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและ4  
       ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
       เป็นฐาน 
 

คนที� ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 
      

1 12 18 21 14 24 
2 10 19 22 8 23 
3 17 22 23 12 15 
4 13 17 24 11 19 
5 11 16 25 16 17 
6 11 20 26 11 14 
7 16 20 27 12 20 
8 13 16 28 13 14 
9 15 26 29 13 14 
10 14 20 30 14 22 
11 6 15 31 17 22 
12 9 14 32 10 14 
13 14 22 33 10 19 
14 15 19 34 9 14 
15 14 20 35 16 19 
16 7 16 36 17 21 
17 7 22 37 15 23 
18 10 13 38 15 22 
19 9 20 39 16 23 
20 17 26 40 15 23 
   ∑  504 763 
   X  12.60 19.08 
   S  3.07 3.60 
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ตาราง 21  คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและ4  
       ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคมุที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบ 
       เสาะหาความรู้  
 

คนที� ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 
      

1 17 18 21 9 12 
2 11 12 22 11 12 
3 12 12 23 10 18 
4 16 19 24 8 11 
5 13 17 25 7 15 
6 7 14 26 8 18 
7 11 16 27 9 16 
8 9 10 28 12 19 
9 11 16 29 8 14 
10 11 17 30 7 11 
11 19 21 31 11 15 
12 10 10 32 7 16 
13 11 13 33 8 12 
14 5 11 34 10 13 
15 8 11 35 13 18 
16 7 13 36 9 11 
17 11 16 37 9 10 
18 12 14 38 12 12 
19 12 15 39 13 17 
20 11 12 40 18 18 
   ∑  423 575 
   X  10.58 14.38 
   S  3.07 2.98 
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ตาราง 22  คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ 
      ทดลอง ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 

คนที� ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 
      

1 17 26 21 18 22 
2 18 23 22 25 28 
3 19 25 23 18 24 
4 13 21 24 16 22 
5 18 27 25 15 24 
6 18 26 26 18 26 
7 16 21 27 10 22 
8 13 26 28 19 21 
9 16 29 29 21 26 
10 12 25 30 26 28 
11 25 29 31 15 18 
12 11 17 32 19 23 
13 12 21 33 12 18 
14 18 25 34 15 22 
15 20 25 35 12 25 
16 13 27 36 24 27 
17 12 24 37 22 26 
18 22 25 38 14 21 
19 17 28 39 14 26 
20 10 23 40 18 24 
   ∑  671 996 
   X  16.78 24.15 
   S  4.21 2.75 
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ตาราง 23 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ 
       ควบคมุ ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

คนที� ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 
      

1 20 21 21 19 30 
2 15 16 22 13 21 
3 10 18 23 15 18 
4 16 20 24 10 15 
5 6 7 25 12 19 
6 17 18 26 13 18 
7 12 14 27 14 16 
8 16 23 28 17 23 
9 17 19 29 24 24 
10 12 17 30 16 20 
11 12 15 31 19 20 
12 15 16 32 18 24 
13 19 20 33 18 22 
14 14 16 34 18 28 
15 16 25 35 13 24 
16 20 23 36 19 23 
17 20 23 37 14 14 
18 15 18 38 14 20 
19 16 25 39 22 23 
20 15 23 40 13 17 
   ∑  624 796 
   X  15.60 19.90 
   S  3.53 4.31 
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ภาคผนวก จ 
 

- ตารางการวิเคราะห์คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ 4

สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิติ t-
test แบบ Independent  Sampleในรูป Difference Score 

- ตารางการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Independent Sampleในรูป Difference 
Score 
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ตาราง 24  ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื�อง สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ 4  
      สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิต ิt-test แบบ  
      Independent Sample ในรูป Difference Score 
 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 
คนที� 

Pre Post 
1D  Pre Post 

2D  
2

11 )( MDD −  2
22 )( MDD −  

           

1 12 18 6 17 18 1 0.23  7.84  
2 10 19 9 11 12 1 6.38  7.84  
3 17 22 5 12 12 0 2.18  14.44  
4 13 17 4 16 19 3 6.13  0.64  
5 11 16 5 13 17 4 2.18  0.04  
6 11 20 9 7 14 7 6.38  10.24  
7 16 20 4 11 16 5 6.13  1.44  
8 13 16 3 9 10 1 12.08  7.84  
9 15 26 11 11 16 5 20.48  1.44  
10 14 20 6 11 17 6 0.23  4.84  
11 6 15 9 19 21 2 6.38  3.24  
12 9 14 5 10 10 0 2.18  14.44  
13 14 22 8 11 13 2 2.33  3.24  
14 15 19 4 5 11 6 6.13  4.84  
15 14 20 6 8 11 3 0.23  0.64  
16 7 16 9 7 13 6 6.38  4.84  
17 7 22 15 11 16 5 72.68  1.44  
18 10 13 3 12 14 2 12.08  3.24  
19 9 20 11 12 15 3 20.48  0.64  
20 17 26 9 11 12 1 6.38  7.84  
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ตาราง 24 (ตอ่)      

 
 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 
คนที� 

Pre Post 
1D  Pre Post 

2D  
2

11 )( MDD −  2
22 )( MDD −  

           

21 14 24 10 9 12 3 12.43  0.64  
22 8 23 15 11 12 1 72.68  7.84  
23 12 15 3 10 18 8 12.08  17.64  
24 11 19 8 8 11 3 2.33  0.64  
25 16 17 1 7 15 8 29.98  17.64  
26 11 14 3 8 18 10 12.08  38.44  
27 12 20 8 9 16 7 2.33  10.24  
28 13 14 1 12 19 7 29.98  10.24  
29 13 14 1 8 14 6 29.98  4.84  
30 14 22 8 7 11 4 2.33  0.04  
31 17 22 5 11 15 4 2.18  0.04  
32 10 14 4 7 16 9 6.13  27.04  
33 10 19 9 8 12 4 6.38  0.04  
34 9 14 5 10 13 3 2.18  0.64  
35 16 19 3 13 18 5 12.08  1.44  
36 17 21 4 9 11 2 6.13  3.24  
37 15 23 8 9 10 1 2.33  7.84  
38 15 22 7 12 12 0 0.28  14.44  
39 16 23 7 13 17 4 0.28  0.04  
40 15 23 8 18 18 0 2.33  14.44  

           

∑  504 763 423 423 575 152 443.98  278.40  

X  12.60 19.08 11.10 10.58 14.38 3.80     
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สิ�งมีชีวิตกบัระบบนิเวศ 4

สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิติ t-test แบบ 
Independent Sampleในรูป Difference Score ซึ�งสตูรมี ดงันี - 
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ตาราง 25  การวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระหวา่งกลุม่ทดลอง 
      และกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Independent Sampleในรูป Difference Score 
 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 
คนที� 

Pre Post 
1D  Pre Post 

2D  
2

11 )( MDD −  2
22 )( MDD −  

           

1 17 26 9 20 21 1 4.52  14.44  
2 18 23 5 15 16 1 3.52  14.44  
3 19 25 6 10 18 8 0.77  10.24  
4 13 21 8 16 20 4 1.27  0.64  
5 18 27 9 6 7 1 4.52  14.44  
6 18 26 8 17 18 1 1.27  14.44  
7 16 21 5 12 14 2 3.52  7.84  
8 13 26 13 16 23 7 37.52  4.84  
9 16 29 13 17 19 2 37.52  7.84  
10 12 25 13 12 17 5 37.52  0.04  
11 25 29 4 12 15 3 8.27  3.24  
12 11 17 6 15 16 1 0.77  14.44  
13 12 21 9 19 20 1 4.52  14.44  
14 18 25 7 14 16 2 0.02  7.84  
15 20 25 5 16 25 9 3.52  17.64  
16 13 27 14 20 23 3 50.77  3.24  
17 12 24 12 20 23 3 26.27  3.24  
18 22 25 3 15 18 3 15.02  3.24  
19 17 28 11 16 25 9 17.02  17.64  
20 10 23 13 15 23 8 37.52  10.24  
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ตาราง 25 (ตอ่) 

 
 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 
คนที� 

Pre Post 
1D  Pre Post 

2D  
2

11 )( MDD −  2
22 )( MDD −  

           

21 18 22 4 19 30 11 8.27  38.44  
22 25 28 3 13 21 8 15.02  10.24  
23 18 24 6 15 18 3 0.77  3.24  
24 16 22 6 10 15 5 0.77  0.04  
25 15 24 9 12 19 7 4.52  4.84  
26 18 26 8 13 18 5 1.27  0.04  
27 10 22 12 14 16 2 26.27  7.84  
28 19 21 2 17 23 6 23.77  1.44  
29 21 26 5 24 24 0 3.52  23.04  
30 26 28 2 16 20 4 23.77  0.64  
31 15 18 3 19 20 1 15.02  14.44  
32 19 23 4 18 24 6 8.27  1.44  
33 12 18 6 18 22 4 0.77  0.64  
34 15 22 7 18 28 10 0.02  27.04  
35 12 25 13 13 24 11 37.52  38.44  
36 24 27 3 19 23 4 15.02  0.64  
37 22 26 4 14 14 0 8.27  23.04  
38 14 21 7 14 20 6 0.02  1.44  
39 14 26 12 22 23 1 26.27  14.44  
40 18 24 6 13 17 4 0.77  0.64  

           

∑  671 966 295 624 796 172 515.38  396.40  

X  16.78 24.15 7.38 15.60 19.90 4.30     
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระหวา่งกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sampleในรูป Difference Score ซึ�งมีสตูร 
ดงันี - 
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ภาคผนวก ฉ 
 

     -   ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     -   ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
     -   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ4ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
     -   แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนร้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานู  

สาระที� 2: ชีวิตกับสิ�งแวดล้อม                      ชั *นมัธยมศึกษาปีที� 3
หน่วยการเรียนร้ที� ู 2 สิ�งมีชีวิตกับระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ      
เรื�อง การถ่ายทอดพลังงาน                                                    เวลา 4 คาบ 
 
สาระสาํคัญ 
 การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ เป็นการถ่ายทอดพลงังานและสารอาหารจากสิ�งมีชีวิต
หนึ�งไปยงัสิ�งมีชีวิตอีกชนิดหนึ�งในระบบนิเวศ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ยอ่ยสลายได้ 
 2.  นกัเรียนสามารถบอกบทบาทของสิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ 
 3.  นกัเรียนสามารถบอกความหมายของหว่งโซอ่าหารและสายใยอาหารได้ 
 4.  นกัเรียนสามารถเขียนห่วงโซอ่าหารและสายใยอาหารพร้อมทั -งอธิยายหว่งโซ่อาหารและ
สายใยอาหารนั -นได้ 
 5.  นกัเรียนสามารถเขียนพีระมิดการถ่ายทอดพลงังานแบบตา่งๆ ได้ 
 6.  นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูที�นกัเรียนสนใจเกี�ยวกบัเรื�อง การถ่ายทอดพลงังาน ได้ 
 7.  นกัเรียนสามารถเลือกวิธีการนําเสนอข้อมลูที�นกัเรียนสืบค้นได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม 
 
สาระสาํคัญ 
 1.  สิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศ สามารถแบง่ได้ 3 กลุม่ คือ 
  1.1  ผู้ผลิต (producer) เป็นสิ�งมีชีวิตที�สามารถสร้างอาหารเองได้ อาหารสว่นใหญ่ได้มา
จากพืชสีเขียวโดยกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง เราจงึจดัพืชสีเขียวเป็นผู้ผลิตอาหารของโลก 
  1.2  ผู้บริโภค (consumer) หมายถึงสตัว์ตา่งๆ ที�ไมส่ามารถสร้างอาหารได้เอง ต้องอาศยั
การกินสิ�งมีชีวิตอื�นเป็นอาหาร เชน่ ววักินหญ้าเป็นอาหาร แมวกินหนเูป็นอาหาร 
  1.3  ผู้ย่อยสลาย (decomposer) เป็นสิ�งมีชีวิตที�ทําหน้าที�เปลี�ยนสารอินทรีย์เป็นสาร  
อนินทรีย์ในรูปที�พืชสามารถนํากลบัไปใช้ในการสร้างอาหารได้ ตวัอยา่งผู้ย่อยสลาย เชน่ แบคทีเรีย เห็ด 
รา ยีสต์ เป็นต้น 
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 2.  หว่งโซ่อาหาร (food chain) เป็นความสมัพนัธ์ของสิ�งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ในระบบนิเวศที�มี
การกินตอ่กนัเป็นทอดๆ และมกัเริ�มต้นด้วยผู้ผลิตเสมอ การเขียนแผนผงัแสดงโซอ่าหารนิยมให้ผู้ถกูกิน
หรือเหยื�ออยูท่างซ้ายมือและผู้ลา่อยูท่างขวามือโดยมีลกูศรอยูร่ะหว่างผู้ลา่และเหยื�อและหวัลกูศรชี -ไป
ทางผู้ลา่เสมอ 
 3.  สายใยอาหาร (food web) เป็นความสมัพนัธ์ที�ประกอบด้วยห่วงโซอ่าหารมากมาย โดย
หว่งโซแ่ตล่ะห่วงโซมี่ความสมัพนัธ์กนั 
 4.  การถ่ายทอดพลงังานระหวา่งสิ�งมีชีวิตด้วยกนั แสดงให้เห็นถึงระดบัของพลงังานที�ถกู
ถ่ายทอดให้กบัสิ�งมีชีวิตในระดบัตอ่ไปในหว่งโซ่อาหารมกัเขียนในรูปพีระมิด เรียกวา่ พีระมิดนิเวศ 
(ecological pyramid) สามารถเขียนได้ 3 แบบ คือ 
  4.1  พีระมิดจํานวน (pyramid of number) เป็นพีระมิที�บอกจํานวนของสิ�งมีชีวิตในแตล่ะ
ลําดบัขั -นอาหารแทนด้วยจํานวนต้น ตวั หรือเซลล์ตอ่หน่วยพื -นที�หรือปริมาตร 
  4.2  พีระมิดมวล (pyramid of mass) เป็นพีระมิดแสดงปริมาณสิ�งมีชีวิตด้วยมวลหรือ
นํ -าหนกัตอ่หนว่ยพื -นที� หรืหน่วยปริมาตร 
  4.3  พีระมิดพลงังาน (pyramid of energy) เป็นพีระมิดที�แสดงปริมาณสิ�งมีชีวิตที�แสดง
อตัราการถ่ายทอดพลงังานในหนว่ยของพลงังานตอ่พื -นที� ตอ่เวลา  
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. ขั -นกําหนดปัญหา 
 1.1  ให้นกัเรียนนั�งประจํากลุ่มที�ได้จดัไว้ในคาบที�แล้ว 
 1.2  ครูถามนกัเรียนในประเดน็ตอ่ไปนี - 
  -  เมื�อเช้านกัเรียนทานข้าวกบัอะไร 
  -  แล้วนกัเรียนรู้หรือไมว่า่ก่อนที�นกัเรียนจะกินสิ�งมีชีวิตชนิดนี -เป็นอาหารมนัได้กินอะไร
เป็นอาการมาก่อนบ้าง เชน่ นกัเรียนบอกวา่กินไก่ทอด ก่อนที�จะมาเป็นไก่ทอดไก่ตวันี -กินอะไรเป็น
อาหาร นั�นก็คือ ข้าวเปลือก 
  -  การกินกนัเป็นทอดๆ แบบนี -เราเรียกว่า หา่วงโซอ่าหาร และหว่งโซอ่าหารหลายๆ ห่วงโซ่
ที�สมัพนัธ์กนัเราเรียกวา่ สายใยอาหาร 
  -  การที�เรากินไก่เราได้พลงังานหรือไม ่แล้วตอนที�ไก่กินข้าวเปลือกไก่ได้พลงังานหรือไม ่
นั�นก็แสดงว่า มีการถ่ายทอดพลงังานเกิดขึ -นใชห่รือไม ่
 1.3  ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัคิดตั -งปัญหาที�เกี�ยวข้องกบัการถ่ายทอดพลงังานใน
ระบบนิเวศ 
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 1.4  ให้นกัเรียนอภิปรายและนําเสนอปัญหาภายในกลุม่เชน่ หว่งโซ่อาหารคืออะไร สายใย
อาหารคืออะไร การถ่ายทอดพลงังานมีกี�แบบ อะไรบ้าง 
 

2. ขั -นทําความเข้าใจปัญหา 
 2.1  ครูและนกัเรียนอภิปรายเกี�ยวกบัการถ่ายทอดพลงังานเพื�อเป็นการทบทวนความรู้ของ
นกัเรียน 
 2.2  ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบั เรื�อง การถ่ายทอดพลงังานในประเดน็
ตา่งๆ และสง่ตวัแทนออกไปเขียนประเดน็ตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัการถ่ายทอดพลงังานตามข้อเสนอของกลุม่
บนกระดานดํา 
 2.3  ให้นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาประเด็นตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัการถ่ายทอดพลงังานวา่มีประเดน็
ใดบ้างที�นกัเรียนต้องการศกึษาค้นคว้าและจดัลําดบัประเดน็ที�ต้องการศกึษาให้เหมาะสม เชน่ 
ความหมายของห่วงโซอ่าหาร ความหมายของสายใยอาหาร รูปแบบของการถ่ายทอดพลงังาน 
 2.4  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัวางแผนการดําเนินการศกึษาค้นคว้าตามประเดน็ที�ต้องการ
ศกึษา 
 

3. ขั -นดําเนินการศกึษาค้นคว้า 
 3.1  ให้นกัเรียนสง่ตวัแทนออกมารับใบความรู้ที� 4 เรื�อง การถ่ายทอดพลงังาน  
 3.2  ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ดําเนินการศกึษาค้นคว้าตามประเด็นทีต้องการ เชน่ ความหมายของ
หว่งโซอ่าหาร ความหมายของสายใยอาหาร รูปแบบของการถ่ายทอดพลงังาน และประเดน็อื�นๆ ที�
นกัเรียนต้องการศกึษาจากใบความรู้ที� 4 เรื�อง การถ่ายทอดพลงังาน 
 3.3  นกัเรียนบนัทกึข้อมลูและผลการดําเนินการศกึษาค้นคว้าลงแบบบนัทกึข้อมลูการศกึษา
ค้นคว้า 
 

4. ขั -นสงัเคราะห์ความรู้ 
 4.1  ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่นําข้อมลูที�ได้จากการศกึษาค้นคว้ามาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัในกลุม่  
 4.2  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัคิดพิจารณาตอ่ไปวา่ ความรู้ที�ได้มามีความถกูต้อง สมบรูณ์ 
และครบถ้วนตามประเดน็ที�ต้องการศกึษาแล้วหรือยงั ถ้าข้อมลูยงัไมเ่พียงพอ ก็ร่วมกนัอภิปรายและ
ชว่ยกนัศกึษาค้นคว้าเพิ�มเติม 
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5. ขั -นสรุปและประเมินคา่ของคําตอบ 
 5.1  นกัเรียนทกุกลุม่ร่วมกนันําเสนอข้อมลูที�สงัเคราะห์ได้ และร่วมกนัอภิปรายว่า ข้อมลูของ
แตล่ะกลุม่ที�ได้การศกึษาค้นคว้าครบถ้วนถกูต้องสมบรูณ์ ถกูต้องหรือไม ่โดยผู้สอนชว่ยตรวจสอบ และ
แนะนําเพิ�มเตมิ 
 5.2  ให้นกัเรียนทกุกลุม่ชว่ยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั -ง 
 5.3 ให้นกัเรียนทําใบงานที� 4 เรื�อง การถ่ายทอดพลงังาน 
 

6. ขั -นนําเสนอและประเมินผล 
 6.1  ให้นกัเรียนในแตล่ะกลุม่ร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดําเนินการศกึษาค้นคว้าของ
กลุม่เพื�อนําเสนอหน้าชั -น ตามรูปแบบที�นกัเรียนสนใจ 
 6.2  ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนกลุม่ออกมานําเสนอผลการดําเนินการศกึษาค้นคว้า
หน้าหน้าชั -นเรียน 
 6.3  นกัเรียนร่วมกนัประเมินทั -งงานของกลุม่ตนเองและของเพื�อน 
 
สื�อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ที� 4 เรื�องการถ่ายทอดพลงังาน 
 2.  ใบงานที� 4 เรื�อง การถ่ายทอดพลงังาน 
 3.  หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื -นฐาน ชั -นมธัยมศกึษาปีที� 3 
 
การวัดและประเมินผล 
 1.  ประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุม่โดยใช้แบบประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุม่ 
 2.  ประเมินการนําเสนอผลงานของนกัเรียนโดยให้นกัเรียนร่วมกนัประเมิน 
 3.  ประเมินการตอบคําถามในใบงานโดยการตรวจใบงาน 
 4.  ทดสอบบอ่ยหลงัเรียน 
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บทบาทของสิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 สิ�งมีชีวิตที�อาศยัอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศมีความสมัพนัธ์กนัหลายด้าน คือ การเป็นอาหารซึ�ง
กนัและกนั โดยสิ�งมีชีวิตแตล่ะชนิดจะมีบทบาทและความสําคญัแตกตา่งกนั เมื�อแบง่ตามบทบาทของ
สิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศ สามารถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 
 1.  ผ้ผลิตู  
  ผู้ผลิต (producer) เป็นสิ�งมีชีวิตที�สามารถสร้างอาหารเองได้ อาหารสว่นใหญ่ได้มาจาก
พืชสีเขียวโดยกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงโดยอาศยัปัจจยัตา่งๆ คือ นํ -า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
พลงังานแสง และคลอโรฟิลล์ ทําให้เกิดเป็นสารอินทรีย์ในรูปสารอาหารประเภทนํ -าตาลและแป้งสะส
ไว้เพื�อใช้ในการเจริญเตบิโตของพืช 
 
 
 
 
 
 
  
  ดงันั -นเราจงึจดัพืชสีเขียวเป็นผู้ผลิตอาหารของโลก ส่วนสตัว์นั -นจะสร้างอาหารเองไมไ่ด้ 
ต้องกินสิ�งมีชีวิตอื�นเป็นอาหาร ดงันั -นจงึจดัสตัว์เป็นผู้บริโภค 
 2.  ผ้บริโภคู  
  ผู้บริโภค (consumer) หมายถึงสตัว์ตา่งๆที�ไมส่ามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องอาศยักิน
สิ�งมีชีวิตอื�นเป็นอาหาร ตวัอยา่งเชน่ ววักินหญ้าเป็นอาหาร แมวกินหนเูป็นอาหาร กบกินแมลงเป็น
อาหาร ไส้เดือนดนิกินซากพืชซากสตัว์เป็นอาหาร ผู้บริโภคแบง่ออกเป็นหลายประเภท ดงันี - 
   -  ผู้บริโภคพืช (herbivore) เป็นสตัว์ที�กินพืชเป็นอาหาร เชน่ ววั ควาย ช้าง เป็นต้น 
   -  ผู้บริโภคสตัว์ (carnivore) เป็นสตัว์ที�กินสตัว์เป็นอาหาร เชน่ สิงโต เสือ สนุขัหมาป่า
   -  ผู้บริโภคทั -งพืชและสตัว์ (omnivore) เป็นสตัว์ที�กินได้ทั -งพืชและสตัว์ เชน่ คน 
   -  ผู้บริโภคซากสตัว์ (scavenger) เป็นสตัว์ที�กินซากสตัว์ที�ตาย เช่น หนอน นกแร้ง 
   -  ผู้บริโภคซากพืชที�ตายแล้ว เชน่ ปทูะเล ปแูสม ไส้เดือนดนิ 

ใบความร้ที� ู 4 เรื�อง การถ่ายทอดพลังงาน 

 
 

6CO2+ 12H2O                 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

  คาร์บอนไดออกไซด์     นํ -า                                                 กลโูคส              ออกซิเจน              นํ -า 
พลงังานแสง 

คลอโรฟิลล์ 
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 3.  ผ้ย่อยสลายู  
  ผู้ยอ่ยสลาย (decomposer) เป็นสิ�งมีชีวิตที�ทําหน้าที�เปลี�ยนสารอินทร์ให้เป็นสาร 
อนินทรีย์ในรูปที�พืชสามารถนํากลบัไปใช้ในการสร้างอาหารได้ ตวัอยา่งกลุม่สิ�งมีชีวิตที�ทําหน้าที�เป็นผู้
ยอ่ยอินทรีย์สาร ได้แก่ แบคทีเรีย เห็ด รา ยีสต์ เป็นต้น 

  ในการดํารงชีวิตของสิ�งมีชีวิตชนิดตา่งๆ มีแหลง่พลงังานที�สําคญั คือ ดวงอาทิตย์ ซึ�ง
นํามาใช้ในการสร้างอาหารของพืช และพลงังานจากดวงอาทิตย์ไมส่ามารถหมนุเวียนกลบัคืนสูด่วง
อาทิตย์ได้ แตจ่ะมีพลงังานจากดวงอาทิตย์ชดุใหมป่ล่อยมาใช้ในการสร้างอาหารของพืชเสมอ เราเรียก
ลกัษณะของการใช้พลงังานแบบนี -วา่ ระบบเปิด (opened system)  
  แตสํ่าหรับสารอินทรีย์ที�นํามาใช้ในการดํารงชีวิตของสิ�งมีชีวิตนั -น สามารถเปลี�ยนรูปได้
จากกระบวนการสร้างอาหารของพืชจากสารอนินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ และจากกระบวนการย่อยสลาย
สารของแบคทีเรีย เห็ด รา จากสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์เราเรียกลกัษณะการหมนุเวียนแบบนี -ว่า 
ระบบปิด (closed system) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 
 

 ที�มา: ถนดั ศรีบญุเรือน.  2544. สมัฤทธิมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ม� .3 เล่ม 2.  หน้า 126. 
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 พืชเปลี�ยนสารอนินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ โดยกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงและหมนุเวียน
ตอ่ไปยงัผู้บริโภคอนัดบัตา่งๆ และสิ�งมีชีวิตพวกแบคทีเรีย เห็ด รา จะทําหน้าที�ย่อยสลายสารอินทรีย์
เป็นสารอนินทรีย์ โดยพืชนําไปใช้ในการสร้างอาหาร และหมนุเวียนตอ่ไปยงัผู้บริโภคตอ่ไปเรื�อยๆ 
 
ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ�งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ในลกัษณะของการกินตอ่กนัเป็นทอดๆ ในระบบ
นิเวศ เมื�อพิจารณาตามระดบัความซบัซ้อนของการกินอาหารแล้ว สามารถแบง่ได้เป็น 2 ระดบั คือ 
 1.  ห่วงโซ่อาหาร 
  หว่งโซอ่าหาร (food chain) เป็นความสมัพนัธ์ของสิ�งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ในระบบนิเวศที�มี
การกินตอ่กนัเป็นทอดๆ และมกัเริ�มต้นด้วยผู้ผลิต การเขียนแผนผงัแสดงหว่งโซ่อาหารนิยมให้ผู้ถกูกิน
อยูท่างซ้ายมือและผู้ กินหรือผู้ลา่อยูท่างขวามือ โดยมีลกูศรอยูร่ะหวา่งผู้ลา่และเหยื�อ สว่นหวัลกูศรจะชี -
ไปทางผู้ กินหรือผู้ลา่เสมอ 
 
 
 
 
 

ภาพหว่งโซอ่าหาร 
 

 ที�มา: ประดบั นาคแก้ว และคณะ.  2550.  หนงัสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ควิทยาศาสตร์ ม.3. 
หน้า58  
 
 
  โดยปกตสิตัว์ที�เป็นเหยื�อจะมีขนาดเล็กกวา่ผู้ล่า แตบ่างกรณีสตัว์ที�เป็นผู้ลา่อาจมีขนาด
เล็กกวา่เหยื�อมาก เชน่ มด ปลาปิรันยา สนุขั เป็นต้น การลา่เหยื�อของสตัว์เหลา่นี -ต้องอาศยัการ
รวมกลุม่กนัในการลา่แตล่ะครั -ง หรือผู้ลา่มีเขี -ยวเล็บหรือฟันที�แหลมคม ทําให้สามารถตะปบหรือกดั
เหยื�อได้ดี 
 2.  สายใยอาหาร 
  สายใยอาหาร (food web) เป็นความสมัพนัธ์ที�เกิดขึ -นในระบบนิเวศที�ประกอบด้วยห่วงโซ่
อาหารมากมาย โดยหว่งโซอ่าหารแตล่ะหว่งโซมี่ความสมัพนัธ์กนั และสิ�งมีชีวิตที�เป็นส่วนของโซ่อาหาร
หนึ�งอาจเป็นส่วนของอีกโซอ่าหารหนึ�ง หรือเป็นสว่นของอีกหลายๆ หว่งโซ่อาหารได้ด้วย 
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 ที�มา : ประดบั นาคแก้ว และคณะ.  2550.  หนงัสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค วิทยาศาสตร์ ม.

3. หน้า 59. 
 
 
พลังงานในสิ�งมีชีวิต 
 การถ่ายทอดพลงังานระหวา่งสิ�งมีชีวิตด้วยกนันั -นเป็นความสมัพนัธ์ที�แสดงให้เห็นถึงระดบั
ของพลงังานที�ถกูถ่ายทอดไปให้กบัสิ�งมีชีวิตในระดบัตอ่ไปของหว่งโซอ่าหาร มกัเขียนในรูปพีระมิด และ
เรียกพีระมิดที�แสดงความสมัพนัธ์แบบนี -ว่า พีระมิดนิเวศ (ecological pyramid) ถ้าใช้ลกัษณะของ
ข้อมลูเป็นเกณฑ์ สามารถเขียนได้ 3 แบบ ดงันี - 
 1.  พีระมิดจาํนวน 
  พีระมิดจํานวน (pyramid of number) เป็นพีระมิดที�บอกจํานวนของสิ�งมีชีวิต ในแตล่ะ
ลําดบัขั -นอาหารแทนด้วยจํานวนต้น ตวั หรือเซลล์ตอ่หน่วยพื -นที�หรือปริมาตร เป็นวิธีวดัที�ง่าย ตวัอย่าง 
เชน่ 

   หญ้า        →        กระตา่ย        →        ง ู       →        เหยี�ยว 

  10,000 ต้น               10 ตวั                     5 ตวั        1 ตวั 
 
 
 
 
 

ภาพพีระมิดจํานวน 
 

ที�มา: ถนดั ศรีบญุเรือน.  2544. สมัฤทธิมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ม� .3 เล่ม 2.  หน้า 131. 
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 2.  พีระมิดมวล  
  พีระมิดมวล (pyramid of mass) เป็นพีระมิดแสดงปริมาณสิ�งมีชีวิตด้วยมวลหรือนํ -าหนั
ตอ่หนว่ยพื -นที� หรือหนว่ยปริมาตร ตวัอยา่งเชน่ 
 

  หญ้า        →        ตัmกแตน        →        แมงมมุ        →        นก 

   809 g/m2                 37 g/m2                     11 g/m2                 1.5 m/g2 
 
 
 
 
 

ภาพพีระมิดมวล 
 

 ที�มา: ถนดั ศรีบญุเรือน.  2544. สมัฤทธิมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ม� .3 เล่ม 2.  หน้า 131. 
 
 
 3.  พีระมิดพลังงาน 
  พีระมิดพลงังาน (pyramid of energy) เป็นพีระมิดที�แสดงอตัราการถ่ายทอดพลงังานใน
หนว่ยของพลงังานตอ่พื -นที� (ปริมาตร) ตอ่เวลา เชน่ กิโลแคลอรี/ตารางเมตร/ปี เป็นพีระมิดที�มีฐาน
กว้าง กลา่วคือ ผู้ผลิตจะมีมากที�สดุ และแคบลงมาตามลําดบัของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคอนัดบัสงูสดุจะ
แคบมากที�สดุ ตวัอยา่งเชน่ 
 

  ต้นไม้        →        เพลี -ย        →        แมลงเตา่ทอง        →        นก 

 10,000 kcal      1,000 kcal                    100 kcal                    10 kcal 
 
 
 

 
 

ภาพพีระมิดพลงังาน 
ที�มา: ถนดั ศรีบญุเรือน.  2544. สมัฤทธิมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ม� .3 เล่ม 2.  หน้า 131. 
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ชื�อ..............................................................................ชั *น..................................เลขที�.................. 
 

1. ให้นกัเรียนบอกความหมายของคําตอ่ไปนี - 
ผู้ผลิต หมายถึง................................................................................................................. 
ผู้บริโภค หมายถึง.............................................................................................................. 
ผู้ยอ่ยสลาย หมายถึง......................................................................................................... 
ระบบเปิด หมายถึง............................................................................................................ 
ระบบปิด หมายถึง............................................................................................................. 
หว่งโซอ่าหาร หมายถึง....................................................................................................... 
สายใยอาหาร หมายถึง...................................................................................................... 
พีระมิดนิเวศ หมายถึง........................................................................................................ 

2. จากรูปสายใยอาหารตอ่ไปนี -ให้นกัเรียนเขียนหว่งโซอ่าหารให้ได้มากที�สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ที�มา: ประดบั นาคแก้ว และคณะ.  2550.  หนงัสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ควิทยาศาสตร์ ม.3. หน้า60. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

ใบงานที� 4 เรื�อง การถ่ายทอดพลังงาน 
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3. ให้นกัเรียนเลือกห่วงโซอ่าหารที�ได้จากข้อ 2 มา 1 หว่งโซ ่แล้วเขียนพีระมิดการถ่ายทอด
พลงังานทั -ง 3 แบบ พร้อมอธิบามาพอเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พีระมิดพลังงาน       
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 

พีระมิดมวล       
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       …………………………………………… 

พีระมิดจาํนวน       
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความรู้ ู 

สาระที� 2 : ชีวิตกับสิ�งแวดล้อม                  ชั *นมัธยมศึกษาปีที� 3
หน่วยการเรียนร้ที� ู 2 สิ�งมีชีวิตกับระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
เรื�อง การถ่ายทอดพลังงาน                                                                   เวลา 4 คาบ 
 
สาระสาํคัญ 
 การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ เป็นการถ่ายทอดพลงังานและสารอาหารจากสิ�งมีชีวิต
หนึ�งไปยงัสิ�งมีชีวิตอีกชนิดหนึ�งในระบบนิเวศ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายได้ 

 2.  นกัเรียนสามารถบอกบทบาทของสิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ 

 3.  นกัเรียนสามารถบอกความหมายของห่วงโซอ่าหารและสายใยอาหารได้ 

 4.  นกัเรียนสามารถเขียนหว่งโซอ่าหารและสายใยอาหารพร้อมทั -งอธิยายหว่งโซ่อาหารและ
สายใยอาหารนั -นได้ 

 5.  นกัเรียนสามารถเขียนพีระมิดการถ่ายทอดพลงังานแบบตา่งๆ ได้ 
 
สาระสาํคัญ 
 1.  สิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศ สามารถแบง่ได้ 3 กลุม่ คือ 

  1.1  ผู้ผลิต (producer) เป็นสิ�งมีชีวิตที�สามารถสร้างอาหารเองได้ อาหารสว่นใหญ่ได้มา
จากพืชสีเขียวโดยกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง เราจงึจดัพืชสีเขียวเป็นผู้ผลิตอาหารของโลก 
  1.2  ผู้บริโภค (consumer) หมายถึงสตัว์ตา่งๆ ที�ไมส่ามารถสร้างอาหารได้เอง ต้องอาศยั
กินสิ�งมีชีวิตอื�นเป็นอาหาร เช่น ววักินหญ้าเป็นอาหาร แมวกินหนเูป็นอาหาร 
  1.3  ผู้ย่อยสลาย (decomposer) เป็นสิ�งมีชีวิตที�ทําหน้าที�เปลี�ยนสารอินทรีย์เป็นสาร 
อนินทรีย์ในรูปที�พืชสามารถนํากลบัไปใช้ในการสร้างอาหารได้ ตวัอยา่งผู้ย่อยสลาย เชน่ แบคทีเรีย เห็ด 
รา ยีสต์ เป็นต้น 

 2.  หว่งโซ่อาหาร (food chain) เป็นความสมัพนัธ์ของสิ�งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ในระบบนิเวศที�มี
การกินตอ่กนัเป็นทอดๆ และมกัเริ�มต้นด้วยผู้ผลิตเสมอ การเขียนแผนผงัแสดงโซอ่าหารนิยมให้ผู้ถกูกิน
หรือเหยื�ออยูท่างซ้ายมือและผู้ลา่อยูท่างขวามือโดยมีลกูศรอยูร่ะหว่างผู้ลา่และเหยื�อและหวัลกูศรชี -ไป
ทางผู้ลา่เสมอ 
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 3.  สายใยอาหาร (food web) เป็นความสมัพนัธ์ที�ประกอบด้วยห่วงโซอ่าหารมากมาย โดย
หว่งโซแ่ตล่ะห่วงโซมี่ความสมัพนัธ์กนั 

 4.  การถ่ายทอดพลงังานระหวา่งสิ�งมีชีวิตด้วยกนั แสดงให้เห็นถึงระดบัของพลงังานที�ถกู
ถ่ายทอดให้กบัสิ�งมีชีวิตในระดบัตอ่ไปในหว่งโซ่อาหารมกัเขียนในรูปพีระมิด เรียกวา่ พีระมิดนิเวศ 
(ecological pyramid) สามารถเขียนได้ 3 แบบ คือ 

  4.1  พีระมิดจํานวน (pyramid of number) เป็นพีระมิที�บอกจํานวนของสิ�งมีชีวิตในแต่
ละลําดบัขั -นอาหารแทนด้วยจํานวนต้น ตวั หรือเซลล์ตอ่หนว่ยพื -นที�หรือปริมาตร 
  4.2  พีระมิดมวล (pyramid of mass) เป็นพีระมิดแสดงปริมาณสิ�งมีชีวิตด้วยมวลหรือ
นํ -าหนกัตอ่หนว่ยพื -นที� หรืหน่วยปริมาตร 
  4.3  พีระมิดพลงังาน (pyramid of energy) เป็นพีระมิดที�แสดงปริมาณสิ�งมีชีวิตที�แสดง
อตัราการถ่ายทอดพลงังานในหนว่ยของพลงังานตอ่พื -นที� ตอ่เวลา  
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. ขั -นอภิปรายก่อนทํากิจกรรม 

 1.1  ครูและนกัเรียนรวมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัการกินอาหารของสิ�งมีชีวิตว่าสิ�งมีชีวิตแตล่ะ
ชนิดมีการกินอาหารประเภทใด แตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 
 1.2  ครูให้นกัเรียนแบง่ประเภทของสิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศวา่สิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศน่าจะมีกี�
ประเภทอะไรบ้าง 
 1.3  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกี�ยวกบัการถ่ายทอดพลงังานจากการกินอาหาร ของ
สิ�งมีชีวิตชนิดหนึ�งไปยงัสิ�งมีชีวิตอีกชนิดหนึ�งวา่มีการถ่ายทอดพลงังานอยา่งไร 
2. ขั -นทํากิจกรรม 

 2.1  ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมารับใบความรู้และใบงานที� 4 เรื�อง การถ่ายทอด
พลงังาน 

 2.2  ให้นกัเรียนศกึษาใบความรู้เพื�อทํากิจกรรมในใบงานโดยให้เวลาทํากิจกรรม 30 นาที 

 2.3  ครูสุม่นกัเรียนกลุม่ละ 1 คนมานําเสนอผลการทํากิจกรรมหน้าชั -นเรียน 

3. ขั -นสรุปผลการทํากิจกรรม 

 3.1  ครูให้นกัเรียนสรุปความหมายและบทบาทหน้าที�ของสิ�งมีชีวิตแตล่ะประเภท 

 3.2  ครูให้นกัเรียนสรุปความหมายของห่วงโซอ่าหาร และสายใยอาหาร 
 3.3  ครูให้นกัเรียนสรุปการเขียนพีระมิดการถ่ายทอดพลงังานในแตล่ะแบบ 

 3.4  ครูสรุปความรู้ทั -งหมดให้นกัเรียนฟังอีกครั -งหนึ�ง 
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สื�อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ที� 4 เรื�อง การถ่ายทอดพลงังาน 
 2.  ใบงานที� 4 เรื�อง การถ่ายทอดพลงังาน 
 3.  หนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื -นฐาน ชั -นมธัยมศกึษาปีที� 3 
 
การวัดและประเมินผล 
 ประเมินผลการทํากิจกรรมในชั -นเรียนโดยวดัจากการตอบคําถามของนกัเรียนในชั -นเรียน การ
ตอบคําถามในใบงาน และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหน้าชั -นเรียนของนกัเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์P  
หน่วยการเรียนร้ที� ู 2 สิ�งมีชีวิตกับระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ชั *นมัธยมศึกษาปีที�  3 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2551 
 
คาํชี *แจง 

1. ให้นกัเรียนเลือกคําตอบที�ถกูที�สดุเพียงคําตอบเดียว  แล้วทําเครื�องหมาย  ×  ลงใน
กระดาษคําตอบ 

2. แบบทดสอบฉบบันี -เป็นแบบทดสอบชนิด 5 ตวัเลือกจํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทํา
แบบทดสอบ 30 นาที 

3. ห้ามนกัเรียนทําเครื�องหมายหรือเขียนสิ�งใดๆลงในแบบทดสอบ 
 

 
1. ข้อใดกลา่วถกูต้องเกี�ยวกบักลุม่สิ�งมีชีวิต  

ก. สิ�งตา่งๆที�อยูร่อบตวัเรา 
ข. สิ�งมีชีวิตชนิดเดียวกนัอาศยัอยูใ่นแหลง่เดียวกนั 
ค. สิ�งมีชีวิตหลายชนิดมีความสมัพนัธ์กนัและสมัพนัธ์กบัสิ�งไมมี่ชีวิต 
ง. สิ�งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ที�มีความสมัพนัธ์กนัและอาศยัอยูร่่วมกนัในที�เดียวกนั 
จ. สิ�งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ที�อาศยัอยูร่่วมกนัจะมีความสมัพนัธ์กนัหรือไมก็่ได้ 

2. สิ�งแวดล้อมใดมีผลตอ่การกระจายพนัธุ์ของพืช  
ก.    ความชื -น ข. อณุหภมูิ 
ค. กระแสลม  ง. แสงสวา่ง 
จ. ความเป็นกรด-เบส  

 

3. ข้อมลูในข้อใดให้ความหมายของประชากรได้ถกูต้อง  
ก. มะมว่งในสวนนาย ก มีอยู ่200 ต้น 
ข. เดือนพฤษภาคมปีที�แล้วมีรถจอดอยูใ่นบริเวณโรงเรียน 350 คนั 
ค. ในปี พ.ศ. 2540 ในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีนกัเรียนหญิง 4500 คน 
ง. เมื�อเดือนที�แล้วมีปลานิลและปลาชอ่นอยูใ่นสระ อยา่งละ 50 ตวั 
จ. เมื�อสปัดาห์ที�แล้วมีหญ้าเจ้าชู้งอกขึ -นมา 30 ต้น 
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ใช้ข้อมลต่อไปนี *ตอบคาํถามข้อ ู 4 
 
 
 
 
 
 
 

4. สถานที�ใดมีความหนาแนน่ของประชากรเทา่กนั  
ก. A และ C ข. B และ C 
ค. C และ E ง. D และ E 
จ. A และ D  

 

5. เหตใุดจงึนิยมใช้แมลงหวี�ศกึษาเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของประชากร 
ก. หาได้ง่าย 
ข. มีอายขุยันาน 
ค. สะดวกในการเลี -ยงด ู
ง. มีการขยายพนัธุ์อย่างรวดเร็ว 
จ. สงัเกตการณ์เปลี�ยนแปลงได้ง่าย 

6. สตัว์ a, b, c, d และ e มีจํานวนลกูตอ่ปี ดงันี -  40 ตวั, 6 ตวั2 ตวั, 12 ตวั  และ 15 ตวั  
                 ตามลําดบั สตัว์ประเภทใดควรมีอตัราการตายตํ�าสดุ 

ก. a ข. b 
ค. c ง. d 
จ. e  

 

จงศึกษาภาพโครงสร้างของประชากรต่อไปนี * เพื�อใช้ตอบคาํถาม ข้อ 7 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานที� ประชากร (ตวั) เนื *อที� (ตารางเมตร) 
A 
B 
C 
D 
E 

100 
150 
50 
200 
150 

80 
50 
40 
100 
100 
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7. โครงสร้างของประชากรแบบใดที�มีอตัราการเกิดยงัสงูอยู ่แตอ่ตัราการตายลดตํ�าลง  
ก. แบบที� 1 ข. แบบที� 2 
ค. แบบที� 3 ง. แบบที� 4 
จ. แบบที� 5  

 

8. ปลาฉลามกบัเหาฉลาม มีความสมัพนัธ์กนัแบบใด  
ก. ภาวะพึ�งพา                        
ข. ภาวะปรสิต 
ค. ภาวะการลา่เหยื�อ            
ง. ภาวะอิงอาศยั 
จ. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกนั 

9. เมื�อเสือฆา่กวางและกินกวางเป็นอาหารแล้ว นกแร้งจะลงไปกินซากกวางที�เหลือเป็น
อาหารความสมัพนัธ์ระหวา่งเสือกบันกแร้งเป็นแบบใด  

ก. การลา่เยื�อ 
ข. ภาวะพึ�งพา 
ค. ภาวะอิงอาศยั   
ง. การได้ประโยชน์ร่วมกนั  
จ. ภาวะการมีปรสิต    

10. สิ�งมีชีวิตชนิดใดไม่ใช่ผู้ผลิต  
ก. เห็ด  
ข. สาหร่ายสีเขียว  
ค. แพลงก์ตอนพืช      
ง. ต้นกาบหอยแครง        
จ. ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง    

11. ข้อใดกลา่วถกูต้องเกี�ยวกบัผู้บริโภค  
ก. สามารถสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ 
ข. ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายสิ�งมีชีวิต 
ค. ชว่ยทําให้สารอาหารหมนุเวียนเป็นวฏัจกัร 
ง. สร้างอาหารเองไมไ่ด้ ต้องอาศยัอาหารจากแหลง่อื�น 
จ. บริโภคผู้ผลิตเทา่นั -น 

 



 

 

152 

12. ข้อใดจดัวา่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสาร  
ก. รา  แบคทีเรีย ข. แบคทีเรีย  หนอน 
ค. หนอน  จลุินทรีย์ ง. จลุินทรีย์  นกแร้ง 
จ. นกแร้ง  รา  

13. ข้อใดมีบทบาทสําคญัในการทําหน้าที�เชื�อมโยงหน่วยสิ�งมีชีวิตกบัสิ�งไมมี่ชีวิตและชว่ย
ให้สารอาหารหมนุเวียนเป็นวฏัจกัรได้  

ก. ดวงอาทิตย์ ข. ผู้ผลิต 
ค. ผู้บริโภค ง. ผู้ลา่   
จ. ผู้ยอ่ยสลายอินทรียสาร  

14. ระบบนิเวศที�ไมมี่ผู้ยอ่ยสลายอินทรียสารจะมีผลกระทบตอ่สิ�งมีชีวิตใดมากที�สดุ  
ก. ผู้ผลิต  
ข. ผู้บริโภคพืช 
ค. ผู้บริโภคสตัว์ 
ง. ผู้บริโภคทั -งพืชและสตัว์ 
จ. ผู้บริโภคซากสิ�งมีชีวิต 

15. จากสิ�งมีชีวิตที�กําหนดให้ คือ เสือ   ววั   หญ้า   จลุินทรีย์     ข้อใดเตมิสิ�งมีชีวิตลงใน
แผนผงัได้ถกูต้อง 

                               
                         แสงอาทิตย์ 

       ตาย ตาย         ตาย 

 
 
 

ก. จลุินทรีย์     เสือ    ววั    หญ้า 
ข. เสือ    จลุินทรีย์    ววั    หญ้า 
ค. หญ้า    จลุินทรีย์   ววั    เสือ   
ง. หญ้า    ววั     เสือ     จลุินทรีย์ 
จ. เสือ     ววั     จลุินทรีย์   หญ้า 

 
 
 

1 2 

4 

3 
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16. วฏัจกัรของสารมีความสําคญัตอ่สิ�งมีชีวิตอยา่งไร 
ก. ทําให้สารตา่งๆเปลี�ยนรูปเป็นสารอินทรีย์ 
ข. ทําให้ปริมาณพลงังานในธรรมชาตไิมห่มดสิ -น 
ค. ทําให้สารตา่งๆอยูใ่นระดบัสมดลุกบัสิ�งมีชีวิต 
ง. ทําให้เกิดการหมนุเวียนพลงังานในระบบนิเวศ 
จ. ทําให้มีการเปลี�ยนรูปไปมาในธรรมชาติ 

17. ถ้าโลกปราศจากการสงัเคราะห์แสงแล้ววฏัจกัรของสารใดจะเกิดการหมนุเวียนน้อย
ที�สดุ  

ก. นํ -า ข. คาร์บอน 
ค. ไนโตรเจน ง. ฟอสฟอรัส 
จ. กํามะถนั  

18. ข้อใดกลา่วไม่ถกต้องู   
ก. นํ -าเป็นองค์ประกอบสําคญัที�สดุในเซลล์ของสิ�งมีชีวิต 
ข. พืชเป็นผู้ผลิตจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื�อสร้างแป้งและนํ -าตาล 
ค. ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลกัที�สําคญัของสารที�ประกอบกนัขึ -นเป็นสิ�งมีชีวิต 
ง. ในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ  78 % 
จ. สิ�งมีชีวิตสว่นใหญ่ไมส่ามารถใช้แก๊สไนโตรเจนในอากาศได้ 

19. ข้อใดไมเ่กี�ยวข้องกบัวฏัจกัรของนํ -า  
ก. การระเหย ข. การควบแน่น 
ค. การคายนํ -า ง. การหายใจ 
จ. การระเหิด        

20. วฏัจกัรคาร์บอนในธรรมชาต ิแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถกูนําไปใช้ในกระบวนการใด  
ก. การคายนํ -าของพืช ข. การสงัเคราะห์ด้วยแสง 
ค. การย่อยสลายอินทรียสาร ง. กระบวนการหายใจ 
จ. กระบวนการหมนุเวียน  

21. ข้อใดเป็นสิ�งแวดล้อมที�ต้องอยูร่่วมกบัสิ�งแวดล้อมอื�นๆ เสมอ  
ก. แร่ธาต ุ, พลงังาน ข. รถยนต์ , เครื�องบนิ 
ค. ศาสนา , ประเพณี ง. บ้าน , อาคาร 
จ. อากาศ , แสงสวา่ง  
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22. ข้อใดเป็นการอนรัุกษ์ดนิ  
ก. การทําไร่เลื�อนลอย 
ข. การปลกูพืชหมนุเวียน 
ค. การใสปุ่๋ ยเคมีในดนิที�ใช้สําหรับเพาะปลกูพืช 
ง. การปลกูพืชเกษตรควบคูก่บัการเลี -ยงสตัว์ในพื -นที�เดียวกนั 
จ. การปลกูพืชชนิดเดียวกนั 

23. การกระทําในข้อใดจดัเป็นการอนรัุกษ์ป่าไม้  
ก. ไมต่ดัไม้มาใช้เลย 
ข. การทําไร่เลื�อนลอย 
ค. การสร้างเขื�อนในพื -นที�ป่าไม้ 
ง. การเลือกตดัต้นไม้เฉพาะต้นที�ใช้งานได้ 
จ. การครอบครองพื -นที�ป่าสงวน 

24. พื -นที�ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงเนื�องมาจากสาเหตใุด  
ก. เกิดไฟไหม้ป่าบอ่ยครั -ง 
ข. การเพิ�มจํานวนสตัว์ป่า 
ค. การเพิ�มจํานวนประชากร 
ง. ฝนทิ -งชว่งทําให้ต้นไม้ตาย 
จ. การไมด่แูลรักษาของภาครัฐ 

25. มนษุย์ควรใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งไรจงึจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม  
ก. ใช้อยา่งประหยดั 
ข. ใช้ตามที�มีอยู่ 
ค. ใช้ตามความประสงค์ 
ง. ใช้เฉพาะที�เป็นทรัพยากรหมนุเวียน 
จ. ใช้อยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ 

26. ข้อใดตอ่ไปนี - ไม่ใช่ การอนรัุกษ์นํ -า  
ก. การสงวนรักษาป่าไม้ 
ข. การใช้นํ -าอยา่งประหยดั 
ค. การรักษาแหลง่นํ -าให้สะอาด 
ง. การแสวงหาแหลง่นํ -าใช้ใหม่ 
จ. การบําบดันํ -าเสียจากอาคารบ้านเรือน 
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คาํชี *แจง ข้อมลต่อไปนี *ใช้ตอบคาํถามข้อู  27-29 
1.  อากาศ    2.  แสง                    3.  ดนิ        
4.  ถ่านหิน       5. นํ -ามนัปิโตรเลียม 6.  ป่าไม้ 
 
27. ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสิ�งที�มีอยูแ่ล้วในธรรมชาติ  สามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื�อการ

ดํารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาตชินิดใดที�ใช้แล้วไมห่มด  
ก. 1, 3 ข. 2, 4 
ค. 5, 6 ง. 1, 2 
จ. 3, 4  

28. ทรัพยากรธรรมชาตใินข้อใดเมื�อนํามาใช้แล้วธรรมชาตสิามารถสร้างทดแทนในส่วนที�
ใช้ไปได้แตต้่องใช้เวลานาน  

ก. 2, 3 ข. 3, 6 
ค. 4, 5 ง. 5, 6 
จ. 2, 6  

 

29. ทรัพยากรธรรมชาตชินิดใดที�มีอยูอ่ยา่งจํากดัเมื�อนํามาใช้แล้วหมดไปไมส่ามารถสร้าง
ขึ -นมาทดแทนใหมไ่ด้  

ก. 1, 2 ข. 3, 4 
ค. 4, 5 ง. 5, 6 
จ. 3, 6  

30. ป่าไม้เป็นที�อยูข่องสิ�งมีชีวิตมากมายสามารถพบได้ในพื -นที�ราบและภเูขา  ป่าชนิดใด
จดัเป็นป่าไม้ผลดัใบ  

ก. ป่าพรุ , ป่าสนเขา 
ข. ป่าดิบเขา , ป่าชายเลน 
ค. ป่าเตง็รัง , ป่าชายเลน 
ง. ป่าดงดบิ , ป่าดิบชื -น 
จ. ป่าเตง็รัง , ป่าเบญจพรรณ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั *นมัธยมศึกษาปีที� 3 

 
คาํชี *แจง 

1. แบบทดสอบชดุนี -เป็นแบบปรนยัซึ�งประกอบด้วยสถานการณ์และตวัคําถามให้ผู้ เรียน 
ตอบคําถามในขอบเขตข้อมลูหรือข้อเท็จจริงที�กําหนดให้ตามสถานการณ์เท่านั -น ในหนึ�งสถานการณ์
จะประกอบไปด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ ผู้ เรียนต้องตอบให้ครบทกุข้อคําถามในข้อหนึ�งๆ จะตรวจให้คะแนน
ข้อละ 1 คะแนนเทา่นั -น 

2. แบบทดสอบมีทั -งหมด 8 สถานการณ์ ข้อคําถามทั -งหมด 32 ข้อ รวมคะแนนเตม็ 32  
คะแนน ให้เวลา 30 นาที 

3. ให้ผู้ เรียนกาเครื�องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกข้อที�ถกูต้องที�สดุเพียง 
คําตอบเดียว  

4. คดิให้รอบคอบก่อนตอบ ถ้ามีปัญหาให้ถามครูหรืออาจารย์ผู้คมุสอบ 
5. เมื�อหมดเวลาให้นกัเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
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สถานการณ์ที� 1  ใช้ตอบคาํถามข้อที� 1-4 
 

 ในครอบครัวของ นิด มีสมาชิก 4 คน ซึ�งสมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานอาหารจําพวก
เนื -อสตัว์เป็นสว่นใหญ่ ไมช่อบรับประทานผกัและผลไม้ ยกเว้นนิด 1 เดือนตอ่มา นิดสงัเกตเห็นวา่ คน
ในครอบครัวมีอาการเลือดออกตามไรฟัน แตต่วัของนิดไมเ่ป็น 
 

1.   ข้อใดเป็นปัญหาที�สําคญัของสถานการณ์นี - 
ก. ทําไมนิดจงึไมมี่อาการเลือดออกตามไรฟัน 
ข. โรคเลือดออกตามไรฟันเป็นโรคติดตอ่หรือไม่ 
ค. ทําไมสมาชิกในครอบครัวของ นิด จงึเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน 
ง. ในผกัและผลไม้มีอะไรที�ทําให้นิดไมเ่ป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน 

 

2.   ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี - 
ก. รับประทานแตอ่าหารที�มีรสจืด 
ข. ผกัและผลไม้ทําให้เลือดแข็งตวั 
ค. ขาดสารอาหารจําพวกวิตามินซี 
ง. ขาดการใสใ่จดแูลสขุภาพเหงือกและฟัน 

 

3.   นกัเรียนคิดวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี -อยา่งไร 
ก. รับประทานผกัและผลไม้ 
ข. ไปพบทนัตแพทย์ 
ค. ให้ทกุคนรับประทานอาหารที�มีรสจดั 
ง. แนะนําประโยชน์ของอาหารประเภทตา่งๆ 

 

4.   จากการที�นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี - ผลที�เกิดขึ -นจะเป็นอยา่งไร 
ก. ทกุคนเลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม 
ข. ทกุคนมีสขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง 
ค. ทกุคนหายจากโรคเลือดออกตามไรฟัน 
ง. ทกุคนมีความรู้เรื�องอาหารประเภทตา่งๆ 
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สถานการณ์ที� 2  ใช้ตอบคาํถามข้อที� 5-8 
 

 นายทองดีเป็นชาวสวนลําไย ตอ่มามีแมลงมารบกวนลําไยของเขา ทําให้ผลผลิตและรายได้จาก
การปลกูลําไยตกตํ�า นายทองดีจงึใช้ยาฆา่แมลงในสวนลําไยทกุๆ 1 สปัดาห์ ทําให้ผลผลิตของเขาดีขึ -น 
แตพ่บวา่ระยะหลงันายทองดีมีอาการเจ็บป่วย แนน่หน้าอก เป็นโรคผิวหนงั และท้องร่วงอยูเ่สมอ 
 

5. ข้อใดเป็นปัญหาที�สําคญัของสถานการณ์นี -   
ก. นายทองดีป่วย 
ข. ผลผลิตลําไยตกตํ�า 
ค. นายทองดีใช้ยาฆ่าแมลง 
ง. ในสวนลําไยมีแมลงรบกวน 

 

6. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี - 
ก. ผลผลิตลําไยไมไ่ด้คณุภาพ 
ข. ไมไ่ด้มีการฉีดยาฆา่แมลงตั -งแตต้่น 
ค. นายทองดีใช้ยาฆ่าแมลงไมถ่กูวิธี 
ง. นายทองดีใช้ยาฆ่าแมลงบอ่ยเกิน 

 

7. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี -อยา่งไร 
ก. ใช้ยาฆา่แมลงที�สกดัจากธรรมชาติ 
ข. เว้นระยะการฉีดยาฆ่าแมลง 
ค. ไปพบแพทย์เพื�อตรวจสขุภาพ 
ง. อา่นวิธีการใช้ยาฆ่าแมลงให้เข้าใจก่อนใช้ 

 

8. จากการที�นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี - ผลที�เกิดขึ -นจะเป็นอยา่งไร 
ก. นายทองดีสขุภาพดีขึ -น 
ข. ผลผลิตลําไยได้คณุภาพ 
ค. แพทย์ตรวจพบสารพิษในร่างกายของนายทองดีน้อยลง 
ง. นายทองดีมีความรู้เรื�องการใช้ยาฆา่แมลงที�ถกูต้อง 
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สถานการณ์ที� 3  ใช้ตอบคาํถามข้อ 9-12 
 

 บ้านของมาลีตั -งอยูใ่กล้โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ�งมีควนัรบกวนไปทั�วบริเวณนั -นและมาลี
พบวา่ ต้นกหุลาบในสวนหน้าบ้านไมค่อ่ยเจริญเตบิโต เมื�อมาลีสงัเกตที�ต้นกหุลาบพบวา่ มีละอองสี
ดําๆ ปกคลมุทั�วทั -งสว่นของใบ 
 

9. ข้อใดเป็นปัญหาที�สําคญัของสถานการณ์นี -   
ก. ต้นกหุลาบไมเ่จริญเติบโต 
ข. บริเวณบ้านมีเขมา่ควนัรบกวน 
ค. ใบกหุลาบมีละอองสีดําปกคลมุ 
ง. โรงงานอตุสาหกรรมปล่อยควนัพิษ 

 

10. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี - 
ก. มาลีไมมี่เวลาดแูลสวนกหุลาบ 
ข. ควนัจากโรงงานลอยมาตดิใบของกหุลาบ 
ค. บ้านอยูใ่กล้โรงงานอตุสาหกรรมมากเกินไป 
ง. โรงงานอตุสาหกรรมไมมี่การควบคมุการปล่อยเขมา่ควนั 

 

11. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี -อยา่งไร 
ก. ย้ายบ้านออกห่างจากโรงงานแหง่นี - 
ข. เสนอแนะให้โรงงานควบคมุมลพิษ 
ค. ทําความสะอาดบ้านทกุวนั 
ง. รดนํ -าต้นกหุลาบทกุวนั 

 

12. จากการที�นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี - ผลที�เกิดขึ -นจะเป็นอยา่งไร 
ก. ต้นกหุลาบเจริญเตบิโตดีขึ -น 
ข. บ้านสะอาดปราศจากเขมา่ควนั 
ค. โรงงานไมป่ลอ่ยเขม่าและควนัพิษ 
ง. บ้านอยูไ่กลจากโรงงานไมมี่ควนัรบกวน 
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สถานการณ์ที� 4  ใช้ตอบคาํถามข้อ 13-16 
 

 แนนเป็นเดก็ที�ชอบอา่นหนงัสือ คืนหนึ�งขณะที�แนนกําลงัอา่นหนงัสือหลอดไฟขนาด 20 วตัต์ที�ใช้
อา่นหนงัสือก็ดบัลง แนนจงึไปซื -อหลอดไฟขนาด 10 วตัต์จากร้านใกล้ๆ บ้านมาเปลี�ยน เมื�ออ่านหนงัสือ
ตอ่ไปได้ครึ�งชั�วโมง แนนก็เริ�มมีอาการปวดศีรษะ ทั -งๆที�ไมมี่เคยมีอาการมาก่อนเลย 
 

13. ข้อใดเป็นปัญหาที�สําคญัของสถานการณ์นี -  
ก. แนนชอบอา่นหนงัสือตอนกลางคืน 
ข. ไฟที�แนนใช้อา่นหนงัสือดบั 
ค. แนนมีอาการปวดหวัศีรษะ 
ง. แนนเปลี�ยนหลอดไฟ 

 

14. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี - 
ก. แนนเริ�มมีปัญหาทางสายตา 
ข. แนนเครียดจากการอา่นหนงัสือ 
ค. แนนไมช่ินกบัแสงสวา่งของหลอดไฟดวงใหม่ 
ง. แสงสว่างจากหลอดไฟไมเ่พียงพอกบัการอ่านหนงัสือ 

 

15. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี -อยา่งไร 
ก. เปลี�ยนหลอดไฟให้สวา่งขึ -น 
ข. ใสแ่วน่ตาเวลาอา่นหนงัสือ 
ค. ไมค่วรอา่นหนงัสือดกึเกินไป 
ง. พกัสายตาบ้างขณะอา่นหนงัสือ 

 

16. จากการที�นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี - ผลที�เกิดขึ -นจะเป็นอยา่งไร 
ก. แนนมีสายตาที�ดีขึ -น 
ข. แนนหายปวดศีรษะ 
ค. แนนอา่นหนงัสือตอ่ได้ในวนัรุ่งขึ -น 
ง. ในห้องมีแสงสวา่งเหมาะแก่การอ่านหนงัสือ 
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สถานการณ์ที� 5  ใช้ตอบคาํถามข้อ 17-20 
 

 การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนชว่งเช้าตดิขดัเนื�องจากมีการรับสง่นกัเรียนทกุวนั ทางโรงเรียนจงึ
ขอความชว่ยเหลือจากตํารวจจราจรท้องที�มาชว่ยอํานวยความสะดวกจํานวน 2 คน เมื�อเวลาผา่นไป 1 
เดือนพบวา่ ตํารวจจราจรทั -ง 2 คนป่วยต้องรักษาตวัอยูเ่ป็นประจํา      
 

17. ข้อใดเป็นปัญหาที�สําคญัของสถานการณ์นี -  
ก. การจารจรตดิขดับริเวณหน้าโรงเรียน 
ข. นกัเรียนมาโรงเรียนสายเป็นประจํา 
ค. มีปริมาณรกจํานวนมาก 
ง. ตํารวจจราจรป่วย 

 

18. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี - 
ก. ผู้ปกครองมารับสง่นกัเรียนในชว่งเช้าและเย็น 
ข. ไมมี่ตํารวจจราจรอํานวยความสะดวก 
ค. ตํารวจได้รับสารพิษในอากาศ 
ง. รถเคลื�อนตวัไมส่ะดวก 

 

19. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี -อยา่งไร 
ก. ผลดัเปลี�ยนหมนุเวียนตํารวจจราจรที�ให้บริการ 
ข. ให้ตํารวจจราจรใสห่น้ากากป้องกนัควนัพิษ 
ค. ขอความชว่ยเหลือจากตํารวจจราจร 
ง. ลดจํานวนรถให้น้อยลง 

 

20. จากการที�นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี - ผลที�เกิดขึ -นจะเป็นอยา่งไร 
ก. การจราจรไมต่ิดขดั 
ข. มลพิษในอากาศลดลง 
ค. สขุภาพของตํารวจดีขึ -น 
ง. ตํารวจไมต้่องทํางานหนกัเกินไป 
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สถานการณ์ที� 6  ใช้ตอบคาํถามข้อ 21-24 
 

 วนัหยดุวนัหนึ�ง นุน่ได้จดัห้องนอนใหมโ่ดยได้นํากระถางต้นไม้มาวางไว้ในห้องนอนเพื�อให้เกิด
ความสวยงามและสดชื�น เมื�อนุน่ตื�นขึ -นมาตอนเช้า รู้สกึว่าร่างกายออ่นเพลีย และมีอาการปวดศีรษะ  
 

21. ข้อใดเป็นปัญหาที�สําคญัของสถานการณ์นี -  
ก. นุน่จดัห้องนอนใหม่ 
ข. ในห้องมีก๊าซออกซิเจนน้อย 
ค. การนํากระถางมาไว้ในห้องนอน 
ง. นุน่มีร่างกายออ่นเพลียและปวดศีรษะ 

 

22. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี - 
ก. อากาศไมเ่พียงพอตอ่การหายใจ 
ข. ต้นไม้ที�นํามาจดัในห้องนอนมีขนาดใหญ่เกินไป 
ค. ตอนกลางคืนต้นไม้คายก๊าซคาร์บอนได-ออกไซด์มาก 
ง. ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องนอนไมส่มดลุ 

 

23. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี -อยา่งไร 
ก. ไปพบแพทย์เพื�อรักษา 
ข. เปิดหน้าตา่งในเวลากลางคืน 
ค. นํากระถางต้นไม้ออกจากห้องนอน 
ง. ควรเลือกต้นไม้ขนาดเล็กมาแทนต้นเดมิ 

 

24. จากการที�นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี - ผลที�เกิดขึ -นจะเป็นอยา่งไร 
ก. นุน่หายจากอาการออ่นเพลีย 
ข. มีก๊าซออกซิเจนเพียงพอตอ่การหายใจ 
ค. ได้ห้องที�สวยงามและมีอากาศเพียงพอตอ่การหายใจ 
ง. ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณสมดลุ 
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สถานการณ์ที� 7  ใช้ตอบคาํถามข้อ 25-28 
 

 เจ้าหน้าที�สาธารณสขุได้ไปในหมูบ้่านแหง่หนึ�งพบวา่ คนในหมูบ้่านเป็นไข้เลือดออกสงูถึง 60% 
และได้ทําการตรวจพื -นที�ภายในหมูบ้่านพบวา่ หนองนํ -าในหมบู้านมีเศษวชัพืชและขยะทบัถมเป็นจํานว
มากจนนํ -าเริ�มเนา่เหม็น          
 

25. ข้อใดเป็นปัญหาที�สําคญัของสถานการณ์นี -   
ก. หนองนํ -าเน่าเสีย 
ข. คนในหมู่บ้านไมมี่นํ -าสะอาดใช้ 
ค. คนในหมู่บ้านเป็นไข้เลือดออกจํานวนมาก 
ง. หนองนํ -ามีวชัพืชและขยะจํานวนมากทําให้นํ -าเน่าเสีย 

 

26. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี - 
ก. คนในหมู่บ้านนํานํ -าสกปรกมาใช้ 
ข. คนในหมู่บ้านถกูยงุลายที�อยู่ในหนองนํ -ากดั 
ค. คนในหมู่บ้านถกูยงุก้นปลอ่งที�อยูใ่นหนองนํ -ากดั 
ง. คนในหมู่บ้านไมใ่ห้ความร่วมมือในการดแูลหนองนํ -า 

 

27. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี -อยา่งไร 
ก. ให้เจ้าหน้าที�แนะนําความรู้เกี�ยวกบัไข้มาลาเรียให้คนในหมูบ้่านเข้าใจ 
ข. ชว่ยกนัทําความสะอาดหนองนํ -าและไมทิ่ -งขยะลงในแหลง่นํ -า 
ค. แนะนําให้คนในหมู่บ้านไปฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เลือดออก 
ง. โรงพยาบาลจดัสรรพื -นที�รองรับจํานวนผู้ ป่วย 

 

28. จากการที�นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี - ผลที�เกิดขึ -นจะเป็นอยา่งไร 
ก. คนในหมู่บ้านที�เป็นไข้เลือดออกมีจํานวนลดลง 
ข. คนในหมู่บ้านมีความรู้เรื�องไข้มาลาเรีย 
ค. คนในหมู่บ้านมีนํ -าสะอาดไว้บริโภค 
ง. การขยายพนัธุ์ของยงุลดลง 
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สถานการณ์ที� 8  ใช้ตอบคาํถามข้อ 29-32 
 

 โรงงานอตุสาหกรรมแหง่หนึ�งปลอ่ยนํ -าทิ -งในบอ่ที�เตรียมไว้ซึ�งอยูใ่กล้ที�พกัคนงานทําให้คนงานสว่
ใหญ่มีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะบอ่ยๆ และในที�สดุคนงานต้องออกจากงานเพื�อรักษาตวัใน
โรงพยาบาล            
 

29. ข้อใดเป็นปัญหาที�สําคญัของสถานการณ์นี -   
ก. โรงงานขาดคนงาน 
ข. โรงงานปิดกิจการ 
ค. คนงานเจ็บป่วย 
ง. คนงานลาออก 

 

30. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี - 
ก. คนงานอยูก่นัอย่างแออดั 
ข. คนงานได้รับสารพิษจากบอ่นํ -าทิ -ง 
ค. เจ้าของโรงงานไมเ่อาใจใส่ดแูลคนงาน 
ง. คนงานอาศยัอยูใ่กล้แหลง่นํ -าที�มีสารพิษ 

 

31. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี -อยา่งไร 
ก. จดัที�พกัให้คนงานใหม่ 
ข. จดัสิ�งแวดล้อมในโรงงานให้เหมาะสม 
ค. กําจดัสารพิษก่อนปล่อยลงสู่บอ่นํ -าทิ -ง 
ง. ไมใ่ห้คนงานใช้นํ -าที�ปล่อยออกจากโรงงาน 

 

32. จากการที�นกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี - ผลที�เกิดขึ -นจะเป็นอยา่งไร 
ก. คนงานไมเ่จ็บป่วย 
ข. คนงานอยูอ่ยา่งสะดวกสบาย 
ค. คนงานสามารถทํางานได้เต็มที� 
ง. กิจการของโรงงานเป็นไปได้ด้วยดี 
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ชื�อ - ชื�อสกลุ นางสาวบญุนํา อินทนนท์ 
วนัเดือนปีเกิด 28 พฤศจิกายน 2527 
สถานที�เกิด อําเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส 
สถานที�อยูปั่จจบุนั 316 หมู ่1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 
ประวตัิการศกึษา 
                    พ.ศ.2539 
 
                    พ.ศ.2542 
 
                    พ.ศ.2545 
 
                     พ.ศ.2549 
 
                     พ.ศ.2551 
 

 
ระดบัชั 8นประถมศกึษาปีที� 6  
จากโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส 
ระดบัชั 8นมธัยมศกึษาตอนต้น  
จากโรงเรียนนราสิกขาลยั จงัหวดันราธิวาส 
ระดบัชั 8นมธัยมศกึษาตอนปลาย  
จากโรงเรียนนราสิกขาลยั จงัหวดันราธิวาส 
การศกึษาบณัฑิต เอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  
จากมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาการมธัยมศกึษา (การสอนวิทยาศาสตร์) 
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

