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จิราวรรณ   สอนสวัสด์ิ.(2554). การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถ 

   ในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ 

   การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชดุกิจกรรมโครงงาน 
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               มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ:  

   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี, อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา 

 

   การศึกษาวิจยัครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและ

ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับการ 

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร   

   ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนวัดระเบาะไผ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2553 ที่เรียน

วิชาวิทยาศาสตร  จํานวน   2  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  74  คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย

ขั้นตอน (Multistage) โดยขั้นตอนแรกเปนการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) แลวสุม

อยางงาย (Sample Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลาก เพื่อแบงเปนกลุมทดลองที่ 1  

และกลุมทดลองที่ 2 ดังนี้  กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมทดลอง 

ที่  2  ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ 

Randomized control group pretest-posttest design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัยมีคาความเชื่อมั่น .91 และแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การแกปญหาทางวิทยาศาสตรแบบปรนัยมีความเชื่อมั่น .75 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติแบบ  

t-test Dependent Samples และ t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score. 

 

     ผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้

       1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยาง 

ไมมีนัยสําคัญ  

       2.นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

       3. นักเรยีนที่ไดรับการจดัการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



      4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยาง 

ไมมีนัยสําคัญ 

       5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการแกปญหา 

ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       6. นกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรมีความสามารถ 

ในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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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 The Learning  

Activity Packages of Matthayomsuksa 1 Student At Watrabaopai School. The population 

used  in this research were 74 students of Mathayomsuksa I of  Watrabaopai School, 

Srimahaphot district, Prachinburi, in the second semester of the 2010. Students were 

chosen through multistage sampling. They were divided into 2 group ; the experiment 1 and  

the experiment 2  with 37  students each. The experiment 1 was taught using problem-based 

learning; the experiment 2  was taught The  learning activity packages,  a total of 16 hours. The 

research equipment  the achievement test on science study with reliability of .91 and the 

ability in solving science problems test with reliability of .75 The study were Randomized 

Control Group pretest-posttest design. The data analysis were by t-test dependent Samples 

and  t-test for Independent Sample Difference Score. 

 

  The results of this indicated that: 

     1.The science learning achievement  between the students taught Problem-Based 

Learning  and taught The Learning  Activity Packages  was  non - significantly difference at  

the .01 level. 

     2. The students learned by using Problem-Based Learning  were  significantly 

difference at the .01 level in learning achievement. 

     3. The students learned by The Learning  Activity Packages were  significantly 

difference at the .01 level in learning achievement. 



     4. Ability  in  solving  science  problems  between the students taught  through 

Problem-Based Learning and  The  Learning  Activity Packages was  non - significantly 

difference at the .01 level. 

                 5. The students learned by using Problem-Based Learning  were significantly 

difference at the .01 on  ability  in  solving  science  problems.   

     6. The students by The Learning  Activity Packages were  significantly difference at 

the .01 level on  ability  in  solving  science  problems.   
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารย 

ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา และ 

รองศาสตราจารย ตรูเนตร  อัชชสวัสด์ิ ประธานกรรมสอบปากเปลาปริญญานิพนธ และผูชวย

ศาสตราจารย สนธยา  ศรีบางพลี ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา เพื่อใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการ

จัดทํางานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการมัธยมศึกษา และขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. บุญยานุช  เฉวียงหงส  

นางสมหมาย  ดีชื่น  และนางสุคนธา  โพธินุช ผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะหตรวจแกไข

เครื่องมือตลอดจนใหคําปรึกษาและขอแนะนํา อันเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้เปนอยางยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครูอาจารยโรงเรียนวัดระเบาะไผ  อําเภอศรีมหาโพธิ  

จังหวัดปราจีนบุรี ทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูทําวิจัย  ทําการศึกษาคนควาจนสําเร็จ 

 ขอขอบพระคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท เอกการมัธยมศึกษาทุกทานที่มีสวนในการแนะนํา

ชวยเหลือและใหกําลังใจในการทําสารนิพนธในครั้งนี้และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 และ 

1/2 ที่ใหความรวมมือในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 

 ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ บิดามารดาอันเปนที่รักและเคารพ นองสาวและเพื่อนสนิทของ

ผูวิจัยที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจเสมอมาทั้งในการเรียนและการทําวิจัยจนสําเร็จ คุณคาและ

ประโยชนใด ๆ จากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอบมอบเปนเครื่องบูชา บิดา มารดา ครูอาจารย และ

ผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรม ส่ังสอน ชี้แนะแนวทางการศึกษาแกผูวิจัยมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง   
 วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ  

ตาง ๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก และเทคโนโลยีก็มีสวน

สําคัญใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนอยางไมหยุดยั้ง (กรมวิชาการ.  

2545: 2)  ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันจึงได

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เนนเนื้อหามาเปนหลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการ โดยมุงใหผูเรียนได 

คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปนอยางสรางสรรค ผูเรียนสามารถนําทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไปใชแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ (รัชนก คะยอม. 2543: 3) ดังนั้นการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร ครูตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหสามารถนํานวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนา

ผูเรียน  รูจักสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ฝกใหผูเรียนมีทักษะในการสังเกต การตั้ง

คําถาม การคิดหาคําตอบ ตลอดจนการทํางานรวมกันเปนกลุม (เพ็ญจันทร สุนทราจารย.  

2535: 28) รวมทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน ครูควรวางแผนจัดกิจกรรมใหนักเรียนมสีวนรวม

ในการวางแผน วัดผล ประเมินผล และกิจกรรมที่จัดนั้นตองเนนที่การพัฒนากระบวนการคิด 

วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล การแกปญหา การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การสราง

คําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนไดเพื่อนําไปสูคําตอบของปญหาตาง ๆ ในที่สุดสามารถสรางองค

ความรูได (กรมวิชาการ. 2545: 142-143) สอดคลองกับแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการเรียน 

การสอนที่วา ครูควรยึดผูเรียนเปนสําคัญที่เขาตองการอะไร สนใจอะไร พยายามจัดการเรียน 

การสอนใหตรงกับความตองการของผูเรียน ทําใหการเรียนรูหลากหลาย ไมจํากัดอยูในหนังสือ

เรียนที่ใหมา ตองเอาคนและสภาพการณจริงเปนตัวตั้ง (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู.  

2543: 54) 

   การเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลัก เปนการจัดเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่สามารถสงเสริมการ

เรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยประยุกตใชทั้งหลักการของการสรางองคความรูดวยตนเองบน

ฐานของประสบการณเดิมและใช “ปญหา” ที่จะพบไดในสถานการณจริงเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียน

เกิดความตองการเรียนรูเพื่อเกิดการเรียนรูในการแกปญหา การคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยที่

ครูเปนผูชี้แนะเสนอแนะแนวทางและเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมไวให รวมทั้งไดฝกทักษะการคิด

และแกปญหาอยางเปนระบบ ตลอดจนรูจักการทํางานเปนกลุมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
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ทํางานรวมกันเปนทีม (วัฒนา รัตนพรหม. 2548: 33) โดยเฉพาะในการทํางานในระบบกลุมนั้น 

ตองผานการอภิปรายถาม-ตอบกับตัวเองและเพื่อน ๆ ในกลุมอยางจริงจัง รูวาตองถาม-ตอบ

อยางไร  ตองใชการคิด การวิเคราะห ใชเหตุใชผลในการพิจารณาขอมูล การตีความ การสังเกต  

ซึ่งรวมเรียกการคิดเหลานี้วา การคิดวิเคราะห (การเรียนรูโดยใชปญหา. 2544: 131)  

  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่เนนเกี่ยวกับการสรางความรูดวยตนเองของ

ผูเรียน โดยบูรณาการสาระความรูตางๆ ที่อยากใหเอื้อตอกันหรือรวมกัน สรางเสริมความคิด  

ความเขาใจ ความตระหนัก  ทั้งดานสาระและคุณคาตาง ๆ ใหกับผูเรียนโดยอาศัยทักษะทาง

ปญญา หลาย ๆ ดาน ทั้งที่เปนทักษะขั้นพื้นฐาน ในการแสวงหาความรูและทักษะขั้นสูงที่จําเปน

อยางยิ่งในการคิดอยางสรางสรรคและมีวิจารณญาณเปนตน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเปนครู

ตองมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการทําโครงงานประสบการณตรงโดยการทําโครงงานดวย

ตนเอง  ทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (ลัดดา ภูเกียรติ. 2544: 19) และการนําชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตรมาชวยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองไดมากขึ้น ชุดกิจกรรมยังมีประโยชนตอการเรียนการสอน 

ซึ่งสอดคลองกับสมจิต  สวธนไพบูลย (2535: 24) ที่กลาววา ไมมีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุดและ

เหมาะสมที่สุดสําหรับทุกวิชา ดังนั้นครูผูสอนจึงควรดัดแปลงรูปแบบและวิธีสอนเพื่อใหเหมาะสม

กับบทเรียน และสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีความ

อยากรูอยากเห็น และชอบความสนุกสนานอยูในตัวอยูแลว ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนโดยนําเอาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับการจัดการเรียนรูจะชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู   

ความเขาใจ  และไดรับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหอยูในระดับ

มาก  อันจะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนรู   

 จากสภาพปญหาและแนวคิดดังกลาว  ทําใหผูวิจัยสนใจทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร เพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรภายในโรงเรียน ใหมีระดับผล

การเรียนอยูในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรและเพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย  
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร   

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

          4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวย 

ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

  5.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

  6.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
  1. ผลการวิจยัครั้งนีท้ําใหทราบถึงผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและ

ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 

  2. ผลการวิจยัครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

และกลุมสาระอื่น ๆ ไดพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชดุ

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ในเนื้อหาอื่น ๆ หรือระดับชั้นอื่น ๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

  3. ผูเรียนสามารถใชผลการวิจัยครั้งนี ้ เปนแนวทางในการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทาง 

การเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของตนเองใหมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นและสามารถนาํไปใชในชีวิตประจําวนัได 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัย 
          ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนวัดระเบาะไผ  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553   

ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน  2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 74 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบ

หลายขั้นตอน (Multistage) โดยขั้นตอนแรกเปนการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

แลวสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลาก เพื่อแบงเปนกลุม

ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่  2  ดังนี้ 

              กลุมทดลองที่ 1 ไดรับ การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 37 คน 

              กลุมทดลองที่ 2 ไดรับ การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   

จํานวน 37 คน 

 
   ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
           ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยใช

เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห รวม 16 ชั่วโมง 

 
    เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
            เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ โดยมีเนื้อหายอย  

จํานวน 5 เร่ือง ดังนี้  ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็วและ

ความเร็ว กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ 

 
   ตัวแปรที่ศึกษา 
            ตัวแปรอิสระ ไดแก 

        การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

                  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 

            ตัวแปรตาม  ไดแก 

               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 

                  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง ลักษณะของการสอนโดยใช

ปญหาในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่นักเรียนอาจพบ มาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรยีนรู และ

เปนตัวกระตุนในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล โดยเนนใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่ง

ที่ตองการแสวงหาความรูดวยตนเอง และรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม ภายในกลุมผูเรียน

ดวยกันโดยผูสอนมีสวนรวมนอยที่สุด  ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามขั้นตอนของ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 8) มี 6 ข้ันตอน 

ดังนี้  

    1.1  กําหนดปญหา หมายถึง ข้ันที่ผูสอนจัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิด 

ความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยากเรียนได และ

เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

    1.2  ทําความเขาใจกับปญหา หมายถึง ข้ันที่ผูเรียนตองทําความเขาใจปญหาที่

ตองการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได 

    1.3  การดําเนินการศึกษาคนควา หมายถึง ข้ันที่ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองการเรียน

ดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย 

    1.4  สังเคราะหความรู หมายถึง ข้ันที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

    1.5  สรุปและประเมินคาของคําตอบ หมายถึง ข้ันที่ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของ

กลุมตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดย

พยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูใน

ภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

    1.6  นําเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ข้ันที่ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองค

ความรูและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลายผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับ

ปญหารวมกันประเมินผลงาน 

   2.  ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การจัดการเรียนรูในวิชวิทยาศาสตร 

เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่  ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ตั้งแตการเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควา ดําเนินการวางแผน  

ออกแบบประดิษฐ  สํารวจ  ทดลอง  เก็บรวบรวมขอมูล  รวมทั้งแปลผล สรุปผลและการนําเสนอ

ผลงาน  ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครู  อาจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิ ทําใหเกิดทักษะใน
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การแสวงหาความรูและเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียนรู และชวยใหผูเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

    2.1 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดที่ 1เร่ือง เร่ิมตนกับโครงงานวิทยาศาสตร  

เปนชุดกิจกรรมเกี่ยวกับปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร ความรูในการทําโครงงาน

วิทยาศาสตร  ตั้งแตความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร จุดมุงหมายของโครงงาน ประเภทของ

โครงงานวิทยาศาสตรและการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 

    2.2  ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดที่ 2 เร่ือง โครงงานประเภทสํารวจ เปนชุด

กิจกรรมเกี่ยวกับระยะทางและการกระจัด ความรูเกี่ยวกับโครงงานประเภทสํารวจ และการฝกทํา

โครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจ 

    2.3  ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดที่  3 เร่ือง โครงงานประเภททดลอง เปน

ชุดกิจกรรมเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  ความรูเกี่ยวกับโครงงานประเภททดลองและการ

ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง 

   2.4  ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดที่ 4 เร่ือง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐและ

ทฤษฎีเปนชุดกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ความรูเกี่ยวกับโครงงานประเภทสิง่ประดษิฐ

และทฤษฎี  และการฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐและทฤษฎี   

   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนของ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที่ โดยการวัดและประเมินผล  

ทั้งหมด 4 ดาน  คือ  ดานความรู-ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใชและดานทักษะ

กระบวนการ โดยประเมินจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   

เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่  ซึ่งเปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ  ที่ผูวิจัยสราง

ข้ึน 

    4. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการ

คิดที่ตองอาศัยกระบวนการทางสมองและประสบการณของบุคคลมาประกอบกัน เพื่อแกปญหา  

ที่นักเรียนประสบในสถานการณที่กําหนดมาให  โดยการระบุประเด็นที่สอดคลองกับปญหาตาม

ข้ันตอนการแกปญหาของเวียร  ซึ่งเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรโดยเสนอไว  4 ข้ันตอน ดังนี้ 
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            4.1  ข้ันระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหาที่สําคัญที่สุดที่

เกี่ยวของกับสถานการณที่กําหนดให 

            4.2  ข้ันการวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่เปนไปได

ที่ทําใหเกิดปญหา  โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให 

            4.3 ข้ันการเสนอวิธีการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการ

แกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหาหรือเสนอขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ระบุไว

อยางสมเหตุสมผล 

            4.4  ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายผลที่เกิดขึ้น

หลังจากการใชวิธีการแกปญหานั้นวาสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม และผลที่เกิดขึ้นควรเปน

อยางไร 

   ทั้งนี้ประเมินจากการทําแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   

ซึ่งเปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 7 สถานการณ จํานวน 28 ขอ 5 ตัวเลือก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
    ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย  
   1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน   

   2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

1.  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา  

     เปนฐาน    

2.  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม  

     โครงงานวทิยาศาสตร 

1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

     วิทยาศาสตร 

2.  ความสามารถในการแกปญหา  

     ทางวทิยาศาสตร 
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    3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

   4.  นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยชดุกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรมีความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรแตกตางกนั 

    5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

   6. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูดวยชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมี

ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
           ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวจิัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนาํเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้  

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.1 ความเปนมาของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.2 ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.4 หลักการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.5 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.6 การประเมนิผลการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.7 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
2.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

2.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 

2.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 

2.4 ข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรม 

2.5 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
3.2 การวัด  

3.3 แบบทดสอบ  

3.4 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

3.5 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.6 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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4. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
4.1 ความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
4.2 ความสามารถในการแกปญหาของบุคคล 

4.3 กระบวนการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
4.4 การเรียนการสอนกับการแกปญหา  

  5.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

5.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

5.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 

5.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   1.1 ความเปนมาของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
               การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีแนวคิดมาจาก จอหน ดิวอ้ี นักการศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่ง

เปนผูตนคิดวิธีสอนแบบแกปญหา และเปนผูเสนอแนวคิดวา การเรียนรูเกิดจากการลงมือทําดวย

ตนเอง (Learning by doing) โดยการเรียนรู  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีการพัฒนาขึ้นครั้ง

แรกโดยคณะวิทยาศาสตรสุขภาพของมหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา ซึ่งนํามาใชใน

กระบวนการติวใหกับนักศึกษาแพทยฝกหัดและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาไดนําไปพัฒนาใช  

โดยเริ่มจากสาขาแพทยกอนแลวจึงแพรไปยังสาขาอื่นๆ และไดกลายเปนพื้นฐานในการพัฒนา

หลักสูตรของโรงเรียนหลายแหงทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และแนวคิดของดิวอี้ ได

นําไปสูแนวคิดในการสอนรูปแบบตาง ๆ ที่ใชกันอยูในปจจุบัน (มัณฑรา ธรรมบุศย. 2545: 14-15) 

               ในประเทศไทย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเริ่มใชคร้ังแรกในหลักสูตรแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2531 และประยุกตในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร พยาบาล

ศาสตร  ทั้งนี้การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นํามาปรับใช

ในหลาย ๆ กลุมสาระการเรียนรูได เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

นี้ไดรับการยอมรับวา  เปนการเรียนการสอนที่ใหประสบการณ ทาทายความคิด ลักษณะนิสัย และการ

ปฏิบัติรวมกับการแกปญหา  เปนการจูงใจผูเรียนใหเรียนรูการแกปญหา  โดยผานการสืบเสาะหาความรู

และการเรียนดวยการคนพบดวยตนเองและจากการทํางานกลุม (รัชนีกร หงสพนัส. 2547: 45) 
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             1.2  ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
                    การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มาจากภาษาอังกฤษวา Problem-Based Learning (PBL) มี

นักการศึกษาหลายคนไดเรียกชื่อแตกตางกัน เชน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก  

(ทองจันทร หงศลดารมภ. 2544: 5) การจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนหลัก (ทิศนา แขมมณี. 

2548: 137; สุปรียา วงศตระหงาน. 2545: 1) การเรียนรูจากปญหา (นิรมล ศตวุฒิ. 2547: 70) 

และการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก (รัชนีกร หงสพนัส. 2547: 44) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําวา 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และมีนักการศึกษาใหความหมายไวดังนี้ 

               Borrows; & Tamblyn (1980 อางอิงจาก อุดม รัตนอัมพรโสภณ. 2545) กลาววา 

การเรียนแบบ (การ) ใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนที่ผลการเรียนเกิดจากการทาํงานที่ผูเรียน 

มีความเขาใจในกระบวนการแกปญหาเปนอยางด ี

               Barrows (1985 อางอิงจาก อุดม  รัตนอัมพรโสภณ. 2545) กลาววา บารโรวไดชี้ใหเห็น

ส่ิงที่สําคัญในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักไววาเปนการสรางความรูจาก

บริบทในสถานที่แกปญหา พัฒนาผลที่ไดจากกระบวนการของเหตุผลจากการแกปญหา และ

พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

                Boud, D. & FellettiG (1998 อางอิงจาก หัสชัย สิทธิรักษ. 2550) ใหนิยาม การเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐานวา เปนวิธีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนที่ใชปญหาเปนตัวกระตุนและ

เนนที่กิจกรรมของนักศึกษา  PBL ไมใชวิธีการเรียนแกปญหาที่เพิ่มเขาไปในหลักสูตรเดิมอยางงาย ๆ 

แตเปนวิธีที่จัดหลักสูตรใหมีกิจกรรมการเรียนรูเกิดขึ้น โดยอาศัยที่เปนจริงเปนการปฏิบัติของ

วิชาชีพเปนตัวแกน 

                Gallagher (1997: 332-362) ไดใหความหมายวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

เปนการเรียนรูที่นักเรียนตองเรียนรูจากการเรียน (learn to learn) โดยนักเรียนจะทํางานรวมกัน

เปนกลุมเพื่อคนหาวิธีการแกปญหา  โดยจะบูรณาการความรูที่ตองการใหนักเรียนไดรับกับการ

แกปญหาเขาดวยกัน ปญหาที่ใชมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับนักเรียน 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะมุงเนนพัฒนานักเรียนในดานทักษะการเรียนรู  มากกวาการ

เรียนรูที่นักเรียนจะไดมาและพัฒนานักเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได 

                Spencer(1999 อางอิงจาก อุดม รัตน อัมพร โสภณ. 2545) กลาววา การเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนหลกั  เปนการเรียนที่ใหผูเรียนเรียนเปนศูนยการเรียน  ฝกแกปญหาโดยใชกระบวนการ

กลุมและการเรียนเปนรายบคุคล  
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             Savin-Baden,M. and Major,C.H. (2004 อางอิงจาก อัญชลี  ชยานุวัชร. 2551) กลาววา

การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่ยืดหยุนหลากหลายสามารถประยุกตใน

หลักสูตรทั้งบางสวนและทั้งหลักสูตรเพราะการจัดการเรียนรูแบบในนี้ ใชในการเรียนรูข้ันสูงเปน

กระบวนการที่ชวยใหผูเรียนสามารถอยูในสังคมโลกที่ซับซอนไดอยางกลมกลืน 

              เฉลิม วราวิทย (2531 อางถึงใน อุดม  รัตนอัมพรโสภณ. 2545)กลาววาการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐานเปนวิธีการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะใฝหา

ความรูเพื่อแกปญหา โดยเนนใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหา และรูจักภาระทํางาน

รวมกันเปนทีมภายในกลุมผูเรียนโดยผูสอนมีสวนรวมเกี่ยวของนอยที่สุด 

               สุปรียา วงศตระหงาน (2544) กลาววา การเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก  คือขบวนการที่

แสวงหาความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  เจตคติจากสถานการณปญหาที่ไมคุนเคยมากอนเปนการ

รวบรวมขอมูลการเรียนรูมาประยุกตใชกับสถานการณนั้น ๆ เปนกระบวนการทางการศึกษา

ออกแบบอยางเหมาะสมและกระตุนเราใหเกิดการเรียนรูแตควรใหโอกาสผูเรียนในการฝกวิเคราะห

เหตุผลอยางตอเนื่องสรางโครงความคิดของผูเรียนอยางมีแบบแผน 

                มัณฑรา ธรรมบุศย (2545) ใหความหมายไววาการสอนแบบใชปญหาเปนฐานไมใช

การสอนแบบแกปญหา(Problem Solving Method) การสอนแบบใชปญหาเปนฐานนั้น เปน

ปญหาที่เกี่ยวกับศาสตรของผูเรียนโดยตรง  โดยปญหาจะเปนตัวกระตุนหรือนําทางใหผูเรียนตอง

แสวงหาความรูความเขาใจดวยตนเองเพื่อจะไดคนพบคําตอบของปญหานั้น ๆ กระบวนการ 

หาความรูดวยตนเองนี้จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา (Problem Solving Skill) 

                สุมาลี ชัยเจริญ (2548) สรุปแนวคิดการสรางความรูจักการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ไววา  ตามแนวคิดทฤษฏีของเพียเจต ถาผูเรียนถูกกระตุนดวยปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง

ปญหาหรือเรียกวาเกิดการเสียสมดุลทางปญหา ผูเรียนตองพยายามปรับโครงสรางทางปญหา   

ใหเขาสูภาวะสมดุลโดยใชวิธีการดูดซับ ไดแก การรับขอมูลใหม ๆ จากสิ่งแวดลอมเขาไปไวใน

โครงสรางทางปญหาและการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา คือ การเชื่อมโยงโครงสรางทาง

ปญญาเดิมหรือความรูเดิมที่มีมากอนกับขอมูลขาวสารใหมจนกระทั่งผูเรียนสามารถปรับ

โครงสรางทางปญญาเขาสูภาวะสมดุลหรือสามารถสรางความรูใหมหรือเกิดการเรียนรูนั้นเอง 

                สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานเปนกระบวนการจัดการเรียนรูเร่ิมตนจากปญหาที่เกิดขึ้นโดยสรางความรูจากกระบวนการ

ทํางานกลุมเพื่อแกปญหาหรือสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและมีความสําคัญตอผูเรียน  

ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู 
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                หัสชัย สิทธิ รักษ (2550) ใหความหมาย  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปน

กระบวนการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนวิเคราะหอยางมีเหตุผล รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง 

เพิ่มทักษะในการแกปญหาสามารถเพิ่มทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน และพัฒนาทักษะใน 

การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                 จากขางตนสามารถสรุปไววา การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนที่ผูเรียน

เปนศูนยกลางการเรียน  เปนการเรียนที่ผลเกิดจากการทํางานที่ผูเรียนมีความเขาใจในกระบวนการ

แกปญหาเปนอยางดีใชปญหาเปนตัวกระตุน เพื่อใหผูเรียนใฝหาความรู เพื่อแกปญหาตัดสินใจใน

ส่ิงที่ตองการแสวงหาและรูจักทํางานรวมกันเปนทีมและมีการเรียนเปนรายบุคคลโดยผูสอน 

มีสวนรวมนอย 

 
  1.3 แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วของกบัการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
              การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL)  

มีแนวคิดทฤษฏีที่สอดคลอง  ดังนี ้  

             เดไลเซิล (Delisle. 1997: 1-2) ไดกลาวถึงการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามี 

รากฐานมาจากทฤษฎีทางการศึกษาของ จอหน บี ดิวอี (John B.Dewey) ซึ่งมีชื่อวา การศึกษา

แบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) ที่เนนการเตรียมประสบการณ เพื่อพัฒนาผูเรียน 

ในทุก ๆ ดาน โดยคํานึงถึงความสนใจ ความถนัด ความตองการทางดานอารมณ และสังคมของ

ผูเรียน เนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมและประสบการณ ผูเรียนตองลงมือกระทําดวย

ตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะแนวทางเทานั้น 

             มิโลและเอฟเวนเซน (Hmelo; & Evenson. 2000: 4) ไดสนับสนุนวาการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งมีรากฐานมาจาก

ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจทและวีก็อทสกี้ เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญา

ที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

กับส่ิงแวดลอม และเกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณใหม และปรับโครงสรางสติปญญาให

เขากับประสบการณใหม  นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการเรียนรูดวยการคนพบของบรูเนอร ซึ่งเชื่อวาการ

เรียนรูที่แทจริงมาจากการคนพบของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูใน

กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหาที่ไมรูทําใหผูเรียนเกิดความ

ขัดแยงทางปญหา และผลักดันใหผูเรียนไปแสวงหาความรู และนําความรูใหมมาเชื่อมโยงกับ

ความรูเดิมเพื่อแกปญหา 
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            มัณฑรา ธรรมบุศย  (2545) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนรูปแบบที่

มีรากฐานมากจาก  ทฤษฏีสรางสรรคนิยม (Constructivist Learning Theory) เกิดจากการทํางาน

และการคนพบของเพียเจตที่เชื่อวาคนตั้งแตเกิดมาพรอมจะมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและพรอม

ที่จะเชื่อมโยงประสบการณใหมจนเกิดการเรียนรูและเกิดการพัฒนาทางสติปญญาเมื่อประสบกับ

ปญหาบุคคลจะพยายามปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลดวยกระบวนการ 2 ประการ คือ การจัดและ

รวบรวมและการปรับตัว  ซึ่งพัฒนาการทางสติปญญาของตนมีลักษณะแตกตางกันตามชวงอายุที่

แตกตางกัน  เปนการพัฒนาอยางตอเนื่องตามลําดับข้ันผูเรียนในวัยชวงชั้นที่ 3 (อายุ 12 ปข้ึนไป) 

มีพัฒนาการเริ่มเขาสูวัยผูใหญและมีความสามารถคิดหาเหตุผลในเชิงนามธรรมได  และทฤษฏี

พัฒนาการเรียนรู (Cognitive Development Theory) วีก็อทสกี้(Vygotsky.1997 อางอิงจาก 

ชินะพัฒน ชื่นแดชุม. 2551) อธิบายวาพัฒนาการทางสติปญญาเปนคุณลักษณะที่มนุษย

สรางสรรคข้ึนจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมภายใน  โดยมีส่ิงแวดลอมทางสังคมและ

วัฒนธรรมเปนสวนสําคัญกับองคประกอบภายในทั้งทางชีวภาพและจิต 

            กาเย (รัชนีกร หงสพนัส. 2547: 47; อางอิงจาก Gagne.1974: 121-136) ได 

ระบุไววา  การเรียนรูการแกปญหาเปนการนําเกณฑตาง ๆ มาใช  เปนกระบวนการที่เกิดในตัวผูเรียน 

เปนการใชเกณฑในขั้นสูงเพื่อแกปญหาที่คอนขางซับซอน  และสามารถนําเกณฑในการแกปญหา

ไปใชในสถานการณที่คลายคลึงกัน 

            มโิลและลิน (รัชนีกร หงสพนัส. 2547: 47; อางองิจาก Hmelo; & Lin. 2000: 231-232) 

กลาววา การเรียนแบบใชปญหาเปนหลกัเกี่ยวของกับทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ หรือขอมูล

ขาวสารตรงทีว่าไดนาํขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศไปใชในการแกปญหา 

            จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ การเรียนรูโดยใชปญหา 

เปนฐาน มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฏีสรางสรรคนิยมและทฤษฏีพัฒนาการเรียนรู ซึ่งเปน

กระบวนการสรางความรูใหมโดยอาศัยพื้นฐานความรูเดิมที่มีอยูดวยตนเอง จากการที่ผูเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ตองลงมือกระทําดวยตนเอง จนการคนพบความรูหรือขอมูลใหม และ

สามารถนําขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตาง ๆ ได โดยผูสอนเปนเพียง 

ผูชี้แนะแนวทางเทานั้น 
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   1.4 หลักการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
            การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเปนรูปแบบการเรียนรู โดยใหผูเรียนสรางความรู

ใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมี

ความที่ยืดหยุน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะการรวมมือกันมีแรงจูงใจ การอภิปราย ทักษะใน

การคิดวิเคราะหและคิดแกปญหารวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาที่ศึกษาดวย การเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและแกปญหาเปน

หลัก (Cindy E. Hmelo-Silver. 2004) 

              สันติ วิจักขณาลัญฉ (2548) กลาววา การเรียนโดยใชปญหาหรือสถานการณเปนฐาน

และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ จะชวยพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนรวมถึงทักษะการ

สืบคนขอมูลการสรุปขอมูลผูสอนควรกําหนดปญหาหรือสถานการณที่เหมาะสมกับวัยและความรู

พื้นฐานของผูเรียน และเมื่อผูเรียนผานกระบวนการแกปญหาในขั้นตนไดแลว  สถานการณหรือ 

ปญหาตาง ๆ จะเพิ่มระดับความยากแลวซับซอนขึ้นอาจใชกระบวนการกลุมชวยเพราะจะเพิ่ม

ศักยภาพของการเรียนรูไดมากขึ้น 

              การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีลักษณะสาํคัญดังนี ้

1) ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน 

2) การเรียนรูเกิดขึ้นในกลุมผูเรียนขนาดเล็ก 

3) ครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูใหคําแนะนํา 

4) ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
5) ปญหาที่นาํมาใชมีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน ปญหาหนึ่งปญหาอาจ 

มีคําตอบไดหลายคําตอบหรือแกปญหาไดหลายทาง 

6) ผูเรียนเปนผูแกปญหาโดยแสวงหาขอมูลใหมๆดวยตนเอง 
7) ประเมินผลจากสถานการณจริงโดยการสังเกตจากความสามารถในการปฏิบัติ  

ลักษณะสําคญัของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 

2548)  สรุปไดดังนี ้

1) ตองมีสถานการณที่เปนปญหาและเริ่มตนดวยการจัดกระบวนการเรียนรูดวย 

การใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 

2) ปญหาที่นาํมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูควรเปนปญหาที่เกิดขึ้น  พบเห็น 

ไดในชีวิตจริงของผูเรียนหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง 
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3) ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง (Self – Directed Learning)  คนควาและแสวงหา 

คําตอบดวยตนเอง ดังนั้นผูเรียนจะตองวางแผนการเรียนดวยตนเองบริหารเวลา คัดเลือกวิธีการ

เรียนรูและประสบการณการเรียนรู  และประเมินผลดวยตนเอง 

4) ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย  เพื่อประโยชนในการคนควาหาความรูสืบคนขอมูล 

รวมกันเปนการพัฒนาทกัษะกระบวนการแกปญหาดวยเหตุผล ฝกใหผูเรียนมทีักษะในการสื่อสาร

ขอมูล  เรียนรูที่จะอยูและทาํงานรวมกับผูอ่ืน  ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล  พฒันา

ความสามารถในการทํางานเปนทมี  โดยผานการวิเคราะห  สังเคราะหและตัดสินใจรวมกนั 

5) การเรียนรูมีลักษณะบูรณาการความรูและบูรณาการกระบวนการตาง ๆ 

6) ความรูทีเ่กิดขึ้นจากการเรียนรูจะไดมาภายหลงัจากการผานกระบวนการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเทานั้น 

7) การประเมนิผลเปนการประเมินผลจากสภาพจริงโดยพจิารณาการปฏบิัติงาน 

ความกาวหนาของผูเรียน 

               ดังนั้นลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จึงเปนการนําปญหาที่

ใกลตัวผูเรียนหรือความสําคัญตอผูเรียนมาเปนตัวกระตุนใหเกิดการแสวงหาขอมูล ความรูดวย

ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ฝกการ

ส่ือสารขอมูลและประเมินตนเอง (ปราณี  หีบแกว. 2551: 22) 

 
    1.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
                แนวคิดการสอนดวยวิธีการใชปญหาเปนฐานจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ การดําเนินการ

แกปญหาของผูเรียนมีข้ันตอนดังนี้  

                 Davis  Harden (1999 อางถงึใน อุดม รัตนอัมพรโสภณ. 2545) ชี้ใหเหน็สิ่งที่สําคัญใน

การกําหนดเปาหมายการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

 1) สรางความรูจากบริบทในสถานทีท่ี่แกปญหา 

 2) พัฒนาผลที่ไดจากกระบวนการของเหตุผล จากการแกปญหา 

 3) พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

 เฉลิม วราวทิย (2531 อางอิงจาก อุดม รัตนอัมพรโสภณ. 2545) กลาววา การจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีข้ันตอนดังนี ้
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                    ข้ันตอนที่ 1 ผูเรียนจะตองทําความเขาใจกับปญหาที่ไดรับเสียกอน ถาความหมาย

ของคําหรือขอความใดที่ยังไมเขาใจ จะตองหาคําอธิบายใหชัดเจน โดยอาศัยความรูเปนพื้นฐาน

ของสมาชิกภายในกลุมหรือเอกสารตํารา 

 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนนี้เปนการใหคําอธิบายของปญหาทั้งหมดโดยกลุมจะตองมี

ความเขาใจตอปญหาที่ถูกตองสอดคลองกัน โดยอยางนอยที่สุดจะตองเขาใจวามีเหตุการณหรือ

ปรากฏการณใดถูกกลาวถึงหรืออธิบายอยูในปญหานั้นบาง 

 ข้ันตอนที่ 3 และ 4 การวิเคราะหปญหาจะไดมาซึ่งความคิดและขอสนับสนุน

เกี่ยวกับโครงสรางของปญหาโดยอาศัยพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน  รวมทั้งความคิดอยางมีเหตุผล

ในการสรุปรวบรวมความคิดเห็น ความรูและแนวความคิดของสมาชิกภายในกลุมเกี่ยวกับ

กระบวนการและกลไกที่เปนไปไดในการแกปญหา นั่นคือพยายามสรางสมมติฐานอันสมเหตุสมผล

สําหรับปญหานั้น ๆ ในขั้นนี้การแสดงความคิดเห็นเปนแบบ(การ)ระดมสมองเปนวิธีการที่ทําให

สมาชิกของกลุมไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรเีพื่อใหไดสมมติฐานมากที่สุดเทาที่จะมากได 

  ข้ันตอนที่ 5 จากสมมติฐานตาง ๆ ที่ไดมากลุมจะตองนํามาพิจารณาจัดลําดับ

ความสําคัญอีกครั้งโดยอาศัยขอสนับสนุนจากขอมูลความจริงและความรูจากสมาชิกภายในกลุม 

เพื่อพิจารณาหาขอยุติสําหรับสมมติฐานที่ปฏิเสธไดในขั้นตนและคัดเลือกสมมติฐานทีต่องแสวงหา

ขอมูลเพิ่มเติมตอไป 

  ข้ันตอนที่ 6 ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม 

เพื่อพิสูจนสมมติฐานที่คัดเลือกไว 

  ข้ันตอนที่ 7 จากวัตถุประสงคที่กําหนดไวสมาชิกในกลุมจะตองชวยกันแสวงหา

ขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุม โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งจากตําราเอกสาร

ทางวิชาการและผูชํานาญดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งการทํางานจะทําเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได  

หากมีเวลานอยจําเปนตองแยกเปนรายบุคคลเพื่อไปชวยกันหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ แลวมาพบ

กันในกลุมอีกครั้งหนึ่ง 

   ข้ันตอนที่ 8 ขบวนการของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะสมบูรณได โดยการ

วิเคราะหขอมูลที่แสวงหามาไดเสนอตอสมาชิกอื่น ๆ ในกลุมเพื่อพิจารณาวาขอมูลที่ไดมาเพียงพอ

ตอการพิสูจนสมมติฐานหรือไม กลุมอาจจะพบวามีขอมูลบางสวนไมสมบูรณ จําเปนจะตองหา

ขอมูลเพิ่มเติมอีกก็ได 
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   ข้ันตอนที ่9 ขบวนการจะสิน้สุดเมื่อกลุมสามารถหาขอมูลไดครบถวนตอการพิสูจน

ขอสมมติฐานทั้งหมดได และสามารถสรุปไดถึงหลักการตางๆ ที่ไดจากการศึกษาปญหานี ้

             อุดม  รัตนอัมพรโสภณ (2545) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาไวดังนี้ 

นักเรียนจะไดรับโจทยปญหาซึ่งมักจะเปนสถานการณจริง ที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และ

เกี่ยวของกับเนื้อหาที่กําลังจะสอน โดยครูแบงกลุมนักเรียนออกประมาณกลุมละ 8-10 คน โดยมี

ผูชวยอยู 1 คน แลวดําเนินขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1) ทําความกระจางในคําศพัทและแนวคิด 

 2) ระบุปญหา 

 3) วิเคราะหปญหาและตั้งสมมติฐาน 

 4) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

 5) คนหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงวิทยากรภายนอก 

 6) สังเคราะหและทดสอบขอมูลใหมพรอมลงสรุปความรูทั่วไป 

               สุมาลี  ชยัเจริญ (2548) ไดสรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   

ไวดังนี ้

 ข้ันที่ 1 จัดเตรียมสถานการณจําลองหรือเร่ิมตนการสอนดวยการกลาวถึงปญหา 

ในชีวิตจริง 

 ข้ันที่ 2 ครูใชส่ือ คําแนะนําเพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงปญหา 

 ข้ันที่ 3 ผูเรียนใชแหลงความรู เพื่อรวบรวมขอมูล เนื้อหา เปนขอมูลสารสนเทศ ใช

ในการคนควาหาคําตอบ  เชน  ธนาคารขอมูล  แหลงสรางความรูชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น 

เครื่องมือในการทดลอง 

 ข้ันที่ 4 การรวมมือกันแกปญหา  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งผูเรียน ผูสอน ผูเชีย่วชาญ

ไดสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเหน็ของตนเองกับผูอ่ืน ปรับเปลี่ยนและปองกันการเขาใจที่

คลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้น 

                สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (2550: 6-8) ไดสรุปข้ันตอนของการจดัการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐานไว ดังนี ้ 

  1. ข้ันกําหนดปญหา เปนขัน้ที่ผูสอนจัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิด

ความสนใจ และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยากเรียนไดและ

เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 
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  2. ข้ันทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรู  

ซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได 

  3. ข้ันดําเนินการศึกษาคนควาผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควา

ดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย 

  4. ข้ันสังเคราะหความรู เปนขั้นที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน อภิปรายผล และสังเคราะหความรูที่ไดมาวา มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

  5. ข้ันสรุปและประเมินคาของคําตอบ  ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง 

และประเมินผลวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ

แนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหา 

อีกครั้ง 

  6. ข้ันนําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระดับองคความรูและ

นําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกัน

ประเมินผลงาน 

              จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานที่กลาวขางตนพอสรุปเปนขั้นตอนได 

คือ ข้ันกําหนดปญหา ทําความเขาใจปญหาโดยการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา ดําเนิน

การศึกษาคนควา สังเคราะหความรูเพื่อนํามาแกปญหา สรุปและประเมินผลคําตอบหรือแนวทาง

แกปญหา และนําเสนอผลการแกปญหา  

               สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเนื่องจากผูวิจัยเห็นวาเหมาะสมกับการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู 6 ข้ันตอน สามารถสรุปไดดังนี้ (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 7)  

 1. กําหนดปญหา 

 2. ทําความเขาใจปญหา 

 3. ดําเนินการศึกษาคนควา 

 4. สังเคราะหความรู 

 5. สรุปและประเมินคาของคาํตอบ 

 6. นําเสนอและประเมินผลงาน 
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  1.6 การประเมินผลการจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
              บาเรลล (Barell. 1998: 159-160) กลาววา การประเมนิผลการเรียนรูโดยใชปญหา 

เปนฐาน มีลักษณะ ดังนี ้ 

 1. ประเมินผลดวยวิธกีารที่หลากหลาย ไมประเมินผลดวยการสอบเพียงอยาง 

เดียว และไมควรประเมินผลแคตอนจบบทเรียนเทานั้น 

 2. ประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยใหมีความสัมพนัธกับประสบการณของ 

นักเรียนที่สามารถพบในชีวิตประจําวนั 

 3. ประเมินผลความสามารถที่แสดงออกมา หรือจากการทํางานที่แสดงใหเหน็ถงึ

ความเขาใจในความคิดรวบยอด 

              เอกเกนและคอเซก (Eggen; & Kauchak. 2001: 256-259) ไดกลาวถึงวิธีการ 

ประเมินผลของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานควรจะประเมินตามสภาพจริง และควรกําหนด 

เปาหมายที่มีความสัมพันธในการประเมินดังนี้ ประการแรก ความเขาใจในดานกระบวนการที่

เกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประการที่สอง การพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของ

ผูเรียน และประการสุดทายสิ่งที่ไดรับจากเนื้อหาวิชา วิธีการประเมินมีดังนี้  

                  1. การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยตรง 

ผานชีวิตจริง เชน การดําเนินการดานการสืบสวน  คนควา  การรวมมือกันทํางานกลุมในการแกปญหา

การวัดผลจากการปฏิบัติงานจริง เปนตน 

                  2. การสังเกตอยางเปนระบบ เปนอีกวิธีการหนึ่งที่เปนการประเมินผลในดาน 

ทักษะกระบวนการของผูเรียนในขณะเรียนรู ผูสอนตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจน เชน 

การแกปญหาทางวิทยาศาสตร ควรกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ การสรางปญหาหรือคําถาม 

การสรางสมมติฐาน การระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม การอธิบายแนวทางใน

การรวบรวมขอมูล และการประเมินผลสมมติฐานบนพื้นฐานของขอมูลที่ดี 

              วิธีการประเมินผลจากนักการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวา การประเมินผลการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้นจะตองประเมินทั้งในดานความรูที่นักเรียนไดรับ ซึ่งทําได

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมอาจทําได

โดยการประเมินโดยครูผูสอน หรือนักเรียนเปนผูประเมินตนเอง การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

นั้น ถือวาปญหาเปนสวนที่มีความสําคัญมากจึงตองมีการประเมินปญหาที่ใชเปนหลักในการเรียน

การสอนในแตละครั้ง นอกจากนี้ผูสอนยังตองมีการประเมินตนเองในการสอนแตละครั้งดวย 
 
 



21 

 

 1.7 บทบาทของครูและนกัเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
            ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของมหาวทิยาลยัอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา 

(Trop; & Sage. 1998: 64-65; citing Illinois Problem-Base Learning Network. 1996. 

Unpaged) ไดกลาวถึงบทบาทของครูและนักเรยีนในขณะดําเนนิกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหา 

ดังนี ้ 

             บทบาทของครูในขณะที ่ดําเนนิกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหา มีดังนี ้ 

                1. ครูออกแบบและกระตุนความสนใจนกัเรียนในกระบวนการเรียนรู ใหจดั 

โครงสรางของการแกปญหาหรือสรางยทุธวิธีในการแกปญหา 

                2. ครูมอบความเปนอิสระใหกบันักเรียนในการเปนผูสํารวจ และควบคุม 

กระบวนการสาํรวจดวยตวัเอง พรอมกับเปนผูใหคําแนะนํา สงเสริมใหคิด และฝกฝนกระบวนการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใหกับนักเรียน 

                3. ครูฝกฝน แนะนํานักเรียนโดยอยูหางๆ ในขณะที่นกัเรียนดําเนินกระบวนการเรียนรู

จนไดคําตอบของปญหาออกมา 

              บทบาทของผูเรียนในขณะที่ดําเนินกระบวนการเรียนรู มีดังนี ้ 

                1. นักเรียนดําเนนิการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูดึงดดูความสนใจและ 

มีปญหาเปนตวักระตุนการเรยีนรู 

                2. นักเรียนจะสาํรวจ คนควาขอมูลที่ตองการ ดําเนินการสํารวจอยางมีเหตุผล และ

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางอิสระ 

               3. นักเรียนเปนผูควบคุมการเรยีนโดยใชปญหาเปนศูนยกลางของการเรยีนรู 

               4. นักเรียนประยกุตใชความรู ทักษะเพื่อแกปญหา 

               5. นักเรียนพฒันาตนเองใหเปนผูเรียนรูโดยชี้นําตนเองและเปนนักแกปญหา 

              สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 9 -13) ไดกลาววา ผูสอนมีบทบาท 

โดยตรงตอการจัดการเรียนรู  ดังนั้น ลักษณะของผูสอนที่เอื้อตอการจดัการเรียนรูโดยใชปญหา 

เปนฐาน ควรมีลักษณะ ดังนี ้ 

               1. ผูสอนตองมุงมั่นตั้งใจสงู รูจักแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

               2. ผูสอนตองรูจกัผูเรียนเปนรายบุคคล  เขาใจศักยภาพของผูเรียน เพื่อสามารถให

คําแนะนําชวยเหลือผูเรียนไดทุกเวลา 

               3. ผูสอนตองเขาใจข้ันตอนของแนวทางการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานอยาง

ถองแททุกขัน้ตอน เพื่อจะไดแนะนาํใหคําปรึกษาแกผูเรียนไดถูกตอง 
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                4. ผูสอนตองมทีกัษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู และการติดตาม 

ประเมินผลการพัฒนาของผูเรียน 

                5. ผูสอนตองเปนผูอํานวยความสะดวกดวยการจัดหา สนบัสนุนสื่ออุปกรณการ 

เรียนรูใหเหมาะสมเพยีงพอ จัดเตรียมแหลงเรียนรู จัดเตรียมหองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 

                6. ผูสอนตองมีจติวิทยา สรางแรงจูงใจแกผูเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการ 

ตื่นตัวในการเรียนรูตลอดเวลา 

                7. ผูสอนตองชี้แจงและปรับทศันคติของผูเรียนใหเขาใจ และเหน็คุณคาของการ 

เรียนรูแบบนี ้ 

                8. ผูสอนตองมีความรู ความสามารถ ดานการวัด และประเมินผลผูเรียนตาม 

สภาพจริง ใหครบทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู 

               บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีดังนี ้ 

                1. ผูเรียนตองปรบัทัศนะคติในบทบาทหนาทีแ่ละการเรียนรูของตนเอง 

                2. ผูเรียนตองมีคณุลักษณะดานการใฝรู ใฝเรียน มีความรับผิดชอบสูง รูจัก 

การทาํงานรวมกันอยางมีระบบ 

                3. ผูเรียนตองไดรับการวางพื้นฐานและฝกทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตามรูปแบบการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การทํางานกลุม การอภิปราย  

การสรุป  การแนะเสนอผลงานและการประเมินผล 

                4. ผูเรียนตองมทีกัษะการสื่อสารที่ดีพอ 

                จากขางตนสามารถสรุปไดวา บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา  

เปนฐานนั้น ครูมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับบทเรียนใหแกนักเรียน

เทานั้น และบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ตองมีคุณสมบัติของ

การใฝรู ใฝเรียน  รูจักที่จะสํารวจ คนควาขอมูลที่ตองการ ดําเนินการสํารวจอยางมีเหตุผลและ

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางอิสระ ตลอดจนสามารถประยุกตใชความรู ทักษะเพื่อแกปญหาได 

 
2. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
  2.1 ความหมายของชุดกจิกรรม 
             ชุดกิจกรรม (Learning package) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่ง มีชื่อเรียก

ตางกัน  เชน ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการเรียนการสอน ชุดการเรียนสําเร็จรูป  
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ชุดกิจกรรม ซึ่งในการวิจยัครั้งนี ้ผูวิจัยไดใชคําวา ชุดกิจกรรม และมีนกัการศึกษาหลายทานไดให

ความหมายไวดังนี ้

               แคปเฟอรและแคปเฟอร (Kapfer; & Kapfer. 1972: 3-10)  ใหความหมายวา ชุดการสอนเปน

รูปแบบของการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน  ซึ่งประกอบคําแนะนําที่ใหนักเรียนไดทํากจิกรรมการ

เรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหาที่นํามาสรางชุดกิจกรรมนั้น 

ไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรูและเนื้อหาจะตองตรงและ

ชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน 

               ดวน (Duane. 1973 : 169) กลาวถึง ชุดการสอน (Instructional Package) เปนชุดของ

วัสดุประกอบการเรียนสําหรับการเรียนรูเปนรายบุคคล  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดสัมฤทธิ์ผลทางการ

เรียนตามเปาหมาย ผูเรียนจะเรียนไปตามอัตราความสามารถและความตองการของตนเอง 

               กูด (Good. 1973 : 306) ไดอธิบายถึงชุดการสอนวา ชุดการสอนคือโปรแกรมทางการ

สอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน คูมือครู 

เนื้อหา แบบทดสอบ ขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางชัดเจน  

ชุดการสอนนี้ครูเปนผูจัดใหนักเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง โดยครูเปนผูคอยแนะนํา

เทานั้น 

               กมล เฟองฟุง (2534: 27) ไดกลาววา ชุดกิจกรรมเปนการรวบรวมสื่อการเรียนสําเร็จรูป

ไวเปนชุด  เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา แลวใหนักเรียนศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดเปนการเรียนที่

เนนความสามารถสวนบุคคล ผูเรียนมีความอิสระ และพึ่งครูผูสอนนอยที่สุด 

               ประพฤติ ศีลพิพัฒน (2540: 30) ไดกลาววา ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรม หมายถึง  

ส่ือที่ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนไดดวยตัวเอง มีการจัดสื่อไวอยางเปนระบบชวยใหนักเรียนเกิด

ความสนใจเรียนตลอดเวลา ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู 

               บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 91) ใหความหมายวา ชุดการสอนนั้นจัดเปนสือ่การสอนชนดิ

หนึ่งซึ่งเปนชุดของสื่อประสม (Multi Media) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอเนื้อหาและ

ประสบการณของแตละหนวย  ที่ตองการจะใหผูเรียนไดรับโดยจัดเอาไวเปนชุด ๆ บรรจุอยูในซอง  

กลอง  หรือกระเปา 

               จีรพรรณ ทะเขียว (2543: 22) ไดกลาววา ชุดกิจกรรมเปนสื่อการเรียนการสอนที่จัดทํา

ข้ึนเพื่อใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน สามารถศึกษาไดดวยตนเองพึ่งครูนอยที่สุดจนเกิดความเขาใจ

เกิดแนวคิดที่ถูกตอง 

 



24 

 

              สุดารัตน ไผพงศาวงศ (2543: 52) กลาววา ชุดกิจกรรม คือ ชุดการเรียนหรือชุดการสอน

นั่นเอง ซึ่งหมายถึง ส่ือการสอนที่ครูเปนผูสราง ประกอบขึ้นดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิดและ

องคประกอบอื่น เพื่อใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเองโดย

ครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือและมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชประกอบในการเรียน เพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ 

               อรุณี สุพรรณพงศ (2545: 29) กลาววา ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่

ผลิตขึ้นอยางมีระบบ สอดคลองกับเนื้อหาวิชาตามจุดประสงคของหลักสูตร โดยยึดหลักความ

แตกตางระหวางบุคคล สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามความสามารถของแตละคนอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถศึกษาดวยตนเอง เพื่อเปนการชวยลดบทบาทของครูผูสอน อีกทั้ง ยังเนน

นักเรียนเปนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  

               จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ครูสรางขึ้น 

เพื่อนํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตามจุดประสงคของหลักสูตร  ซึ่งเปนนวัตกรรมทาง

การศึกษาชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรูและเกิด

พฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียนรู  และชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
    2.2 ประเภทของชุดกจิกรรม 
                มีนักการศึกษาไดกลาวถึงประเภทของชุดการสอน ชุดการเรียน ชุดการเรียนการสอน

หรือชุดกิจกรรม ที่ชวยใหผูสรางไดตัดสินใจวาจะสรางชุดกิจกรรมในรูปแบบใด ไวหลายทานดังนี้ 

                คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524:  

250-251) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1. ชุดการเรียนสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะมีคูมือและเครื่องมือ

สําหรับครู  ซึง่พรอมที่จะนาํไปใชสอนใหเดก็เกิดพฤติกรรมที่คาดหวงั ครูเปนผูดําเนินการและ

ควบคุมกิจกรรมทั้งหมด  นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของครู 

 2. ชุดการเรียนสําหรับนักเรียน  เปนชุดการเรียนสําหรับจัดใหนักเรียนเรียนดวย

ตนเองครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนใหแลวคอยรับรายงานผลเปนระยะ ๆ ให

คําแนะนําเมื่อมีปญหาและประเมินผล  ชุดการเรียนนี้จะฝกการเรียนดวยตนเอง  เมื่อนักเรียนจบ

การศึกษาจากโรงเรียนไปแลวก็สามารถเรยีนรูหรือศึกษาสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
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 3. ชุดการเรียนที่ครูและนกัเรียนใชรวมกัน ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชุดแบบที่ 1

และชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล  และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหนกัเรียนดู และ

กิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทาํดวยตนเอง  ชุดการเรียนแบบนี้เหมาะอยางยิง่ที่จะใชกับนักเรียน

ระดับมัธยมศกึษา ซึ่งจะเริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเองภายใตการดูแลของครู 

               วิชยั วงษใหญ (2525: 174-175) ไดแบงชุดการเรียนการสอนตามลกัษณะของการใช

ออกเปน 3 ประเภท คือ 

                   1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับการบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึง่วา ชดุการเรยีนการ

สอนสําหรับครูใช คือเปนชุดการเรียนการสอนสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใช

ประกอบคําบรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลงและเปดโอกาสใหนักเรียนรวม

กิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น  ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเนื้อหาเพียงหนวยเดียวและใชกับนักเรียน

ทั้งชั้น 

 2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม  ชุดการเรียนการสอนนี้มุงเนนที่ตัว

ผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียน ชุดการเรียน

การสอนแบบกลุมประกอบดวย ชุดการเรียนการสอนยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยการเรียนที่

แบงไวในแตละหนวย ในแตละศูนยมีส่ือการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนย

กิจกรรมนั้น ส่ือการเรียนอาจจัดอยูในรูปของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือผูเรียนทั้งศูนยใช

รวมกันก็ได ผูเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจะตองขอความชวยเหลือ

จากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนสามารถ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดเองในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูได

เสมอ  เมื่อจบการเรียนแตละศูนยแลว  ผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริม เพื่อเจาะลึกสิ่งทีเ่รียนรูได

อีกจากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียมไว เพื่อเปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยผูอ่ืน 

 3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่จัดระบบขั้นตอนเพื่อให

ผูเรียนใชเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ัน ตามความสามารถของแตละบุคคลเมื่อศึกษาครบแลวจะ

ทําการทดสอบประเมินผลความกาวหนา และศึกษาชุดการเรียนการสอนชุดอ่ืนตอไปตามลําดับ

เมื่อมีปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดในระหวางเรียนและผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีใน

ฐานะผูประสานงานหรือผูชี้แนะแนวทาง การเรียนดวยชุดการเรียนการสอนนี้จัดเพื่อสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปจนเต็มสุดขีดความสามารถ 

โดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน ชุดการเรียนการสอนแบบนี้บางครั้งเรียกวาบทเรียนโมดูล 

(Instructional Module) 
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               จะเห็นไดนักการศึกษาที่กลาวมานั้นไดแบงประเภทของชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท 

ตามลักษณะของการใชชุดกิจกรรม ซึ่งการแบงประเภทของชุดกิจกรรมออกเปนกี่ประเภทก็ตาม 

ทุกชุดกิจกรรมมุงใหผูเรียนเรียนดวยตนเองตามความสามารถของแตละคนเพื่อเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในดานของการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น 
 
     2.3 องคประกอบของชดุกิจกรรม 
                 องคประกอบของชุดกิจกรรม เปนสวนที่บอกถึงสวนตาง ๆ ของชุดกิจกรรม ซึ่งมีผูวิจัย

หลายคนไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรม ดังนี้ 

                 อุไรรัตน ชางทรัพย (2532: 59-62) สรางชุดกิจกรรมการประดิษฐอุปกรณจากวัสดุ

เหลือใชประเภทพลาสติกขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ เจตคติ และความคิดสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรสําหรับกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร โดยชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น มีสวนประกอบ 2 สวน

คือ คูมือชุดกิจกรรมสําหรับครู และชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คูมือกิจกรรมสําหรับครู จัดทําเพื่อใหครูใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

และดําเนนิกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย 

 1.1  ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่บอกหัวขอเร่ืองของกิจกรรม 

 1.2  คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายที่สําคัญในการสรางชุดกิจกรรม

และลักษณะการจัดกิจกรรม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยกลาวใหผูอานไดมองเห็น

ภาพรวมของกิจกรรม 

 1.3  จุดมุงหมาย เปนสวนระบุจุดมุงหมายที่สําคัญในการสรางชุดกิจกรรม ซึ่ง

แบงเปน 

     1.3.1  จุดมุงหมายทั่วไป ซึ่งเปนสวนที่บงบอกจุดหมายปลายทางของการจดั

กิจกรรม 

     1.3.2  จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมเปนสวนที่ระบุถึงพฤติกรรมที่นักเรียนตอง

ทําเพื่อใหบรรลุความมุงหมายหลักของกิจกรรม 

 1.4  แนวคิด เปนสวนที่ระบุเนื้อหาของกิจกรรม เพื่ออธิบายใหครูทราบวาอะไร

เปนสาระสําคัญที่นักเรียนควรเรียนรู และเกิดความเขาใจเมื่อเรียนตามกิจกรรมที่กําหนดไว 

 1.5  เวลาที่ใช ระบุเวลาโดยประมาณวา กิจกรรมการเรียนการสอน ควรใช

เวลานานเทาไร 

 1.6  ส่ือ ระบุถึงวัสดุและอุปกรณ ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม เพื่อชวยใหครูทราบ

วาตองเตรียมอะไรบางในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง 
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 1.7  ข้ันตอนการดําเนนิกิจกรรม  เปนสวนที่ใชในการดําเนินการสอนเพือ่ใหบรรลุ

จุดมุงหมายเชงิพฤตกิรรม ดังนี ้

     1.7.1  ข้ันนาํ เปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน 

     1.7.2  ข้ันสอน เปนสวนทีใ่หความรู และสาธิตประกอบการบรรยายสามารถ

ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกจิกรรม 

     1.7.3  ข้ันอภิปราย เปนสวนที่ใหนักเรียนไดนําเอาประสบการณที่ไดรับในข้ัน

สอนมาอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็ใหเกิดความเขาใจ และแนวทางแกปญหาที่อาจจะพบใน

การทาํกิจกรรมครั้งตอไป 

     1.7.4  ข้ันสรุป  เปนสวนที่ครูและนักเรียนชวยกันรวบรวมขอมูลความรูจาก

ข้ันสอนและขั้นอภิปราย มาสรุปเพื่อใหไดสาระสําคัญในการทํากิจกรรม 

     1.7.5  ข้ันวัดและประเมินผล  เปนสวนที่ครูตองการตรวจสอบวา เมื่อจบ

กิจกรรมแตละกิจกรรมแลว  นักเรียนสามารถเรียนรูจากทํากิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงคที่

กําหนดไวหรือไม โดยใชวิธีสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะดําเนินกิจกรรมและประเมินจาก

แบบฝกหัดทายบทหรือประเมินจากผลงานของนักเรียนที่ทําแตละกิจกรรม  โดยใชเกณฑการ

ประเมินเปน ดี พอใช  ควรปรับปรุง  และใหระดับคะแนนเปน 3, 2 และ 1 ตามลําดับ 

     1.7.6  ข้ันสั่งงาน เปนสวนหนึ่งที่ครูแจงใหนักเรียนไดเตรียมตัวและจัดหา

วัสดุอุปกรณบางอยาง  เพื่อนํามาใชในการทํากิจกรรมครั้งตอไป 

 1.8  ภาคผนวก เปนสวนเฉลยแบบฝกหัด การทําเอกสาร ความรูหรือหลักการของ

กิจกรรมแตละกิจกรรม สําหรับครูเพิ่มเติมขอมูลที่จําเปนสําหรับครูเพื่อใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินกิจกรรม ถาครูนําชุดกิจกรรมไปใช 

                    2. ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรยีนใชเปนแนวทางในการเรียน 

ซึ่งประกอบดวยรายละเอยีด ดังนี ้

 2.1  วัตถุประสงค เปนสวนที่ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรม 

 2.2  เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุใหนกัเรียนไดทราบชวงเวลาที่ใชในการทํากจิกรรม 

แตละครั้ง 

 2.3  ส่ิงทีน่ักเรยีนตองเตรียมมา ระบุถึงสิง่ที่นกัเรียนจะตองเตรียมไวเพือ่นํามาใช

ในกิจกรรมที่กาํหนดให 

 2.4  กิจกรรมที่นกัเรียนตองทํา ระบุวานกัเรียนตองทําอะไรบางในกิจกรรม 
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 2.5  การประเมินผล ระบุเกณฑที่ใชในการประเมินผลรายกิจกรรมเพือ่ใหนักเรียน

ไดทราบเกณฑที่ใชในการประเมินการเรียนจากกิจกรรมที่กําหนดให 

            ประภาพร สุวรรณรัตน (2533: 45-46) สรางชุดกิจกรรมการทาํโครงงานวทิยาศาสตรในชดุ

กิจกรรมประกอบดวยหวัขอสําคัญดังนี ้

 1. คูมือชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนคูมือสําหรับใหเปนแนวทางในการดาํเนนิกิจกรรม

ประกอบดวยหัวขอสําคัญ ดังนี ้

  1.1  ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่บอกหัวขอเร่ืองของกิจกรรม 

  1.2  คําชี้แจง อธิบายลกัษณะของกิจกรรม 

  1.3  จุดมุงหมาย ระบุจุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรม เปนจุดมุงหมาย 

เชิงพฤติกรรมระบุเปนพฤตกิรรมที่นกัเรียนจะทําได 

  1.4  สาระสําคัญ เปนสวนที่ระบุเนื้อหาของกิจกรรม เพือ่อธิบายใหครูทราบวา

อะไรเปนสวนสําคัญของกิจกรรมที่จัดใหนกัเรียน 

  1.5  เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในกิจกรรม 

  1.6  ส่ือ ระบุถงึวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม เพื่อใหครูทราบวาจะตองเตรียม

อะไรบางในการทํากิจกรรมแตละครั้ง 

  1.7  การดําเนินกิจกรรม เปนสวนที่ระบุการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

เชิงพฤติกรรม ครูทําหนาที่อํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษา ถามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

กิจกรรม เมื่อการปฏิบัติกิจกรรมสิ้นสุดลงนักเรียนตองเอาประสบการณที่ไดรับจากการทํากิจกรรม

มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหเกิดความเขาใจ และแนวทางในการแกปญหาที่อาจพบ

ในการดําเนินกิจกรรมครั้งตอไป สุดทายนักเรียนรวมกันสรุปเพื่อใหไดสาระสําคัญในกิจกรรม 

  1.8  การวัดและประเมินผล เปนสวนที่ครูตองการตรวจสอบวา เมื่อจบกิจกรรม 

แลวนักเรียนสามารถทํากิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค ที่กําหนดไวหรือไม อยางไร 

 2. ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดที่ใหนักเรียนใชเปนแนวทางในการทํากิจกรรม

แตละครั้งประกอบดวย 

  2.1  ชื่อกิจกรรม 

  2.2  วัตถุประสงค 

  2.3  เวลาที่ใช 
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  2.4  การเตรียมลวงหนา เปนสวนที่ระบวุสัดุอุปกรณที่จาํเปนในการดําเนนิ

กิจกรรมลวงหนา รวมถึงการใหนักเรียนเตรยีมความรูในการทํากิจกรรมและการที่ครูแนะนํา

เอกสารที่ใชในการดําเนนิกจิกรรม 

  2.5  กิจกรรมที่นกัเรียนปฏิบัติ ตามวธิีการทางวิทยาศาสตร โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

    2.5.1  ข้ันระบุปญหา 

    2.5.2  ข้ันตั้งสมมติฐาน 

    2.5.3  ข้ันทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐาน 

    2.5.4  ข้ันสรุปผล 

                       2.6  สาระสําคัญ เปนสวนที่ระบุเนื้อหาของกิจกรรมเพื่ออธิบายใหนักเรียนทราบวา

อะไรเปนสวนที่สําคัญที่นักเรียนจะไดรับและเขาใจจากการเรียนตามกิจกรรม ในกิจกรรม

ประกอบดวยการทดลอง การประดิษฐ การแกปญหา โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขอความ

ที่ระบุไว 

                       2.7  การประเมินผล เปนสวนที่ระบุเกณฑที่ใชในการประเมินผลรายกิจกรรม  

เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 

               จิรพรรณ ทะเขยีว (2543: 5-6) ไดกลาววา ชุดกิจกรรมอุปกรณวิทยาศาสตร 

มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี ้

  1. ชื่อชุดกิจกรรม เปนสวนทีร่ะบุชื่อกิจกรรม 

  2. คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายวิธกีารใชชุดกิจกรรม 

  3. จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนที่ระบจุุดประสงคของกิจกรรม 

  4. เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบเุวลาทั้งหมดในการใชชุดกิจกรรมแตละกิจกรรมหรือ 

แตละครั้ง 

  5. เนื้อหา เปนสวนที่ระบุเนื้อหาของกิจกรรม 

  6. วัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ตองใชในการทํากิจกรรม เปนสวนที่ระบวุัสดุอุปกรณ

และสารเคมีทีต่องใชในการปฏิบัติกิจกรรม 

  7. กิจกรรม เปนสวนที่ระบุข้ันตอนของกิจกรรมที่นกัเรียนปฏิบัติ ทดลอง บันทกึผล

การปฏิบัติกิจกรรม 

  8. คําถามหลังเรียน เปนสวนที่ระบุขอคําถามที่เกีย่วของกบัเนื้อหาและกจิกรรม 

ที่ผูเรียนปฏิบัติ 

  9. แนวคําตอบ เปนสวนที่ระบุคําตอบของขอคําถามทายกิจกรรม 
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  10. ความรูเพิม่เติม เปนสวนที่ระบุความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของกิจกรรม      

               จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองคประกอบของชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางใน

การกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี ้ซึ่งประกอบดวย 

  1. ชื่อชุดกิจกรรม   

  2. คําแนะนาํในการใชชุดกจิกรรม 

  3. คําชี้แจงในการทาํกิจกรรม 

  4. จุดประสงคของกิจกรรม 

  5. สาระการเรยีนรู 

  6. กิจกรรมการเรียนรู 

     6.1  ใบความรู 

     6.2  ใบงาน 

     6.3  กิจกรรมเสริมความรู 
    
   2.4 ขั้นตอนการสรางชดุกิจกรรม 

               วิชัย วงษใหญ (2525: 189-192) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการสอนไว  

10 ข้ันตอน  คือ 

   1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวา ส่ิงที่เราจะนํามาทําเปนชุด

การสอนนั้นจะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวิชาที่ไดทําการศึกษา

วิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยของการเรียนการสอน ในแตละหนวยนั้นจะมีหัวเรื่องยอยๆรวมอยู

อีกที่เราจะตองศึกษาพิจารณาใหละเอียดชัดเจนเพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในหนวยอื่นๆอันจะสราง

ความสับสนใหกับผูเรียนได และควรคํานึงถึงการแบงหนวยการเรียนการสอนของแตละวิชานั้น 

ควรจะเรียงลําดับข้ันตอนของเนื้อหาสาระใหถูกตองวาอะไรเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรู

กอน อันเปนพื้นฐานตามขั้นตอนของความรูและลักษณะธรรมชาติของวิชานั้น 

   2. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนการสอนไดแลว  จะตองพิจารณา

ตัดสินใจอีกครั้งวาจะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวา ผูเรียนคือใคร (Who is 

Learner) จะใหอะไรกับผูเรียน (Give what Condition) จะทํากิจกรรมอยางไร (Does what 

Activities) และจะทําไดดีอยางไร (How well Criterion) ส่ิงเหลานี้เปนเกณฑในการกําหนดการ

เรียน 

   3. กําหนดการเรียนการสอนโดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถถายทอด

ความรูแกนักเรียนหาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งวาหนวย
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การเรียนการสอนนั้นมีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหัวขอเร่ืองยอยๆอะไรอะไรอีก

บางรวมกันอยูในหนวยนี้ แตละหัวขอยอยมีความคิดรวบยอดหรือหลักการยอย ๆ อะไรอีกบางที่

จะตองศึกษาพยายามดึงเอาแกนของหลักการเรียนรูออกมาใหได 

 4. กําหนดความคิดรวบยอด  ความคิดรวบยอดที่เรากําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับหนวย

และเรื่อง  โดยสรุปแนวความคิดสาระและหลักเกณฑที่สําคัญ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ

เรียนใหสอดคลองกัน  เพราะความคิดรวบยอดเปนเรื่องของความเขาใจอันเกิดจากประสาทสัมผัส

กับส่ิงแวดลอม เพื่อตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทางสมองแลวนําสิ่งใหมไปเชื่อมโยงกันกับ

ประสบการณเดิม เกิดเปนความคิดรวบยอดฝงอยูในความทรงจํา มนุษยตองมีประสบการณตาง ๆ 

พอสมควรจึงจะสรุปแกนแทของการเรียนรูเกิดเปนความคิดรวบยอดได 

 5. จุดประสงคการเรียน  การกําหนดจุดประสงคการเรียนจะตองใหสอดคลองกับ

ความคิดรวบยอดโดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ซึ่งหมายถึงความสามารถของผูเรียน 

ที่แสดงออกมาใหเห็นไดภายหลงัการเรียนการสอนบทเรียนแตละเรื่องจบไปแลวโดยผูสอนสามารถ

วัดได  จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมนี้ถาผูสอนกําหนดหรือระบุใหชัดเจนมากเทาใดกย็ิง่มีทาง 

ประสบความสําเร็จในการสอนมากเทานัน้  ดังนัน้จงึควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคการเรียน 

แตละขอใหถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการเรียนรู 

 6. การวิเคราะหงาน คือการนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงาน

เพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตองสอดคลองกับ

จุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ 

 7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนภายหลังจากที่เรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอมา

วิเคราะหงานและเรียงลําดับกิจกรรมของแตละขอ เพื่อใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียน

การสอนจะตองนํากิจกรรมการเรียนของแตละขอที่ทําการวิเคราะหงาน และเรียงลําดับกิจกรรมไว

ทั้งหมด นํามาหลอมรวมเปนกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สุด เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในการ

เรียนโดยคํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน  วิธีดําเนินการสอน  ตลอดจนการติดตามผลและ

ประเมินผลพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว  

  8. ส่ือการเรียน คือวัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตองกระทํา

เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู ซึ่งครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวเรียบรอย ถาสื่อการเรียนเปนของ

ที่ใหญโตหรือมีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอนจะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือครูเกี่ยวกับ

การใชชุดการสอนวาจะใหจัดหาได ณ ที่ใด เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสียงและพวกสิ่งที่

เก็บไวไมไดทนทาน เพราะเกิดการเนาเสีย เชน ใบไม พืช สัตว เปนตน 
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   9. การประเมินผล คือการตรวจสอบดูวาหลังจากการเรียนการสอนแลวไดมีการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลนี้จะวิธีใดก็

ตามแตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนที่เราตั้งไว ถาการประเมินผลไมตรงตาม

จุดมุงหมายที่ตั้งไวเมื่อใด ความยุติธรรมก็จะไมเกิดขึ้นกับผูเรียนและไมตรงเปาหมายที่กําหนดไว

ดวย การเรียนรูในสิ่งนั้นจะไมเกิดขึ้น ชุดการสอนที่สรางขึ้นมาเปนการเสียเวลาและไมมีคุณคา 

 10. การทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของ 

ชุดการสอนวาจะผลิตออกมาในขนาดเทาใดและรูปแบบของชุดการสอนจะออกมาเปนแฟมหรือ

เปนกลองสุดแลวแตความสะดวกในการใช  การเก็บรักษาและความสวยงาม การหาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ควรนําไปทดลองใชกับกลุมเล็ก ๆ ดูกอน  เพื่อตรวจสอบ 

หาขอบกพรองพรอมกับแกไขปรับปรุงอยางดีแลวจึงนําไปทดลองกับเด็กทั้งชั้นหรือกลุมใหญ  โดย

กําหนดขั้นตอนไวดังนี้ 

                          10.1  ชุดการสอนนี้ตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม 

                          10.2  การนําเขาสูบทเรยีนของชุดการสอนนี้เหมาะสมหรือไม 

                          10.3  การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสับสนวุนวายกับผูเรียน 

และดําเนนิไปตามขั้นตอนทีก่ําหนดไวหรือไม 

                          10.4  การสรุปผลการเรียนการสอนเพือ่เปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอดหรือ

หลักสําคัญของการเรียนรูในหนวยนั้นๆดีหรือไม หรือจะตองตรวจปรับเพิ่มเติมอยางไร  

                          10.5  การประเมินผลหลงัการเรียนเพื่อตรวจสอบดูวาพฤติกรรมการเรียนรู 

ที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้น ใหความเชื่อมัน่มากนอยแคไหนกับผูเรียน 

               นอกจากนี้ วิชัย วงษใหญ (2525: 192) ไดเสนอแนะวา การใชชุดการเรียนจะประสบ

ผลสําเร็จ ก็ตอเมื่อไดมีการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูดังกลาว

ตอไปนี้ 

 1. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 

 2. ใหนักเรียนมีโอกาสทราบผลการกระทําทันทีจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. มีการเสริมแรงนักเรียนจากประสบการณที่เปนความสําเร็จอยางถกูจุด 

 4. คอยชี้แนะแนวทางตามขัน้ตอนในการเรียนรูตามทิศทางที่ครูไดวิเคราะหและ

กําหนดความสามารถพืน้ฐานของนักเรยีน 
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                 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 293-294) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม

ควรดําเนนิการดังนี ้

  1. วิเคราะหและกําหนดความตองการ 

  2. กําหนดเปาหมายและวตัถุประสงค 

  3. ออกแบบองคประกอบของระบบ 

  4. วิเคราะหแหลงทรัพยากรที่ตองการ ทั้งทรัพยากรทีม่อียูและขอจํากดั (Resources 

and constraints) 

  5. เลือกหรือผลิตวัสดุเพื่อสอน 

  6. ออกแบบประเมินผลการเรียนของผูเรียน 

  7. ทดลองและปรับปรุงแกไข 

  8. นําไปใช 

                สรุปข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรมจะตองมีการวางแผนกําหนดหมวดหมู เนื้อหา

ความคิดรวบยอดใหสอดคลองกับหัวเร่ือง จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมินผล พรอมทั้งหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมและนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําชุด

กิจกรรมไปใชจริง 
 
   2.5 การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 
   2.5.1 วิธีหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 
                     ชัยยงศ พรหมวงศ (2523: 494) กลาววาการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อ จะตอง

นําสื่อไปทดลองใช  เพื่อปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข

เสร็จแลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมากหรือใชสอนในชั้นเรียนตามปกติได การทดลองมี

ข้ันตอนดังนี้ 

 1. สําหรับทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เปนการทดลองครู 1 คน ตอเด็ก 1 คน 

ใหทดลองกับเด็กออนเสียกอน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง และนําไป

ทดลองกับเด็กเกง อยางไรก็ตามหากเวลาไมอํานวยและสภาพการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับ

เด็กออนหรือปานกลาง 

 2. สําหรับการทดลองแบบกลุม (1:10) เปนการทดลองที่ครู 1 คนตอเด็ก 6-12 

คน โดยใหเด็กคละกันทั้งเกง ปานกลางและออน หามทดลองกับเด็กออนลวนหรือเด็กเกงลวน 

เวลาทดลองจะตองจับเวลาดวยวากิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาใด 
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 3. สําหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1:100) เปนการทดลองที่ครู  

1คน กับเด็กทั้งชั้น 30-40 คน (หรือ 100 คน สําหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลอง

จะตองมีนักเรียนคละกันทั้งเกงและออน ไมควรเลือกหองเรียนที่มีเด็กเกงหรือเด็กออนลวนหลังการ

ทดลอง คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว 

ต่ํากวาเกณฑไดไมเกิน 2.5% 

                     สุกิจ ศรีพรหม (2541: 70-71) กลาวถึงการหาประสทิธิภาพของชุดการสอนที่สราง

ข้ึนมีข้ันตอนดงันี ้

 ข้ันที ่1 ข้ันทดลองกับนักเรียน 1 คน (one-to-one testing) โดยเลือกนกัเรียน 

ที่ยงัไมเคยเรียนเรื่องที่จะสอนมากอนเลยจาํนวน 1 คน แลวใหเรียนจากชุดการสอนจนจบ  โดย

ปฏิบัติดังนี ้

 1. ตอบแบบทดสอบกอนเรียน  

 2. เรียนจากชดุการสอนจนจบบทเรียน 

 3. ทําแบบฝกหัดในบทเรียนไปพรอมกันในขณะที่เรียน 

 4. ตอบแบบทดสอบหลังเรียนแลวนาํผลที่ไดมาพิจารณาปรับปรุงสวนที่เหน็วา

ยังบกพรอง เชน เนื้อหา ส่ือตาง ๆ แบบทดสอบตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น 

 ข้ันที่ 2 ข้ันทดลองกับกลุมเล็ก (Small group testing) ใชกับนักเรียน 10 คน 

ที่ยังไมเคยเรียนบทเรียนดังกลาวมากอน ดําเนินการเชนเดียวกับข้ันตอนที่ 1 ทุกประการ  เมื่อเสร็จ

กระบวนการแลวนําชุดการสอนมาแกไขขอบกพรองอีกครั้งหนึ่ง และนําผลคะแนนจากการทํา

แบบฝกหัด และทําแบบทดสอบหลังเรียนไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใชเกณฑ  80/80 

 ข้ันที ่3 ข้ันทดลองภาคสนาม (Field testing) โดยทดลองใชกับนกัเรยีนทั้งชัน้

เรียนโดยใชวิธกีารเชนเดียวกบัข้ันที ่1 และข้ันที ่2 แลวนําผลไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
  2.5.2 การคํานวณคาประสิทธภิาพของชุดกิจกรรม 
                     80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของกลุมในการทําแบบฝกหดั 

ในบทเรียน 

                     80 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของกลุมในการทําแบบทดสอบ 

หลังเรียนถาปรากฏวา ทั้งคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของกลุมในการทําแบบฝกหัด และการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนไดไมต่ํากวา 80 ทั้งคู ก็ถือวาชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูใน

เกณฑใชได 
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                  2.5.3 เกณฑการวัดประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม 
                      เกณฑการวัดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียน

จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นต ผลเฉลี่ยของคะแนนการ

ทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของการสอบหลังเรียนของผูเรียน

ทั้งหมดนั่นคือ E1/E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ คือ การประเมินพฤติกรรมตอเนื่องของผูเรียนไดแกการประกอบกิจกรรมกลุม 

งานที่มอบหมาย และกิจกรรมอื่นๆที่ผูสอนกําหนดไว กระทําไดโดยการเอาคะแนนงานทุกชิ้นของ

นักเรียนแตละคนมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ยและเทียบสวนเปนรอยละ ประสิทธิภาพของผลลัพธคือ 

การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal behavior)โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและ

การสอบไล ทําโดยเอาคะแนนของนักเรียนทั้งหมดรวมกันหาคาเฉลี่ยแลวเทียบสวนเปนรอยละ  

                       จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ สรุปไดวาในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนตองนําสื่อที่ผลิตไปทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อกอน แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ตามเกณฑที่ตั้งไว จึงจะถือไดวาสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไปได 

 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และทําใหผูสอนทราบ

ความเปลี่ยนแปลงของผูเรียนวาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือนอยเพียงไร นักวิชาการศึกษาได

ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไวหลายทานไดแก 

             ไพศาล  หวังพานิช ( 2526: 9 )  ไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา   

หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน  อบรม  หรือการสอน 

              นิภา  เมธาวิชัย  (2536: 65 ) ไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา   

หมายถึง  ความรูและทักษะที่ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ครูอาศัย

เครื่องมือวัดผลชวยในการศึกษาวานักเรียนมีความรูและทักษะมากนอยเพียงใด 

               รังสรรค   นกสกุล (2543: 58) ไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา 

หมายถึง ความสามารถ ความรู ทักษะ หรือคุณลักษณะของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน 

การฝกอบรม วัดไดโดยเครื่องมือวัดผลหรือที่เรียกกันทั่วไปวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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             จากที่ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึง

สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู และทักษะ ของผูเรียนที่เกิดจากการเรียน 

การสอน 
 
   3.2 การวัด  
               เปนกระบวนการสําคัญของศาสตรทุกแขนง การวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา   

 จึงเปนกระบวนการที่จะตองอาศัยทั้ง แนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับส่ิงที่มุงวัด และขอมูลเชิงประจกัษ

ตามตัวบงชี้ที่เก็บรวบรวมมาได เพื่อสรุปอางอิงถึงคุณลักษณะเชิงนามธรรมที่มุงวัด การวัด

คุณลักษณะภายในของบุคคลจําเปนตองอาศัย ทฤษฎีการทดสอบ เพื่อทําความเขาใจคุณลักษณะ

ของสิ่งที่มุงวัด โครงสรางการวัดและการสรางเครื่องมือสําหรับการทดสอบ(ศิริชัย กาญจนวาสี. 

2548: 23 ) 

                 ไดมีผูนิยามเกีย่วกับการวัด ไวหลายทานไดแก 

                 สตีเวนส (Steven, 1946)  นยิามไววา  การกําหนดตัวเลขใหแกส่ิงของหรือเหตุการณ

ตาง ๆ ตามกฎเกณฑ 

                 ลอรดและโนวิค (Lord; & Novick, 1986)  และทอรเกอรสัน (Torgerson, 1958)   

นิยามไววา การวัดเปนกระบวนการที่กําหนดคาใหแก “คุณสมบัติ” หรือ “คุณลักษณะนามธรรม”   

ของสิ่งของหรือเหตุการณมากกวาที่จะสนใจเพียงเฉพาะรูปธรรมของสิ่งของหรือเหตุการณเทานั้น 

 การวัดทางจิตวิทยาและการศึกษา   มีธรรมชาติที่สําคัญดังนี ้

                      1. การวัดทางจิตวิทยาและการศึกษาเปนการวัด หรือสังเกตทางออม ในการวัดตอง

อาศัยสิ่งเราหรือตัวกระตุน  ซึ่งอาจใชขอคําถามหรือขอสอบ เพื่อใหบุคคลสนองตอบออกมาเปน

ขอเขียนหรือคําพูด  หรือพฤติกรรมที่สังเกตได  สําหรับนําไปแปลความหมายถึงสิ่งที่มุงวัดนั้น 

                      2. การวัดหรือสังเกตแตละครั้งเปนการรวบรวมขอมูลเพียงบางสวนของพฤติกรรม   

หรือกลุมตัวอยางของพฤติกรรม  ไมสามารถวัดพฤติกรรมไดทั้งหมดเครื่องมือที่ใชจึงเปนการ

รวบรวมขอมูลพฤติกรรมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนของสิ่งที่ตองการวัด 

                      3. ผลที่ไดจากการวัดเปนคุณลักษณะในเชิงสัมพัทธหรือเปรียบเทียบคาตัวเลขที่ได

ยังไมใชเปนคาสมบูรณในตัวเอง จึงตองนําไปเปรียบเทียบตีความหมายกับผลการวัดของบุคคลอื่น   

หรือเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

                      4. การวัดมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ การวัดจึงตองใชทฤษฎกีารวดัทีด่พีฒันา

เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนใหเกิดขึ้นนอยที่สุด 
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              การวัดเปนการกําหนดคาในเชิงคุณลักษณะเชิงนามธรรมของสิ่งของ  เหตุการณ  

ธรรมชาติของการวัดทางจิตวิทยาและการศึกษา เปนการวัดทางออมตองอาศัยสิ่งเราเปนการวัดที่

ยังไมสมบูรณเปนการวัดในเชิงสัมพันธ การวัดมีความคลาดเคลื่อน 

  
    3.3 แบบทดสอบ (Test)  
               เปนเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ เพื่อการวัดผลการเรียนของผูเรียน 

               Marso (1970 อางอิงจาก เตือนใจ เกตุษา. 2540: 5) ไดทําวจิัยที่เกี่ยวกับอิทธิพลของ

แบบทดสอบทีม่ีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลวิจัยมีดงันี ้

1.  การทดสอบยอยมีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน 

2.  การรายงานผลการสอบ แรงจูงใจ และความกระวนกระวายใจมีอิทธพิลตอการ 

เรียนรูของนกัเรียน 

3.  การทดสอบบอยๆ และใหนกัเรียนรูผลในระยะเวลารวดเร็ว และติดตามมาดวยการ 

อภิปรายในหองเรียน เปนการชวยใหนกัเรยีนสามารถปรบัปรุงผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหดีข้ึน 

4.  นักเรียนที่มีความกระวนกระวายเกีย่วกับการทดสอบมาก ๆ จะไมสามารถปรับปรุง 

ความสัมฤทธิผ์ลทางการเรยีนดวยผลจากขอ 3 

 
    3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
               เปนเครื่องมืออยางหนึ่งสําหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูของผูเรียน

ตามเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อทําใหผูสอนทราบวาผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถถึงระดับ

มาตรฐานที่ผูสอนกําหนดไวหรือยัง หรือมีความรู ความสามารถถึงระดับใด หรือมีความรู

ความสามารถเพียงไร 

                คําวา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  ไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ไดแก 

                วิเชียร เกตุสิงห (2517: 23) ไดใหความหมายวา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 

แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ ที่เด็กไดรับการเรียนรูมาในอดีตยกเวน

การวัดทางดานรางกาย ขอสอบประเภทนี้สวนใหญจะใชวัดความสัมฤทธิ์ผลทางดานวิชาการ 

                 ชวาล  แพรัตกุล (2518: 112) ไดใหความหมายไววา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 

แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ ที่เด็กไดรับจากประสบการณทั้งปวง ทั้ง

จากโรงเรียนและทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัด และทางบุคคลกับสังคม สําหรับ

ในโรงเรียนแลวแบบทดสอบประเภทผลสัมฤทธิ์มุงที่จะวัดความสําเร็จในวิชาการเปนสวนใหญ 
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                อเนก เพียรอนุกุลบุตร (2524: 151) ไดใหความหมายไววา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ ที่ไดรับจากประสบการณทั้ง

ปวง และมุงวัดทางดานวิชาการเปนสําคัญ 

                 เยาวดี  วิบูลยศรี  (2540: 28) ไดใหแนวคิดไววา  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เปน

แบบทดสอบที่วัดความรู เชิงวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนนการวัดความรู

ความสามารถจากการเรียนรูในอดีต หรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล 

                 เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2540: 317) ไดใหความหมายไววาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 

หมายถึง แบบทดสอบชนิดนี้มุงที่จะวัดความรูความสามารถในการเรียนของผูเรียนวาผูเรียนมี

ความรู และ/หรือทักษะในเรื่องนั้นๆ มากนอยเพียงใด 

                       พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 96) ไดใหความหมายไววา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบ

ที่วัดความรู  ทักษะและความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนรูมาแลววาบรรลุสําเร็จตามจุดประสงค

ที่กําหนดไวเพียงใดแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบที่วัดความรูทางวิชาการ จากการวัด

ความรูความสามารถจากการเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 3.4.1 ประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์
                   แบบสอบผลสัมฤทธิ์สามารถจาํแนกออกเปนประเภทตางๆ ไดหลายลักษณะขึ้นอยู

กับเกณฑที่ใชในการจาํแนก ในที่นี้จะขอจําแนกตามเกณฑที่สําคัญ ( ศิริชัย กาญจนวาสี.  

2548: 163 ) ดังนี ้

ก. จําแนกตามผูสราง 
                        1)  แบบสอบมาตรฐาน  เปนแบบสอบที่สรางขึ้นดวยกระบวนการ

มาตรฐานโดยสํานักทดสอบ หรือบริษัทสรางแบบทดสอบซึ่งมักออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาอยาง

กวางๆ  ที่สอนในหลักสูตรตางๆ  เพื่อใหสามารถใชไดกับสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไป  โดยทั่วไปมี

รูปแบบที่เปนมาตรฐานสําหรับการใหบริการ การดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน การแปล

ผลเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานระดับชาติ 

                        2)  แบบสอบที่ผูสอน เปนแบบสอบที่ผูสอนเปนคนสรางขึ้นมาใชเอง  

จึงมักเปนแบบสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะตามหลักสูตรของสถาบันใดสถาบันหนึ่งการตรวจให

คะแนนและการแปลผลจึงมักทําการเปรียบเทียบผลเฉพาะกลุมที่สอบดวยกัน  หรือเปรียบเทียบ

กับเกณฑที่ผูสอนกําหนดไวเฉพาะ 
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ข. จําแนกตามเนือ้หาวิชา 

   แบบสอบผลสัมฤทธิ์สามารถใชกับวิชาตางๆ ได จึงจําแนกแบบสอบ

ตามชื่อเนื้อหาวิชา  เชน  แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร คอมพิวเตอร เปนตน 

 
   3.5 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              มีข้ันตอนในการดําเนินการ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545: 97) ดังนี ้

  3.5.1   วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลกัสูตร 

  การสรางแบบทดสอบ ควรเริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตาราง

วิเคราะหหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด 

  3.5.2   กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

  จุดประสงคการเรียนรู เปนพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรูที่ผูสอนมุงหวังจะให 

เกิดขึ้นกับผูเรียนซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนา สําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนและการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

   3.5.3  กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง 

   โดยการศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู ผูออกของสอบ

ตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใชวัดวาเปนแบบใด โดยตองเลือกให

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบ

ชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 

  3.5.4   เขียนขอสอบ 

  ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะห

หลักสูตร และใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยอาศัยหลักการเขียนขอสอบ 

  3.5.5   ตรวจทานขอสอบ 

  เพื่อใหขอสอบที่เขียนไว มีความถูกตองตามหลักวิชา มีความสมบูรณครบถวนตาม

รายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตองพิจารณาทบทวนตรวจทาน

ขอสอบอีกครั้งกอนที่จะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 

  3.5.6   จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

  เพื่อใหขอสอบทั้งหมด จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําชี้แจงหรือ

คําอธิบายวิธีตอบแบบทดลอง และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 
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  3.5.7   ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 

  เปนวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยนําผลการสอบ

มาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพโดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ 

  3.5.8   จัดทาํแบบทดสอบฉบับจริง 

          จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอใดไมมีคุณภาพหรือคุณภาพไมดี

พอ อาจจะตองตัดทิ้งหรือปรังปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึน  แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบ

ฉบับจริงที่จะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

 
     3.6 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
                ในการจัดการเรียนการสอน ส่ิงที่ครูตองการ คือ การทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

ในสิ่งที่เรียนรูทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติใหมากที่สุด ซึ่งองคประที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนนั้นมีหลายประการ ดังที่ นักการศึกษาหลายทาน เชน ทราเวอร (Travers, 1958) 

ประเสริฐ ทองประเจียด และคณะ (อางถึงใน สุรีย ประกายจันทร 2532: 17) ไดกลาวโดยสรุปวา

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมไดข้ึนอยูกับสติปญญาเพียงดานเดียว แตจะอยูกับ

ตัวแปรอื่น ๆ ดังนี้ 

  1. พฤติกรรมดานความรู ความคิด หมายถึง ความสามารถทัง้หลายของผูเรียนซึง่

ประกอบดวยความถนัด และพื้นฐานเดิมของผูเรียน 

  2. คุณลักษณะดานจิตพิสัย หมายถงึ สภาพการณหรือแรงจูงใจที่จะทาํใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูใหม ไดแก ความสนใจ ทัศนคติ ตอเนื้อหาวิชาที่เรียนในโรงเรียน และระบบการเรียน 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับตนเอง ลักษณะบุคลกิภาพ 

  3. คุณภาพการสอน ซึ่งไดแก การไดรับคําแนะนาํ การมสีวนรวมในการเรียนการ

สอน การเสริมแรงจากครู การแกไขขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทําไดถูกตองหรือไม 

                สรุปไดวา  องคประกอบที่มี อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประกอบดวย 

คุณลักษณะของตัวผูเรียน คุณภาพการสอนของครู และสภาแวดลอมตาง ๆ ซึ่งคุณลักษณะของตัว

ผูเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด คุณภาพการสอนของครู และปจจัยอื่น ๆ  

มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรองลงมาตามลําดับ (สุมาลี  บัวเล็ก. 2541: 32-33) 
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4. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   4.1 ความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
              ความสามารถในการแกปญหา เปนกระบวนการทางความคิดที่มีความสําคัญเนื่องจาก

เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับมนุษยในการดําเนินชีวิต และเปนทักษะที่ตองมีการฝกฝนอยูเสมอ ผูที่มี

ความสามารถในการแกปญหาไดจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ดังนั้น บุคคลจึงตองมี

ความรูในการแกปญหาไดรับการฝกหัดในการแกปญหา นอกจากนี้ความสามารถในการแกปญหา

ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ  อีก เชน ความสามารถของเชาวปญญา การเรียนรูและประสบการณเดิม 

เปนตน 

              สําหรับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไดมีนักการศึกษาหลายทานได

ใหความหมายไว ดังนี้  

              กาเย (Gagne. 1970: 63) ไดกลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหา เปนแบบ 

ของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสอง 

ประเภทขึ้นไป และใชหลักการนั้นผสมผสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา 

ความสามารถดานการแกปญหา โดยการเรียนรูประเภทหลักการนี้ตองอาศัยหลักการเรียนรูเปน

พื้นฐานของการเรียนรูประเภทนี้ กาเยไดอธิบายวา เปนการเรียนรูอีกประเภทหนึ่งที่ตองอาศัย

ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 

               กูด (Good. 1973: 518) กลาววา วิธีทางวิทยาศาสตร คือ การแกปญหานั่นเอง ซึ่ง 

การแกปญหาเปนแบบแผน หรือวิธีดําเนินการซึ่งอยูในสภาวะที่ยากลําบาก ยุงยาก หรืออยูใน

สภาวะที่พยายามตรวจขอมูลที่หามาได ซึ่งความเกี่ยวของกับปญหามีการตั้งสมมติฐาน และมีการ

ตรวจสมมติฐานภายใตการควบคุม มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ

และทดสอบสมมติฐานนั้นวาเปนจริงหรือไม 

                ชารปเทล (Shaftel, 1982: 31 อางถึงใน นันทเดช โชคถาวร  2532 :26) ไดกลาววา การ

แกปญหาเปนกระบวนการคนพบตัวปญหา คือ สถานการณอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลโดยที่

สถานการณนั้นเปนอุปสรรค ดังนั้นผูที่แกปญหาไดจะตองมีความคิดและพฤติกรรมใหม ๆ ในการ

เรียนการสอน เพื่อใหสามารถแกปญหาได จะตองใชสถานการณสอนใหนักเรียนคิด ตั้งสมมติฐาน 

เก็บขอมูลดวยตัวเอง และลงขอสรุปต้ังหลักการเองทุกอยาง การกระทําดังกลาวนี้ จะเปนการสราง

เจตคติที่ดีตอการแสวงหาความรู และไดใชความคิดหลาย ๆ ทางซึ่งจะทําใหเปนคนฉลาดและมี

เหตุผล 
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                กมลรัตน หลาสุวงศ (2528: 259) ไดอธิบายการแกปญหาวา หมายถึงประสบการณ

เดิมทั้งทางตรงและทางออมนํามาแกไขปญหาใหมที่ประสบ ซึ่งในการแกปญหาแตละครั้งจะสําเร็จ

หรือไดผลดีข้ึนอยูกับระดับความสามารถของเชาวปญญา  การเรียนรู  การรูจักคิดแบบเปนเหตุ

เปนผล ซึ่งวิธีแกไขปญหามักแตกตางกัน แลวแตประสบการณของผูเรียนและสภาพการณของ

ปญหาที่เกิดขึ้น 

                 รุงชีวา สุขดี (2531: 35) กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนทักษะอยาง 

หนึง่ทีจ่ะตองฝกฝนอยูเสมอ และความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบุคคลยังขึ้นอยูกับ 

องคประกอบหลายๆ ดานดวยกนั คือ 

  1. ประสบการณของแตละบุคคลหรือความรูเดิม 

  2. วุฒิภาวะของสมองและความสามารถทางสติปญญา 

  3. สภาพการณที่แตกตางกัน 

  4. กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 

  5. ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 

  กาญจนา ลาภรวย (2532: 32) ไดใหความหมายของการแกปญหาไววา  

การแกปญหา คือการดําเนินเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ โดยอาศัยความรู ประสบการณ 

และความคิดมาใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

  รศนา อัชชะกิจ (2537: 11) ไดกลาววาการแกปญหาเปนกระบวนการเชื่อมโยง

ระหวางปญหากับขอเฉลย หรือทางออกของปญหา 

                  นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: 48) ไดสรุปไววา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปน 

พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่บุคคลเลือกกระทาํหรือปฏิบัติ ในการหาทางออกกับปญหาหรือ 

สถานการณตาง ๆ ที่ตองเผชิญ มีลักษณะเฉพาะเอกกตับุคคล เปนกจิกรรมที่เปนทัง้การแสดง

ความรู  ความคิด และเปนทกัษะอยางหนึง่ที่ตองฝกฝน และควรฝกใหกับนักเรียน ความสามารถ

ในการคิดแกปญหายงัขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน เชน ความรูหรือประสบการณเดิม 

ความสามารถทางสติปญญา เปนตน 

  อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 62) สรุปไววา ความสามารถในการแกปญหาทาง 

วิทยาศาสตร หมายถงึ การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคดิแกปญหาทีพ่บเพื่อใหบรรลุ 

จุดหมายตามที่ตองการ 
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              สุวิทย มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของความสามารถของการคิดแกปญหา 

หมายถงึ ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกดิขึ้น โดยพยายามปรับตัว

เองและสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลนืกลับมาสูสภาวะที่เราคาดหวงั 

              จากความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ นักการศึกษาได

กลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง  

ความสามารถในการนําความรู และวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาที่พบเพื่อให

บรรลุจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคตามที่ตองการ 
 
   4.2 ความสามารถในการแกปญหาของบุคคล 
               สําหรับความสามารถในการแกปญหาของบคุคล ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให

ความหมายไว ดังนี ้

               มอรแกน (Morgan. 1978: 154-155) สรุปไววา วิธีแกปญหาของแตละคนนั้นแตกตาง

กัน ทําใหความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันขึ้นอยูกับ 

  1. สติปญญา (Intelligence) ผูมีสติปญญาดีจะแกปญหาไดดี 

  2. แรงจูงใจ (Motivation) ในการที่จะทําใหเกิดแนวทางในการแกปญหา 

  3. ความพรอมในการที่จะแกปญหาใหม ๆ โดยทันใดจากประสบการณที่มีมากอน 

  4. การเลือกวิธีแกปญหาไดอยางเหมาะสม (Functional fixedness) 

 ชม ภูมิภาค (2516: 59) ไดใหความเห็นวา ความสามารถในการแกปญหานั้นขึ้นอยู

กับปจจัยหลายอยาง เชน ความรู อารมณ ประสบการณ การจูงใจ จากการสังเกตโดยทั่วไปจะเห็น

วา ความสามารถในการแกปญหานั้นขึ้นอยูกับประสบการณเปนอันมาก และการที่นําเอา

ประสบการณมาใชประโยชนในการแกไขปญหาไดเนื่องจากเหตุ 3 ประการ คือ 

  1. บุคคลมักจะมีการพัฒนาความคิดรวบยอด และระบบของการเขารหัสส่ิงตาง ๆ 

เอาไว เพื่อนําไปใชในโอกาสขางหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารหัสปญหาตาง ๆ ที่ไดแกมานั้นจะ

ชวยในการแกปญหาใหม 

  2. การพัฒนาของแนวโนมของการตอบสนอง แนวการตอบสนองที่ไดรับการ

เสริมแรงจะกอตัวเปนนิสัย และมักจะเกิดขึ้นกอนเมื่อพบปญหาใหม โดยบุคคลจะแกปญหาตามที่

ไดปฏิบัติมาจะพยายามแลวพยายามอีก เมื่อแนวนิสัยนั้นไมสามารถแกไดจริง ๆ บุคคลจึงเริ่มคิด

และเปลี่ยนแนวใหม 

 



44 

 

  3. การพัฒนาเทคนิคของการแกปญหา เมื่อบุคคลไดแกปญหามาก ๆ ยอมจะมี

ความชํานาญในการแกปญหาตาง ๆ มากขึ้นนอกจากนี้เทคนิคของการแกปญหานั้นยังสอนกันไดดวย 

               จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวา ความสามารถในการแกปญหาของบุคคลนั้นจะแตกตาง

กัน ข้ึนอยูกับวุฒิภาวะของสมอง ประสบการณ ความสนใจ สติปญญา ความพรอม แรงจูงใจ 

อารมณ และสภาพแวดลอม 

 
     4.3 กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
                 ไดมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ และขั้น 

ตอนในการแกปญหาไวหลายแนวคิด เชน 

                  บลูม (Bloom. 1956: 62) ไดชี้ใหเหน็วา ข้ันตอนของขบวนการคิดแกปญหานั้น   

มี  6 ข้ันตอน คือ 

 ข้ันที่ 1 เมื่อผูเรียนไดตอบปญหา ผูเรียนจะคิดคนสิ่งที่เคยพบ เคยเห็น และเกี่ยวของ

กับปญหา 

 ข้ันที่ 2 ผูเรียนจะไดประโยชนจากขั้นที่ 1 มาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นใหม 

 ข้ันที่ 3 การแยกแยะของปญหา 

 ข้ันที่ 4 การเลือกใชทฤษฎี หลักการ ความคิดและวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 

 ข้ันที่ 5 การใชขอสรุปของวิธีการมาแกปญหา 

 ข้ันที่ 6 ผลที่ไดจากการแกปญหา 

 ดิวอ้ี (กิ่งฟา สินธุวงษ. 2525: 5-6; อางอิงจาก Dewey. 1971. p. 139.) ไดเสนอ 

วิธีการแกปญหาที่เรียกวา Dewey’s Problem Solution ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  

  1. การรับรูและเขาใจปญหา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น คนสวนใหญจะพบกับความตึงเครียด  

ความสงสัยและความยากลําบากที่จะตองแกปญหานั้นใหหมดไปในขั้นตนผูพบปญหาจะตองรับรู 

และเขาใจในตัวปญหานั้นกอน 

  2. การระบุและแจกแจงลักษณะของปญหา ปญหาที่เกิดขึ้น มีลักษณะที่แตกตาง

กันมีระดับความยากงายที่จะแกไขไดตางกัน จึงตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้  

  2.1 มีตัวแปรตน หรือองคประกอบอะไรบาง 

  2.2 มีอะไรบางที ตองทําในการแกปญหา โดยที่อาจจะเปนการระบุปญหาได 

ไมแจมชัดเปนตน 

 



45 

 

   2.3 ตองขจัดการมองปญหาในวงกวางออกไป โดยใหมองเฉพาะสิ่งที่เรามอง 

ไมเห็นชัดที่เปนตัวปญหา ถาขจัดสิ่งนั้นไดก็จะแกปญหาได 

  3. การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน 

   3.1 จะมีวิธีการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหานั้นอยางไร ใครจะเปนผูใหขอมูล 

เหลานั้น 

   3.2 สรางสมมติฐานหรือคําถามที่ อาจเปนไปไดเพื่อชวยแกปญหา 

  4. การเลือกวิธีแกปญหา หลังจากไดความคิดวาจะแกปญหาอยางไรแลวลอง 

พิจารณาดูวาควรจะใชวิธีการใดไดบาง 

  5. การทดลองนําเอาวิธีการแกปญหามาใช 

 เวียร (Weir. 1974: 17) ไดสรุปข้ันตอนในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

มีอยู 4 ข้ันตอน คือ 

  1. ข้ันระบุปญหา  

  2. ข้ันวิเคราะหปญหา  

  3. ข้ันเสนอวิธีการแกปญหา  

  4. ข้ันตรวจสอบวิธีการ  

 ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 232-234) ไดกลาววา ข้ันตอนในการแกปญหานั้น อาจ 

แจกแจงไดมากหรือนอยกวา 4 ขั้นก็ได แลวแตความละเอียดในการแบงและไดแบงออกเปน   

4 ข้ันตอน คือ 

  1. การระบุปญหา ส่ิงที่สําคัญในข้ันตอนนี้  คือ ความสนใจที่มีตอผูพบเห็น ซึ่งเกิด

เนื่องมาจากความอยากรูอยากเห็น และทักษะในการสังเกต 

  2. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซึ่งในทาง 

วิทยาศาสตร เรียกวา สมมติฐาน 

  3. การทดลอง เปนการกาํหนดวิธกีารแกปญหา โดยอาศยัทักษะในการควบคุม 

ตัวแปร การสังเกต และเจตคติทางวทิยาศาสตร 

  4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความหมาย อธิบายขอมูล เพื่อหา 

ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

               จากวิธีการแกปญหาที่นักการศึกษาไดกลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา         

ข้ันตอนหรือวิธีการในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้น มีไดหลากหลายวิธีการ แตการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรจะตองเปนวิธีการที่มีระบบในการคิด และตองอาศัยความรู ประสบการณเขามา
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ใชในการแกปญหาดวย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมาใช

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เพราะมีข้ันตอนที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน 

 
   4.4 การเรียนการสอนกับการแกปญหา 
               ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้นจะแตกตางกันออกไป เพราะคนเรา

จะมีความสามารถในการคิดแกปญหาไดดีหรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นมีระดับสติปญญา 

ความรูอารมณ และประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนมีผลตอความสามารถในการคิด

แกปญหาของนักเรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการเรียนการสอนกับการแกปญหา 

ดังนี้  

 มังกร ทองสุขดี (2522: 5-10) กลาวไวดังนี้  

  1. ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ  วิธีการแบบนี้เปนวิธีการที่ใชกันมานาน เปนวิธีการที่มี

ประโยชนอยูเสมอ การทํางานชวยใหเรามีประสบการณเพิ่มข้ึนยอมจะชวยใหเรามีหนทางในการ

คิดแกปญหามากขึ้น 

  2. ฝกใหเด็กมีการทดสอบอยูเสมอ บางครั้งครูอาจกําหนดปญหาใหนักเรียนชวยกัน

หาคําตอบ โดยแนะใหนักเรียนกระทํากิจกรรมบางอยาง หรือการแสดงการสาธิตเพื่อใหนักเรียนหา

คําตอบใหได นักเรียนที่มีโอกาสฝกการคิดแกปญหาอยูเสมอนั้น อาจหาแนวทางตาง ๆ ชวยไดเปน

อยางดี การสอนเนื้อหาวิชา บางครั้งครูไมอาจทําการทดลองได เชน การวัดระยะทางจากโลกกับ

ดวงดาวในทองฟา ใหนักเรียนคิดแกปญหา โดยการทดลองคนควาจากแหลงวิชาการตาง ๆ 

  3. ฝกใหนักเรียนเปนผูมีเหตุผลแกตัวเอง การฝกแบบนี้เปนการฝกใหนักเรียนมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง บางครั้งอาจเปนการเชื่อแบบลางสังหรณ  ซึ่งเปนสัญชาติญาณของตนเอง มี

ผลงานของนักวิทยาศาสตรหลายอยางที่ เกิดจากลางสังหรณ เชน กรณีที่ ชวาป (Schwab)  

ไดคนพบจุดดับในดวงอาทิตย 

  4. ใหรูจักการวิจารณ จอหน ดิวอี้ นักการศึกษาผูมีชื่อเสียงไดกําหนดวิธีการคิด

แกปญหาโดยการวิเคราะหปญหาออกเปนขั้น ๆ ดังนี้  

   4.1 การกําหนดปญหา 

   4.2 รวบรวมขอเท็จจริง 

   4.3 ตั้งสมมติฐาน 

   4.4 ประเมินผล 
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 วิธีการคิดแกปญหาโดยวิธีนี้  ครูควรฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถนําไปใช

ในอนาคตไดอีกดวย นอกจากนั้นครูควรแนะหาทางชวยใหนักเรียนรูจักคิดหรือทําในเรื่องเหลานี้

โดย 

   1. ฝกใหรูจักวิเคราะห-สังเคราะห  

   2. ฝกใหรูจักออกความเห็น  

               การฝกหรือกระตุนใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น เปนการชวยให 

นักเรียนไดฝกการใชความคิดของตนเอง เพราะการคิดชวยใหการเรียนของนักเรียนดีข้ึน ดีกวาการ

ฝกใหนักเรียนใชแตความจําเพียงอยางเดียว ครูตองคอยชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ เพราะนักเรียน

อาจแสดงออกทางความคิดเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 

               สายหยุด สมประสงค (2523: 67-90) ไดกลาววา การที่เด็กสามารถแกปญหาไดนัน้ 

ผูสอนตองจัดสภาพการณภายนอกเพื่อยั่วยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการเหลานั้นแกปญหา เชน 

  1. จัดสถานการณใหม ๆ มีวิธีการแกปญหาไดหลากหลายวิธี เพื่อใหผูเรียนฝกฝนใน

การคิดหาวิธีการแกปญหา 

  2. ปญหาที่ผูสอนนํามาใหฝกนั้น นอกจากจะเปนปญหาแปลกใหมที่ผูเรียนยังไม

เคยประสบมากอนแลว ควรเปนปญหาที่ไมพนวิสัยของผูเรียนที่จะแสดงความสามารถในการคิด

แกปญหาได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งปญหานั้น  ตองอยูในกรอบทักษะของเชาวปญญาของผูเรียน 

  3. การฝกแกปญหา ผูสอนควรจะแนะนําใหนกัเรียนไดเรียนรูและเขาใจปญหาให 

ถองแทเสยีกอนวาเปนปญหาเกี่ยวกับอะไร ถาปญหาเปนปญหาใหญใหแตกออกเปนปญหายอยๆ 

แลวคิดแกปญหายอยแตละปญหา 

  4. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือส่ิงแวดลอมที่เปนสภาพภายนอกของ 

ผูเรียนใหเปนไปในทางที่เปลีย่นแปลงไดไมตายตัว ผูเรียนจะเกิดความรูสึกวาเขาสามารถคิดคน 

เปลี่ยนแปลงอะไรไดบางในบทบาทตางๆ 

  5. ใหโอกาสผูเรียนไดคิดอยูเสมอ โดยผูสอนไมควรบอกวธิีแกปญหาตรง ๆ แก 

ผูเรียน ดังนัน้ ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการคิดแกปญหาจากสถานการณตาง ๆ ที ่

หลากหลายดวยกิจกรรมหรือกลยุทธที่เหมาะสม 

               สุวัฒน มุทธเมธา (2523: 205-206) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนเพื่อ 

แกปญหา มีดังนี ้ 

  1. ปลอยใหนักเรียนคิดดวยตนเองมากที่สุด 

  2. ควรสงเสริมใหกําลังใจเมื่อนักเรียนทําผิดพลาดหรือคิดไมถูกตอง 
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  3. ครูควรใหขอเสนอแนะอภิปราย ซักถามใหนักเรียนคิดถานักเรียนคิดไมออก 

  4. ครูควรสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนคิด หรือใชวิธีใหมแกปญหา หากนักเรียน 

ยังใชวิธีเดิม ซึ่งเปนวิธีที่ไมสามารถแกปญหาได 

  5. ครูควรเสนอแนะวิธีการใหมๆ ใหนักเรียนพิจารณาทดลอง ถานักเรียนทอถอย 

จะเลิกแกปญหา เนื่องจากมองไมเห็นแนวทาง 

  6. ถานักเรียนสับสน เบื่อหนาย หงุดหงิด ครูแนะนําใหนักเรียนพักสักครู 

  7. ครูควรแนะนําสงเสริมใหนักเรียนเห็นวา การมีใจกวาง มองหลายมุม ยอมรับ 

ความคิดเห็น ไมยึดมั่นวิธีใดวิธีหนึ่ง จะชวยแกปญหาไดดีข้ึน 

  8. ครูสงเสริมใหนักเรียนหาเหตุผล คิดเดา ลองผิดลองถูกในการแกปญหาบาง 

  9. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบกอน 

ตัดสินใจ 

  10. ครูไมควรหัวเราะเยาะใหนักเรียนเสียหนา หรือเกิดความละอาย เมื่อนักเรียน 

เสนอวิธีหรือขอมูลที่ไมถูกตองเหมาะสม เพราะจะทําใหนักเรียนไมกลาคิดไมกลาแสดงออก 

               ทิศนา แขมมณี (2548: 9-14) ไดกลาวถึงกระบวนการสําคญัของครูที่จะชวยสงเสริม 

ใหผูเรียนเกิดความคิดม ีดังนี ้

   1. การสังเกต / การสงสัย 

  2. การอยากรูคําตอบในสิ่งที่สงสัย 

  3. การแสวงหาคําตอบในเรื่องที่สงสัย 

  4. การคาดคะเนคําตอบในเรื่องที่สงสัย โดยเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิม 

การใชเหตุผล การคิดริเร่ิม การใชจินตนาการ 

  5. การรวบรวมขอมูลในเรื่องที่สงสัย โดยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล การแจกแจง 

ขอมูล การกําหนดแหลงขอมูล การลงมือเก็บขอมูล 

  6. การพิจารณาขอมูลและสรุปขอมูลในเรื่องที่สงสัยโดยการวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบ การแยกแยะขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การใชเหตุผล 

การประเมินขอมูล และการลงสรุปขอมูล 

  7. การทดสอบคําตอบในเรื่องที่สงสัย และสรุปผลการทดลอง 

  8. การสรุปคําตอบในเรื่องที่สงสัย 
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              จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับการแกปญหาที่ กลาวมาขางตน สรุปไดวา  

การฝกการคิดแกปญหาของผูเรียนนั้น จะดีหรือไมดี  ไดผลหรือไมนั้น ผูสอนมีสวนสําคัญมากใน

การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เปนการกระตุนยั่วยุใหผูเรียนฝกคิด การใหคําปรึกษาแนะนํา

ตลอดจนการสงเสริมการคิดแกปญหาของนักเรียน เพราะหากครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 

เสนอปญหาที่ผูเรียนไมสนใจก็มักสงผลใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมอยากหา

คําตอบ หรือปญหาที่ครูใหนั้น  มีความยากจนเกินไปไมเหมาะกับระดับสติปญญาของผูเรียนจะทํา

ใหผูเรียนเกิดความทอแทไมอยากแกปญหานั้นอีก  ซึ่งทําใหการฝกการแกปญหาของผูเรียนนั้น 

ลมเหลว ครูควรแนะนําหรือชวยเสนอแนะเกี่ยวกับการแกปญหาใหกับนักเรียน หรือใหกําลังใจกับ

นักเรียน เพื่อใหนักเรียนพยายามหาแนวทางในการแกปญหาใหลุลวงไปได 

 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
           งานวิจัยในประเทศ 
              ชูศักดิ์ พุกกะพันธ (2541: 65-66) ไดวิจัยการเปรียบเทียบความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน

และความสามารถในการแกปญหา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงทดลองแบบการแกปญหา

และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงทดลองแบบปกติ พบวา กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดวยใบงานแบบแกปญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุม

ที่ใชใบงานแบบปกติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพฤติกรรม

ความเขาใจและการนําไปใชแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01แตไมพบความแตกตางที่

เกิดขึ้นในระดับพฤติกรรม ความรู-ความจํา 

               มานิช ถาอาย (2541: 78-79) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาและความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 คน ซึ่งเครื่องมือพบวา คะแนนความสามารถในการแกปญหาของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในแตละดานสรุปไดดังนี้ ดานบทบาทของครูผูสอน 

ส่ิงที่นักเรียน สวนใหญเห็นวาเหมาะสมคือการใหคําปรึกษาแนะนํา การเอาใจใสกับนักเรียนทุกคน

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่เห็นวาใหประโยชนในการประยุกตใชไดทุกบทเรียนคือ

การฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยระบบกลุม กิจกรรมที่พอใจและชอบรวมกิจกรรมมากที่สุดคือ  

การอภิปรายในกลุมยอยดานเนื้อหาวิชามีประโยชนตอผู เ รียน  คือ  สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดทุกบทเรียนดานเวลาที่ใชในการเรียนรูนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเขา
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กลุมอภิปรายควรใชเวลา 1-2 ชั่วโมงการเตรียมแสดงผลงานควรใชเวลาไมนอยกวา 1 สัปดาหนอก

เวลาเรียนและการคนควาจากแหลงวิทยากรควรใชเวลา 1-2 วันนอกเวลาเรียน 

                สมศักดิ์ แกวพันธ (2544 : 74-75) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูการแกปญหา เร่ืองการถายทอดกําลังไฟฟาในมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส โดยใชปญหาเปน

ศูนยกลาง ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองใหความสนใจ และมีความกระตือรือรนในการเรียนรู

เนื้อหามากกวากลุมควบคุม และจากพื้นฐานความรูเดิมของนักศึกษาที่เทากันทั้งสองกลุม 

นักศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกปญหามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 

ตามลําดับและพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองในระดับความจํา และความเขาใจ 

สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 

การนําไปใชและการวิเคราะหสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และทักษะการสื่อสารดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน โดยทําการศึกษา

กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 (ปวช.2) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที  1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 

30 คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน มีทักษะ

การสื่อสารทางวิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                จันทร ติยะวงศ; และคนอื่นๆ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษารูปแบบการสอนโดย 

ใชปญหาเปนหลักเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานเนื้อหาและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

โดยการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะแรกเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาบริบทเกี่ยวกับการเรียน

การสอนคณิตศาสตร เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหา

เปนหลักและรางตนแบบรูปแบบการสอนดังกลาว กลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 จํานวน 60 คน  อาจารยกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร จํานวน 90 คนและรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  6  คน จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา   

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนโคราชพิทยาคม 

และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ และไดทดลองใชรูปแบบการสอนที่ไดสังเคราะหข้ึนกับนักเรียน

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 56 คน ในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2547 
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เพื่อประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาเปนหลัก ในบริบท

หองเรียนจริง ในระยะที่  2 ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmist and Mctaggard 

จํานวน 3 วงจร วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 จํานวน 6 คาบ เนื้อหา เร่ืองเสนขนานและ 

การนําไปใช วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 จํานวน 6 คาบ เนื้อหา เร่ือง ทฤษฎีพีทาโกรัสและ

การนําไปใช วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 จํานวน 6 คาบ เนื้อหา เร่ือง สมการตัวแปรเดียว

และการนําไปใช กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2547 จํานวน  58 คน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาเปนหลักที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวย หลักการ เปาหมายหลัก การตอบสนอง ระบบทางสังคม ระบบ

สนับสนุน และข้ันตอนการสอน รูปแบบการสอนนี้สังเคราะหจากทฤษฎีสรางสรรคความรู การเรยีน

โดยใชปญหาเปนหลักโดยมีข้ันตอนทั้งหมด 7 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ขั้นนําเสนอปญหาทีเ่ปนปญหาที่

มีหลายแนวทางในการหาคําตอบ  ข้ันที่ 2 ข้ันไตรตรองรายบุคคล  ข้ันที่ 3 ข้ันไตรตรองรายกลุม   

ข้ันที่ 4 ข้ันนําเสนอผลงาน  ข้ันที่ 5  ข้ันสรุป ข้ันที่ 6 ข้ันขยายปญหา ข้ันที่ 7 ข้ันประเมินผลและ

สะทอนผล โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมเปาหมายสูงกวาเกณฑ 75% ที่ตั้งไวและ

นักเรียนเกิดกระบวนการทางคณิตศาสตร 5 ดาน ไดแก การแกปญหา การใชเหตุผล การสื่อสาร 

การนําเสนอ และการเชื่อมโยง กระบวนการดังกลาวมีคาสูงกวาเกณฑ 75% ที่ตั้งไว 

              เมธาวี พิมวัน (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

เร่ือง พื้นที่ผิว  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3             

ปการศึกษา 2548 โรงเรียนศรีสุขวิทยา จํานวน 16 คน ที่ไดจากการอาสาสมัคร ใชเวลาในการสอน 

21 ชั่วโมง  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชัน มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

เร่ือง พื้นที่ผิว ดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรูผาน

เกณฑตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม เปนจํานวนตังมากกวารอยละ 60 ข้ึนไปของจํานวน

นักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 ดังนั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการ

เรียนรู  เร่ือง พื้นที่ผิว โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง พื้นที่ผิว ดวยชุดการเรียนการ

สอนโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ในระดับความพึงพอใจมาก 

                พิจติร อุตตะโปน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ชุดการเรียนการสอนโดยใช 

ปญหาเปนฐาน เร่ือง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ศึกษาผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
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และความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยทําการทดลองกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที  3 โรงเรียนสิรินธร ปการศึกษา 2548 ที่ไดจากการอาสาสมัคร จํานวน 16 คน 

ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง การวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตน ดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรู

ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็มเปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวน

นักเรียนทังหมดที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานในระดับมาก 

 
            งานวิจัยตางประเทศ 
                ลี และคิม (Lee; & Kim. 2001: 273-293) ไดศึกษาผลของการใชเครื่องมือสนับสนุน

แบบอาศัยความรวมมือ (Collaborative Representation) ในกระบวนการแกปญหาและสิ่งที่ไดรับ

จากการจัดการเรียนรูแบบ PBL ผานเว็บไซต สรุปไดวา การจัดการเรียนรูในรูปแบบ PBL  

ผานเว็บไซตสามารถทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการ และทักษะในการแกปญหาในสถานการณทั่วๆไป

ไดเปนอยางดียิ่ง อยางไรก็ตาม การเรียนรูแบบ PBL ผานเว็บไซตนั้นมิไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก

แกปญหาแบบตัวตอตัว หรือเผชิญหนากับผูคนมากนัก หากเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนใน

หองเรียนทั่วไป ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบดังกลาวอาจทําใหผูเรียนเกิดความยากลําบาก

ไมสามารถเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดอยางครบถวนชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับการไดเรียนรูรวมกับ

ผูอ่ืนแบบหลายคนหลากความคิด จึงเปนเหตุผลใหควรมีการจัดการเรียนรูเสริม หรือทํากิจกรรม

เสริมเพื่อลบจุดออนของการจัดการเรียนรูผานเว็บไซตข้ึน หนึ่งในกลยุทธที่จะนําเสนอ คือการนํา

เครื่องมือสนับสนุนแบบอาศัยความรวมมือ (CRST) ซึ่งพึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อชวยเหลอื

ผูเรียนใหสามารถสราง และจัดระเบียบโครงสรางทางความรูที่มีอยู หรือไดรับมาจากการเรียนรูให

เปนระบบและเกิดประโยชนตอการเรียนรูสูงสุด ซึ่งการประยุกตใชเครื่องมือดังกลาวอาจชวยเหลือ 

หรือชี้นําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงค และเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการคอยๆ ชวยบอกทาง หรือส่ิงที่ควรรูแกผูเรียน เมื่อพบวาผูเรียน

เขาใจไมตรง หรือเรียนยึดความรูพื้นฐานของตนเองเปนเกณฑมากจนเกินไป ผลปรากฏวา  

การประยุกตใชเครื่องมือดังกลาว (CRST) ในการจัดการเรียนการสอนผานเว็บไซต เปนประโยชน

อยางมาก โดยอยางยิ่งเมื่อประยุกตใชรวมกับ PBL ซึ่งโดยทางสถิติ CRST ใหคุณประโยชน

มากกวาการใชเว็บบอรดแบบดั้งเดิม ผลจากการศึกษานี้ไดบงชี้วา CRST สามารถนํามาใชเปน
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เครื่องมือทางการศึกษาเพื่อชวยเหลือ และลบจุดออนของการจัดการศึกษาแบบ PBL ผานเว็บไซต

ไดเปนอยางดี 

              เฮอรเบอร (ศุภิสรา โททอง. 2547: 87-88; อางอิงจาก Hester. 1970: Abstrac) ไดศึกษา

การใชหลักสูตรที่ใชปญหาเปนฐาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อประเมินทักษะของผูเรียนใน

ดานการเรียนรูดวยตนเอง การคิด เชิงวิจารณ และทักษะในดานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชปญหา

เปนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกลุมในการทดลองสองกลุมคือกลุมควบคุมใน

มหาวิทยาลัยเคนยักกี้ (Kentucky) ในประเทศอังกฤษที่ใชหลักสูตร PBL ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู และอยูนอกเขตชานเมือง ทําการเปรียบเทียบทั้งสองกลุมวา มีทักษะแตกตางกันอยางไร

จากการใช PBL และไมไดใช PBL ผลการศึกษาพบวา กลุมที่ใช PBL ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

มีความสามารถในการเรียนรูตนเองไมแตกตางจากกลุมที่ไมไดใชเทาใดนัก แตกลุมที่ใช PBL มี

ทักษะการคิดเชิงวิจารณมากกวากลุมที่ไมไดใชPBLในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีพัฒนาการ

ทางดานทักษะในดานอื่น ๆ ไดดีกวา 

              เอลเชฟเฟ (เมธาวี พิมวัน. 2549: 34-35; อางอิงจาก  Elshafei. 1998: Online) ได 

ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

กับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 โดยไดทําการวิจัยกึ่งทดลองกับนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรัฐแอตแลนตา จํานวน 15 หอง นักเรียน 342 คน แบงเปนหองเรียน

แบบปกติ 8 หอง และเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 7 หอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนี่เรียนดวย

วิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการ

เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการที่นักเรียนเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหา และสามารถคิดคนวิธีการ

แกปญหาไดดีกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

               แม็คคาธีน (เมธาวี พิมวัน. 2549: 34-35; อางอิงจาก McCarthy. 2001: Online) ได 

ทําการทดลองสอน ดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 

เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เร่ือง ทศนิยม โดยทําการทดลองกับนักเรียนเกรด 2 กลุมเล็กๆ ใน

เวลา 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจความรูที่มีอยูกอนแลวในตัว

ของนักเรียน และมีการวิเคราะหวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาความคิดรวบ

ยอดทางคณิตศาสตรไดอยางไร จากหลักฐานการบันทึกวิดีโอไดชีใหเห็นวา นักเรียนมีการพัฒนา

ความเขาใจในคณิตศาสตรตลอดเวลาที่ไดพยายามหาวิธีแกปญหา โดยนักเรียนใชภาษาพูดเปน
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ตัวบงชี้ถึงความรูเกี่ยวกับทศนิยมที่ตัวนักเรียนมีอยูกอนแลว และความเขาใจความคิดรวบยอด

ใหมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทศนิยมอยางถูกตอง 
     5.2 งานวจิัยที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร 
             งานวิจัยในประเทศ 
                ประพฤติ ศีลพิพัฒน (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรกับครูเปนผูสอน

สรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรดาน

ความคิดคลองทางวิทยาศาสตร และความคิดยืดหยุนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใช

ชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรกับครูเปนผูสอนสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตรแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                นิพาภรณ คงบางพระ (2542: 71) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ในการคิดพัฒนาสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนโดยการสอนดวยชุดการเรียนวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

ประกอบการวิเคราะหคุณคาภูมิปญญาไทย ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการคิดพัฒนา

ส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนของนักเรียนกลุมควบคุมที่สอนตามคูมือครูกับกลุมทดลองที่สอนดวยชุด

กิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมประกอบการวิเคราะหคุณคาภูมิปญญาไทยแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                นุศรา เอ่ือมนวรัตน (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบ

ยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดลอมและ

เจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการ

สอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                สุมาลี โชติลุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ

เชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริม

เชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน

วิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 



55 

 

              ปยะพงษ สุริยะพรหม (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ 4 MAT เร่ือง ปาชุมชน เพื่อสงเสริมเจตคติตอการอนุรักษปาชุมชน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู

แบบ 4 MAT เร่ืองปาชุมชน มีประสิทธิภาพ 84.02/81.14 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว

80/80 เจตคติตอการอนุรักษปาชุมชนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ 4 MAT เร่ือง ปาชุมชน หลังการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ปาชุมชน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เร่ือง ปาชุมชน หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                พูลทรัพย โพธิ์สุ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร เร่ือง พืชและสัตว ในสาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชวง

ชั้นปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก

นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีผลการเรียนรูดาน

ความรูอยูในระดับดี ผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนและเจตคติของนักเรียนตอชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรอยูในระดับดี 

 
              งานวิจัยตางประเทศ 
              บรอวเลย (Brawley. 1975: 4260) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการใชชุดการเรียนแบบ

ส่ือประสม สอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กที่เรียนชา กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมเด็กที่เรียนชา โดย

การทดสอบเรื่อง Time Appreciation Test, Stanford Achievement Test Primary Level มาใช 

Pre-test และ Post-test ผลปรากฏวา กลุมทดลองที่ใชชุดการเรียนบอกเวลาตอเนื่องของบรอวเลย 

(Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) ซึ่งประกอบดวยชุดอุปกรณและสื่อการ

สอน 12 ชุด ใชเวลาสอน 15 วัน มีผลการเรียนดีกวากลุมควบคุมที่ไมไดใชชุดการเรียน 

              เอดเวิดส (Edward.1975: 43) ไดกลาวถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยสทําการ

เปรียบเทียบผลการเรียนในเรื่อง “ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค” โดยใชชุดการเรียนดวย

ตนเองและไดรับคําแนะนําจากครู กับการใชชุดการเรียนดวยตนเองโดยไมตองมีผูแนะนํา กลุม

ตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน แบงเปนกลุมละ 25 คนผลการทดลอง

ปรากฏวาทั้ง 2 กลุม มีผลการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจากการวิจัยนี้แสดงให
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เห็นวาการเรียนดวยตนเองไมจําเปนตองอาศัยผูแนะนําถาชุดการเรียนนั้นไดสรางขึ้นอยางถูกตอง

ตามกระบวนการแลว ผูเรียนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน 

             แอนเดอรสัน (Anderson. 1982: 4795 – A) ไดสรางชุดการสอนดวยตนเองเพื่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับ

เตรียมประถมศึกษา โดยใชชุดการสอนดวยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจัยพบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากกลุมที่สอนโดยใชชุดการสอนดวยตนเองและการสอนแบบ

บรรยายทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวางแผนการสอนและวิธีสอน แตไมแตกตางกันดาน

ทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษาและครูฝกสอนชอบชุดการสอนดวยตนเอง 

               ฮิรามัทสุ (Hiramatsu. 1982: 386-A) ไดทําการวิจัยเรื่องการทําชุดการเรียนรายบุคคล

แบบใชส่ือประสมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนฟุตฮิลด (Foothill) ในประเทศญี่ปุน นักศึกษาเรียน

โดยใชตําราเรียน เทปโทรทัศน เทปวิทยุ และเทปแมเหล็ก ผลการวิจัยปรากฏวา ผลการเรียนรูของ

นักการศึกษาเปนที่นาพอใจและการใชชุดการเรียนรายบุคคลแบบใชส่ือประสมทําใหนักศึกษามี

เจตคติที่ดีตอโปรแกรมการเรียน 

               วีวาส (Vivas. 1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและประเมินคา

ของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอนจาก

การศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือดานความคิด ดานความพรอมใน

การเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญาและดานการปรับตัวทางสังคมกลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนเกรด 1 จากโรงเรียนเรนีสกัวเนียร เขตรัฐมิลินดา ประเทศเวเนซูเอลา จํานวน 214 คน 

แบงเปนกลุมทดลอง 3 หองเรียน จํานวน 114 คน ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน กลุมควบคุม  

3 หองเรียน จํานวน 100 คน ไดรับการสอนปกติผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

ชุดการสอนมีความสามารถเพิ่มข้ึนในดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิด

สรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม หลังจากไดรับการสอนดวยชุดการ

สอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

                วิลสัน (Wilson. 1989: 416) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการสอน

ของครู เพื่อแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวกการลบ 

ผลการวิจัยพบวาครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติอันเปน

วิธีการหนึ่งที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
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         5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
         งานวิจัยในประเทศ 
            มณีรัตน เกตุไสว (2540: บทคัดยอ) ไดวิจัยผลการจัดกิจกรรมการทดลองทีม่ีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาฟสิกสดานมโนมตทิางวทิยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ัน

บูรณาการของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ปรากฏวา 

                   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสดานมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุม

ควบคุมกับกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสดานมโนมติทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับทฤษฎี

ของนักเรียนกลุมควบคุมกับกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสดานมโนมตทิางวทิยาศาสตรเกีย่วกับ

ความสัมพันธของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่

ระดับ .01 

 4. ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการของนักเรียนกลุมควบคุมกับกลุม

ทดลองแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

             สมพร ศิลาทอง (2541: 62) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม

ประสบการณชีวิต หนวยสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและเจตคติในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่1 ที่เรียนแบบรวมมือ แบบ STAD ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุม

ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแตกตางกับนักเรียนในกลุม

ควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

              สุมาลี บัวเล็ก (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

วิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 

ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือและการสอนตามคูมือครูพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ใชกระบวนการเรียนแบบรวมมือกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวนการเรียนแบบ

รวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู 

                ลออ อางนานนท (2542: 105) ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด

สรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ือง ส่ิงแวดลอมทางสังคมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลอง

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกับนักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดสรางสรรคภายหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

               สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

และเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตร

ที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด

การเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา

วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
                 งานวิจัยตางประเทศ 
                 บารด (Bard. 1975: 5947-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

กายภาพของนักศึกษาที่ Southerm Colorado State College โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการ

สอนตามปกติ กลุมทดลองสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติ ผลการวิจัย

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน 

                 เทอรเนอร (Turner. 1983: 1750-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

เจตคติของครูฝกสอน โดยใชหนังสือกับบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนในการสอนวิธีการ

อาน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในดาน

เจตคติพบวากลุมตัวอยางที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน มีเจตคติตอวิธีการอานมากกวากลุมที่

เรียนโดยใชหนังสือบทเรียนโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

                  สมิธ (Smith. 1994 : Abstract) ไดศึกษาผลของวิธีการสอนที่มีเจตคติตอวิทยาศาสตร 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 7 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการ

สอนแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติ มีเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงกวาวิธีสอนแบบบรรยายหรือให

ลงมือปฏิบัติดวยตนเองแบบใดแบบหนึ่งจากผลการศึกษางานวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มีความสัมพันธทั้งในดานความรู ความเขาใจ ประสบการณ ซึ่งเปนพื้นฐานทําใหเกิดความ

แตกตางกันและการพัฒนาได โดยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยการทดสอบ

กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น 
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           5.4 งานวจิัยที่เกีย่วของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
           งานวิจัยในประเทศ 
              มนวิภา ออนศรี (2540: 79-80) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3  พบวาทักษะกระบวนการมีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการจําแนก

ประเภทสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที 

ระดับ .01 สวนดานการสังเกต การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล และดานการตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที ระดับ .05 สวนทักษะอื่น ๆ สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

               รัตนะ บัวรา (2540: 104) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชชุดการเรียนดวยตนเอง ซึ่งเปนกลุมทดลอง และการสอน

ตามคูมือครู ซึ่งเปนกลุมควบคุม ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 
             งานวิจัยตางประเทศ 
                 ฮูเวอร (Hoover. 1999: CD-ROM) ศึกษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบ ที่มีตอ 

ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการระลึกได โดยทําการทดลองกับนักเรียน  

3 กลุม กลุมแรกเรียนดวยการอธิบายที่ใชตัวอักษรอยางเดียว  กลุมที่สองเรียนดวยการอธิบายที่ใช 

ตัวอักษรและตาราง  กลุมที่สามเรียนดวยการอธิบายอักษรและแผนผังที่เปนระบบ ใชเนื้อหา  

เร่ืองกลูโคส พบวา ความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 

                 จอลลี  (Jolly. 1999: CD-ROM) ทําการศึกษาผลการใชแผนผังมโนมติที่มีตอ 

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 แบงเปนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองไดใชวิธีสอนโดยแผนผังมโนมติ กลุมควบคุมไดรับการสอน

ตามปกติ ทําการทดสอบกอนเรียน และใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห จากนั้น ทดสอบหลังการเรียน

พบวา ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และไมพบความ

แตกตางเพศหญิงและเพศชายในเรื่องความสามารถในการแกปญหา 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอน  ดังนี ้

 1. การกําหนดประชากร 

 2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจยั 

 3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

 4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 6. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากร 
 ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนวัดระเบาะไผ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2553   

ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  2  หองเรียน  จํานวนนักเรียน 74  คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม

แบบหลายขั้นตอน (Multistage) โดยขั้นตอนแรกเปนการสุมแบบกลุม  (Cluster Random 

Sampling) แลวสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลากเพื่อ

แบงเปนกลุมทดลองที่  1  และกลุมทดลองที่  2  ดังนี้ 

   กลุมทดลองที่  1  ไดรับ  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  จํานวน 37 คน 

   กลุมทดลองที่  2  ไดรับ  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   

จํานวน 37 คน 

 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ทาํการทดลองในภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา 2553 โดยใช

เวลาในการทดลอง  4  สัปดาห รวม  16  ชั่วโมง 

 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  
 เนื้อหาที่ใชในการวิจยั  เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  

สาระที ่ 4  แรงและการเคลือ่นที่  หนวยการเรียนรูที ่ 3  เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที่  โดยมีเนื้อหายอย  
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จํานวน  5  เร่ือง  ดงันี ้ ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร  ระยะทางและการกระจัด  อัตราเร็ว

และความเร็ว  กฎการเคลื่อนที่ของนวิตัน  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ 
 

แบบแผนการทดลอง 
   การศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบ

แผนการทดลองแบบ  Randomized control group pretest-posttest design (ชูศรี  วงศรัตนะ

และองอาจ  นัยพัฒน. 2551: 55)  ซึ่งมีรูปแบบวิจัย ดังนี้ 

 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

 

กลุม สอบกอน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 

E1 

E2 

11ET  

21ET  

X1 

X2 

12 ET  

22ET  

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจยั 

 E1 แทน  กลุมทดลองที ่1 ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 E2 แทน  กลุมทดลองที ่2 ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม 

   โครงงานวทิยาศาสตร 

 
11ET   แทน  การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลองที่ 1 

 
21ET  แทน  การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลองที่ 2 

 
12 ET  แทน  การสอบหลงัการทดลองของกลุมทดลองที่ 1 

 
22ET  แทน  การสอบหลงัการทดลองของกลุมทดลองที่ 2 

 X1  แทน  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 X2  แทน  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เร่ือง  แรงและการเคลือ่นที ่  

 2. ชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที ่  

 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 

 ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  คูมือการจัดการเรียนรู  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนตนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูรายป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาระการ

เรียนรู  ตัวชี้วัดและตัวบงชี้  สําหรับสาระที่  4: แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง   

แรงและการเคลื่อนที่ 

 3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน 

 4. วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สาระที่  4: แรงและการ

เคลื่อนที่  หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที่  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน   

วัดระเบาะไผ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระ

การเรียนรู   

 5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  และเอกสารประกอบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานประกอบดวย 

  5.1  สาระสําคัญ 

  5.2  จุดประสงคการเรียนรู 

  5.3  สาระการเรียนรู 

  5.4  กระบวนการจัดการเรียนรู  ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา 

  5.5  ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 

  5.6  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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   วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
            1. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  และเอกสารประกอบการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3  ทาน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงดานเนื้อหา  

ภาษาและกิจกรรมตาง ๆ ในเอกสารประกอบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อวิเคราะหคาดัชนี

ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  และข้ันตอนการทํา

กิจกรรม  โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  เทากับ 0.67-1.00 

               2. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ผูเชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  ตามเกณฑที่คาดหวัง  E1/E2 = 80/80  พบวา  

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  มีคา  E1/E2 = 83.81/80.25   

               3. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุม

ตัวอยางจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

   ขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
               1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  คูมือการจัดการเรียนรู  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนตนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

               2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูรายป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาระการเรียนรู  

ตัวชี้วัดและตัวบงชี้  สําหรับสาระที่  4: แรงและการเคลื่อนที่  เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที่ 

               3. ศึกษาเอกสาร  งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  เร่ือง แรงและการ

เคลื่อนที่   

               4. กําหนดรูปแบบของชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร  เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที่  ซึ่ง

ประกอบดวย 

    4.1  ชื่อชุดกจิกรรม   

    4.2  คําแนะนําในการใชชดุกิจกรรม 

    4.3  คําชี้แจงในการทาํกิจกรรม 

    4.4  จุดประสงคของกิจกรรม 

    4.5  สาระการเรียนรู 

    4.6  กิจกรรมการเรียนรู  
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  วธิีการหาคณุภาพของชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
             1. นําชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3  ทาน เพื่อตรวจ

ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา  ภาษาและกิจกรรมตาง ๆ ในเอกสารประกอบการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐานเพื่อวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู  

เนื้อหา  และขั้นตอนการทํากิจกรรม  โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ที่มีคาตั้งแต  

.50  ข้ึนไป  พบวา  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  มีคา  ระหวาง  0.67-1.00 

 2. นาํชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ทีผู่เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  เพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ตามเกณฑที่คาดหวงั  E1/E2 = 80/80  พบวา  

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มคีา  E1/E2 = 86.18/80.08   

 3. นาํชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร  ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง

จริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
 วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชดุกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร สามารถเปรียบเทียบขัน้ตอนการจัดการเรยีนรูไดดังนี ้
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบขัน้ตอนการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรู  

       ดวยชุดกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 
 

การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การจัดการเรยีนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร 

ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา หมายถึง ข้ันที่

ผูสอนจัดสถานการณตางๆกระตุนใหผูเรียนเกิด 

ความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถ

กําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยาก

เรียนได และเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา  
หมายถงึ ข้ันทีผู่เรียนจะตองทําความเขาใจ

ปญหาที่ตองการเรียนรูซึ่งผูเรียนจะตองสามารถ

อธิบายสิง่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได 

ขั้นที่ 1 การคดิและเลือกชือ่เรื่องหรือ
ปญหาที่จะศกึษา  เปนขั้นตอนทีน่ักเรียนจะ

เปนผูคิดและเลือกหัวขอเร่ืองที่จะศึกษาดวย

ตนเอง 
ขั้นที่  2  การวางแผนในการทําโครงงาน  

เปนการวางแผนวิธกีารดําเนินงานในการศึกษา

ทั้งหมด  เชน  วัสดุอุปกรณ  การออกแบบการ

ทดลองและการควบคุมตัวแปร 
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การจัดการเรยีนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร 
ขั้นที่ 3 การดําเนินการศึกษาคนควา 

หมายถงึ ข้ันทีผู่เรียนกาํหนดสิ่งที่ตองการเรยีน

ดําเนนิการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวธิีการ

ที่หลากหลาย 

ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู หมายถงึ ข้ันที่

ผูเรียนนาํความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกนั อภิปรายผลและสังเคราะห

ความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไม

เพียงใด 
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 

หมายถงึ ข้ันทีผู่เรียนแตละกลุมสรุปผลงานของ

กลุมตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่

ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพยีงใด 

โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของ

ตนเองอยางอสิระ ทุกกลุมชวยกนัสรุปองค

ความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน 

หมายถงึ ข้ันทีผู่เรียนนาํขอมลูที่ไดมาจัดระบบ

องคความรูและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่

หลากหลายผูเรียนทกุกลุมรวมทัง้ผูที่เกี่ยวของ

กับปญหารวมกันประเมนิผลงาน 

 

ขั้นที่  3  การลงมือทําโครงงาน  เปนการลง

มือปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดวางไวลวงหนา

ในขั้นตอนที่  2 

ขั้นที่  4  การเขียนรายงาน  เปนการเสนอผล

ของการศึกษาคนควาเปนลายลักษณอักษรหรือ

เปนเอกสาร  เพื่ออธิบายใหทราบถงึรายละเอียด

ทั้งหมดของการทําโครงงาน  ซึง่ประกอบดวย

ปญหาที่ทาํการศึกษา  วัตถปุระสงคของ

การศึกษา  วิธกีารดําเนินการศึกษาคนควา  

อุปกรณและเครื่องมือ  ผลการศึกษาคนควา  

ตลอดจนประโยชนและขอเสนอแนะตาง ๆ  

ขั้นที่  5  การแสดงผลงาน  เปนการเสนอ

ผลงานที่ไดศึกษาคนควาสาํเร็จลงแลวใหผูอ่ืนได

ทราบและเขาใจ  ซึ่งอาจกระทําไดหลายรปูแบบ  

เชน  การจัดนทิรรศการ  การสาธิตประกอบการ

บรรยาย  การรายงานปากเปลา ฯลฯ 
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  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร   
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

และการเขียนขอสอบวิทยาศาสตร 

 2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

สาระที่  4: แรงและการเคลื่อนที่ จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา หนวยการเรียนรูที่  3  เร่ือง  แรง

และการเคลื่อนที่   

 3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  สาระที่  4: แรงและการ

เคลื่อนที ่ เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที่  ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  

โดยสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 
   วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
 1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ  

จํานวน  3  ทาน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ความเหมาะสมชัดเจนของคําถาม  และตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ตั้งแต .50  ข้ึนไป  พบวา  

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ทุกขอ 

มีคาเทากับ  1.00   

  2. ปรับปรุงในดานภาษา  ความชัดเจนของขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ที่ไดปรับปรุงแลวเสนอ

ตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง  แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะของประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

  3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  จํานวน  50  ขอ  

ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และมีลักษณะคลายคลึงกับกลุม

ตัวอยาง  จํานวน  29  คน  เพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 

รายขอ  โดยใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน  โดยพิจารณาคาความยากงาย (p) ที่มีคาระหวาง  

.20 - .80  ข้ึนไป  และคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคา  .20  ข้ึนไป  พบวา  คาความยากงาย (p)  มีคา

ระหวาง .19-.86  และคาอํานาจจําแนก (r)  มีคาระหวาง .18-.93  โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความ

ยากงาย (p) ระหวาง .25-.65  และคาอํานาจจําแนก (r)  มีคาระหวาง .25-.93  จํานวน  30  ขอ  

  4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ที่คัดเลือกไว  จํานวน  30  ขอ 

ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  29  คน 

เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยคํานวณจากสูตร KR-20  ของคูเดอรริชารดสัน   

พบวา  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  มีคา 0.91 
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   5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใช

เก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยตอไป 
 
ตัวอยางแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ดานความรูความจํา 

   (0) จรวดเคลือ่นทีพุ่งขึน้ไปดานบนดวยแรง ก เนื่องจากอากาศรอนพุงออกมาอยางเร็วทาง

ดานลางดวยแรง ข แรง ก และแรง ข คือแรงในขอใด 

  ก. แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา    

  ข. แรงปฏิกิริยา แรงกิริยา 

  ค. แรงกิริยา แรงกิริยา    

  ง.  แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา 

  จ. แรงคูควบ 

ดานความเขาใจ 

   (00) วัตถุชิน้หนึง่กาํลังเคลือ่นที่ดวยความเร็วคงตัว ถามีแรงสองแรงขนาดเทากนัมากระทําตอวัตถุนี้

ในทิศทางตรงกันขาม วัตถุจะมีสภาพการเคลื่อนที่ตามขอใด 

 ก. เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว 

 ข. เคลื่อนที่ดวยความเร็วเพิม่ข้ึน 

 ค. เคลื่อนที่ดวยความเร็วลดลง 

 ง. เคลื่อนที่ไปตามแนวแรง 

 จ. หยุดนิง่ 

ดานการนาํไปใช 

 (000) ในการตกของวัตถุจากที่สูงลงมายงัพื้นดนิ  ปรากฏวาขนนกใชเวลามากกวากอนหนิ  

อัตราเร็วในการเคลื่อนที่เปนไปตามขอใด 

  ก. ทั้งขนนกและกอนหินมีอัตราเร็วเทากนั  

  ข. ขนนกมีอัตราเร็วมากกวากอนหิน 

  ค. ขนนกมีอัตราเร็วนอยกวากอนหิน 

  ง. ขนนกมีอัตราเร็วเปนศนูย 

  จ. กอนหินมีอัตราเร็วนอยกวาขนนก 
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ดานทักษะกระบวนการ 

 (0000) จากกราฟความเร็วและเวลาของการเคลื่อนที่ของรถคันหนึง่  จงหาความเรงใน

ชวงเวลา  40 – 60 s 

 

        

 

 

 

  ก.  0.5 m/s2 มีทิศทางตรงขามกับความเรว็ 

  ข.  0.5 m/s2 มีทิศทางเดยีวกับความเร็ว 

  ค.  2.0 m/s2 มีทิศทางตรงขามกับความเรว็ 

  ง.  2.0 m/s2 มีทิศทางเดยีวกับความเร็ว 

  จ.  2.5 m/s2 มีทิศทางตรงขามกับความเรว็ 
 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 1. ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ประกอบดวย

สถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 10  สถานการณ โดยแตละสถานการณ

จะมีขอคําถามแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน   4  ขอ  ตามขั้นตอนการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  4  ข้ันตอน  ดังนี้ 

  2.1 ข้ันระบุปญหา 

  2.2 ข้ันตั้งสมมติฐาน 

  2.3 ข้ันพิสูจนหรือทดลอง 

  2.4 ข้ันสรุปผลและนําไปใช 
 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 1. นาํแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรที่สรางขึน้  เสนอ

ตอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเหมาะสมดานการใชคําถาม  ตวัเลือก  ภาษาที่

ใช  และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ตั้งแต 

.50  ข้ึนไป  พบวา  คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC)  มีคา  ระหวาง 0.67-1.00 
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 2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ที่ไดปรับปรุง

แลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามา

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

 3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ปรับปรุงแลว

ไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน  

29  คน  เพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ  โดยใช

เทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน  โดยพิจารณาคาความยากงาย (p) ที่มีคาระหวาง  .20 - .80  ข้ึนไป  

และคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคา  .20  ข้ึนไป  จํานวน  7  สถานการณ  28  ขอ  พบวา  คาความ

ยากงาย (p)  มีคาระหวาง .25-.90 และคาอํานาจจําแนก (r)  มีคาระหวาง .20-.78     

 4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ที่คัดเลือกไวไป

ทดสอบกับนักเรียนที่ไมกลุมตัวอยาง  จํานวน  29  คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง

ฉบับ  โดยคํานวณจากสูตร KR-20  ของคูเดอรริชารดสัน  พบวา ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ   

มีคา  0.75 

 5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใช

เก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยตอไป 
 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
สถานการณ  1   
 

 ในชวงฤดูรอนที่ผานมา  เกิดการระบาดของศัตรูพืชในไรของสุรศักดิ์  เขาจึงใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช  ซึ่งในชวงแรกของการใชสารเคมีก็สามารถกําจัดศัตรูพชืไดผลดี  แตตอมาเมื่อใช

สารเคมีชนิดนีห้ลายครัง้ติดตอกัน  ถึงแมจะเพิ่มปริมาณในการใชสารเคมีเพิ่มข้ึน  ก็ไมสามารถ

กําจัดศัตรูพืชเหลานั้นได 
 

 (0) ขอใดเปนปญหาในสถานการณนี ้
 ก. สารเคมีเกดิการเสื่อมคุณภาพ 

 ข. การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกวิธ ี

 ค. ศัตรูพืชมีการยายถิ่นเขามาอยูในไรมากขึ้น 

ง. สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชไมไดผล 

 จ. ศัตรูพืชมีปริมาณมากขึน้ 
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 (00)  ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี ้
 ก. ศัตรูพืชมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

ข. การใชสารเคมีโดยไมจําเปน 

 ค. ศัตรูพืชเกิดการดื้อยา 

 ง. การใชสารเคมีที่ไมมีคุณภาพ 

 จ. การเพิม่ปริมาณการใชสารเคมี 

 (000) นักเรยีนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไรจึงจะเหมาะสม 

 ก. ปลูกพืชชนดิใหม 

 ข. เปลี่ยนชนดิของสารเคมี 

 ค. ใชสารเคมีใหบอยครั้งขึ้นมากกวาเดิม 

 ง. ใชสารเคมหีลาย ๆ ชนิดสลับกัน 

 จ. ใชสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้น 

 (0000)  จากการทีน่ักเรียนเสนอวิธกีารแกปญหาในสถานการณนี ้ นาจะเกิดผลเชนไร 
 ก. สารเคมีที่ใชมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

 ข. ผลผลิตในไรของสุรศักดิ์ลดลง 

ค. สารเคมีสามารถกาํจัดศัตรูพืชไดเหมือนเดิม 

 ง. มีศัตรูพืชมารบกวนนอยลง 

 จ. ผลผลิตในไรของสุรศักดิ์เพิ่มมากขึ้น 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี ้

 1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดระเบาะไผ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด

ปราจีนบุรี  จํานวน  2  หองเรียน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage) โดย

ข้ันตอนแรกเปนการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling) แลวสุมอยางงาย (Sample 

Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลาก เพื่อแบงเปนกลุมทดลองที่  1  และกลุมทดลองที่  2  

ดังนี้ 

 กลุมทดลองที่  1  ไดรับ  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  จํานวน 37 คน 

 กลุมทดลองที่  2  ไดรับ  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   

จํานวน 37 คน 
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 2. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 3. ดําเนินการสอน  โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้งสองกลุมในเนื้อหาเดียวกัน  ใชเวลาสอน

กลุมละ  16  ชั่วโมง  ดังนี้ 

  3.1 กลุมทดลองที ่1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

  3.2 กลุมทดลองที ่2 ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 

 4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนดแลว  จึงทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนทั้งสอง

กลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  และแบบทดสอบวัดความ 

สามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรชุดเดิม 

 5. นําคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดมาวิเคราะห  โดยใชวิธีการ

ทางสถิติเพื่อสมมติฐานตอไป 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
      1. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t-test Independent 

Sample  ในรูป  Difference Score 

      2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 โดยใช  t-test dependent 

Sample   

      3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t-test dependent 

Sample   

     4. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t-test Independent 

Sample  ในรูป  Difference Score  

    5.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 โดยใช  t-test dependent 

Sample   



72 

 

      6.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการแกปญหา

ทางวทิยาศาสตร  ระหวางกอนและหลงัเรยีนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t-test 

dependent Sample   

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
      1. สถิติพืน้ฐาน 
   1.1  คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สาย

ยศ. 2538: 73) 

n
X

X ∑=  

     

   เมื่อ X   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 

    ∑ X  แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 

    n  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 

       1.2  คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนน  คํานวณจาก

สูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 79) 

 

( )
( )1

2

−

−
= ∑ ∑

nn
XXn

s  

    

   เมื่อ s  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    ∑ 2X  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

       n  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
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2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
        2.1 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู (สุธรรม สอนเถื่อน. 2548: 13) 

 

1001 ×=

∑

A
n
X

E  

 

   เมื่อ 1E  แทน คาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

    ∑ X  แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองาน 

    A  แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองานทกุชิ้นรวมกัน 

    n  แทน จํานวนนักเรยีน 

 

1002 ×=

∑

B
n
X

E  

 

   เมื่อ 2E  แทน คาประสิทธิภาพของผลลพัธ 

    ∑ X  แทน คะแนนของผลลัพธหลงัเรียน 

    B  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

    n  แทน จํานวนนักเรยีน 

 

      2.2  คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  โดยพิจารณาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) 
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n
R

IOC ∑=  

 

   เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 

    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

      ทั้งหมด 

    n  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  2.3  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร  

โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  ใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 6-32) 

  2.4  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร  โดยใชสูตร KR-20  

(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 197-198) 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt S
pq

n
nr  

     

   เมื่อ  ttr  แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

    n  แทน จํานวนขอของเครื่องมือ 

    p  แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหนึง่ ๆ นั่นคือ  

      สัดสวนของคนทาํถูกกับคนทั้งหมด 

    q  แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หรือคือ  p−1  

 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1  สถิตทิี่ใชทดสอบที (t-test  for Independent Sample) 

  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอ 1 และขอ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนระหวางกลุม

ทดลองที่  1  และกลุมทดลองที ่ 2  โดยใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference 

score (Scott. 1967: 264) 
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   เมื่อ t  แทน      คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที  

      (t-distribution) 

    1MD  แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ

      กอนเรียนของกลุมทดลองที ่ 1 

    2MD  แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ

      กอนเรียนของกลุมทดลองที ่ 2 

    1D  แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของ

      กลุมทดลองที ่ 1 

    2D  แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของ

      กลุมทดลองที ่ 2 

    2
DS  แทน คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการ 

      ทดสอบหลงัเรียนและกอนการเรียนของกลุมทดลอง 

      ที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 

    1n  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลองที ่1 

    2n  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลองที ่2 

      
21 MDMDS −  แทน คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการ

      ทดสอบกอนการเรียนกบัการทดสอบหลังการเรียน 

      ของกลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 
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 3.2  สถิตทิี่ใชทดสอบที (t-test  for Dependent Sample) 

   ทดสอบสมมติฐานขอ 2, 3, 5 และ 6 เพื่อหาความแตกตางของคะแนนจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่  1  และกลุมทดลองที่  2  วิเคราะหกอนและหลังการ

ทดลองโดยใช  t-test  for Dependent Sample 

 

     
( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t     df = n - 1 

 

   เมื่อ  t   แทน  คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบที 

     D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

     n  แทน  จํานวนนักเรียน 

     ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน

         รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการ 

         เรียนกับหลังการเรียน 

     ∑ 2D  แทน  ผลรวมยกกําลังของความแตกตางจากการเปรียบเทียบ 

         ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกับ 

        หลังการเรียน 

 

  

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูลดังนี ้

 n  แทน  จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 k  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 1X   แทน  คาคะแนนเฉลีย่กอนเรยีน 

 2X  แทน  คาคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน 

 S1  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 

 S2  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน 

 MD  แทน  คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 

   การทดสอบกอนเรียน 

              SMD1- MD2  แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนน 

   การทดสอบหลังเรียนและการทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 

   และกลุมทดลองที ่2 

 t  แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 

 **  แทน  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอตามลาํดับ  ดังนี ้

 1.  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ระหวางกลุมทดลองที ่1 

และกลุมทดลองที ่2 

 2.  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ระหวางกอนและ 

หลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 

 3.  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ระหวางกอนและ 

หลังเรียนของกลุมทดลองที ่2 

 4.  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวาง 

กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที ่2 
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 5.  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวางกอน

และหลังเรียนของกลุมทดลองที ่1  

 6.  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวางกอน

และหลังเรียนของกลุมทดลองที ่2 

 

 1.  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ระหวางกลุมทดลองที ่1 

และกลุมทดลองที ่2 

 

ตาราง 3  เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ระหวางกลุมทดลองที ่1 และ 

      กลุมทดลองที ่2 

 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n k 

1X  1S  2X  2S  
MD 

21 MDMDS −  t 

กลุมทดลองที ่ 1 37 30 14.81 4.20 21.75 3.20 6.94 

กลุมทดลองที ่ 2 37 30 13.29 3.52 21.02 3.26 7.72 
0.68 1.14 

 

(t.01 df=72 = 1.9935) 

 

   จากตาราง  3  พบวา  กลุมทดลองที่ 1  คือ  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน  กอนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรเปน  14.81  และ  4.20  ตามลําดับ  และหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน  21.75  และ  3.20  ตามลําดับ  สวนกลุม

ทดลองที่ 2  คือ  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  กอนเรียน  

มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน  13.29  

และ  3.52  ตามลําดับ  และหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน  21.02  และ  3.26  ตามลําดับ  และคาเฉลี่ยของผลตางของ

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 กับกลุม

ทดลองที่ 2  มีคาเปน  6.94  และ  7.72  ตามลําดับ 
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เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   

หลังเรียนกับกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2  พบวา กลุมทดลองที่ 1  

คือ  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  และกลุมทดลองที่ 2  คือ นักเรียนที่

ได รับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  
  

 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ระหวางกอนและ 

หลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 
 

ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร  ระหวางกอนและหลงัเรยีนของ 

       กลุมทดลองที ่1 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n 

1X  1S  2X  2S  
t 

กลุมทดลองที ่1 37 14.81 4.20 21.75 3.20 15.31** 
 

**(t.01 df=36 = 1.3055) 
 

  จากตาราง  4  แสดงวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ของนักเรียนที่

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา  คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

   3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ระหวางกอนและ 

หลังเรียนของกลุมทดลองที ่2 
 

ตาราง 5  เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ระหวางกอนและหลังเรียนของ 

       กลุมทดลองที ่2 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n 

1X  1S  2X  2S  
t 

กลุมทดลองที ่2 37 13.29 3.52 21.02 3.26 15.13** 

 
**(t.01 df=36 = 1.3055) 
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  จากตาราง  5 แสดงวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ของนกัเรยีนทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 4.  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวาง 

กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที ่2 

 

ตาราง 6 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร  ระหวางกลุมทดลองที่ 1 

       และกลุมทดลองที ่2 

 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n k 

1X  1S  2X  2S  
MD 

21 MDMDS −  t 

กลุมทดลองที ่ 1 37 30 13.97 4.02 21.94 2.73 7.97 

กลุมทดลองที ่ 2 37 30 13.00 3.39 22.24 2.43 9.24 
0.71 1.78 

 

(t.01 df=72 = 1.9935) 

 

จากตาราง  6  พบวา  กลุมทดลองที่ 1  คือ  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน  กอนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน  13.97  และ  4.02  ตามลําดับ  และหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน  21.94  และ  2.73  

ตามลําดับ  สวนกลุมทดลองที่ 2  คือ  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร  กอนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน  13.00  และ  3.39  ตามลําดับ  และหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน  22.24  และ  2.43  

ตามลําดับ  และคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

หลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2  มีคาเปน  7.97  และ  9.24  

ตามลําดับ 
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  เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรหลังเรียนกับกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  พบวา   

กลุมทดลองที่ 1  คือ  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  และกลุมทดลองที่ 2  

คือ  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีความสามารถใน

การแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

 

  5.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวางกอน

และหลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 
 

ตาราง 7 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร  ระหวางกอนและ 

      หลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n 

1X  1S  2X  2S  
t 

กลุมทดลองที ่1 37 13.97 4.02 21.94 2.73 14.46** 

 

**(t.01 df=36 = 1.3055) 

 

  จากตาราง  7  แสดงวา  คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   

ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  

พบวา  คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  6.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวางกอน

และหลังเรียนของกลุมทดลองที ่2 
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ตาราง 8  เปรียบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวางกอนและ 

      หลังเรียนของกลุมทดลองที ่2 

 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n 

1X  1S  2X  2S  
t 

กลุมทดลองที ่2 37 13.00 3.39 22.24 2.43 20.50** 

 

**(t.01 df=36 = 1.3055) 

 

  จากตาราง  8  แสดงวา  คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   

ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ระหวางกอนเรียนและ

หลังเรียน  พบวา  คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร  สรุปสาระสําคัญและผลการศึกษา  ดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร   

   2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  

กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

   3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  

กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

              4.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวย 

ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

   5.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

   6.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 
สมมติฐานการวิจัย  
   1.  นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรที่แตกตางกัน   

    2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
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     3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

    4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานกบันกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรู

ดวยชดุกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรมีความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรแตกตางกนั 

     5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

    6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรมี

ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
    1. ประชากรเปาหมายที่ใชในการวจิัย 
 ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนวัดระเบาะไผ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  ที่

เรียนวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน   2  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  74  คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม

แบบหลายขั้นตอน (Multistage) โดยขั้นตอนแรกเปนการสุมแบบกลุม  (Cluster Random 

Sampling) แลวสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลากเพื่อ

แบงเปนกลุมทดลองที่  1  และกลุมทดลองที่  2  ดังนี้ 

 กลุมทดลองที่  1  ไดรับ  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  จํานวน 37 คน 

 กลุมทดลองที่  2  ไดรับ  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   

จํานวน 37 คน 

 
    2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 

  1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เร่ือง  แรงและการเคลือ่นที ่ ที่ผูวิจยั

สรางขึ้น  แบงเปน  5  แผน  ใชเวลา  16  ชัว่โมง 

  2. ชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร  ที่ผูวจิัยสรางขึน้  จาํนวน  4  ชุด  ประกอบดวย 

  2.1 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ชุดที่  1 เ ร่ือง  เ ร่ิมตนกับโครงงาน

วิทยาศาสตร 

  2.2 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ชุดที่  2 เร่ือง โครงงานประเภทสํารวจ 

  2.3 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ชุดที่  3 เร่ือง โครงงานประเภททดลอง 
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  2.4 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ชุดที่  4 เร่ือง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ

และทฤษฎี 

  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง  แรงและการเคลื่อนที ่ 

ที่ผูวิจยัสรางขึน้เปนแบบเลือกตอบ  5  ตัวเลือก  จาํนวน  30  ขอ  มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 

.25-.65  คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .25-.93  และความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ  มีคา  0.91 

  4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร  ที่ผูวิจยัสรางขึน้

เปนแบบเลือกตอบ  5  ตวัเลอืก  จาํนวน  28  ขอ  มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .25-.90  คา

อํานาจจําแนก (r) ระหวาง .20-.78  และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  มีคา  0.75 

 
 3. วธิีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี ้

 1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดระเบาะไผ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด

ปราจีนบุรี  จํานวน  2  หองเรียน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage)  

โดยขั้นตอนแรกเปนการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling) แลวสุมอยางงาย (Sample 

Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลาก เพื่อแบงเปนกลุมทดลองที่  1  และกลุมทดลองที่  2  

ดังนี้ 

     กลุมทดลองที ่ 1  ไดรับ  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  จาํนวน 37 คน 

     กลุมทดลองที ่ 2  ไดรับ  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   

จํานวน 37 คน 

 2. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

 3. ดําเนินการสอน  โดยผูวิจยัเปนผูสอนเองทัง้สองกลุมในเนื้อหาเดียวกัน  ใชเวลาสอน

กลุมละ  16  ชั่วโมง  ดงันี ้

  3.1 กลุมทดลองที ่1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

  3.2 กลุมทดลองที ่2 ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 

 4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนดแลว  จงึทําการทดสอบหลังเรียนกบันักเรียนทัง้สอง

กลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  และแบบทดสอบวัดความ 

สามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรชุดเดิม 
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 5. นาํคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรที่ไดมาวิเคราะห  โดยใชวิธีการ

ทางสถิติเพื่อสมมติฐานตอไป 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
    1. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

ของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลองที ่2  โดยใช  t-test Independent Sample  ในรูป  

Difference Score 

    2. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 โดยใช  t-test dependent Sample   

    3. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t-test dependent Sample   

    4. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลองที ่2  โดยใช  t-test Independent 

Sample  ในรูป  Difference Score  

   5. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 โดยใช  t-test dependent 

Sample   

    6. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t-test dependent 

Sample   

 

สรุปผลการวิจัย 
   1. นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกบันกัเรียนที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญ  

   2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญ 

  5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. นกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรมีความสามารถ

ในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
    จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  ผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

     1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการ

สรางความรูดวยตนเอง  สรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบริเร่ิม และสรางความรู จากการคนพบ  

พัฒนาความคิด และจัดการกับขอมูลของปญหาที่นํามาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูและเปน

ตัวกระตุนในการเรียนรู  และนําไปสูการแกปญหาดวยตนเองโดยผานกระบวนการศึกษาคนควา  

การระดมความคิดและการหาคําตอบจากสภาพที่เปนจริง ดวยวิธีการของตนเองอยางอิสระ   

โดยครูผูสอนมีสวนชวยในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ

สถานการณในชีวิตประจําวันของนักเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลอง

กับ เฉลิม วราวิทย (2531 อางอิงจาก อุดม  รัตนอัมพรโสภณ. 2545) กลาววา การเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐานเปนวิธีการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะใฝหา

ความรูเพื่อแกปญหา โดยเนนใหใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหา และรูจักภาระ

ทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุมผูเรียนโดยผูสอนมีสวนรวมเกี่ยวของนอยที่สุด และสอดคลองกับ

แนวคิดของ  มิโลและเอฟเวนเซน  (Hmelo; & Evenson. 2000: 4) ที่กลาววา การเรียนรูโดยใช
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ปญหาเปนฐาน เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งมีรากฐานมาจาก

ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจทและวีก็อทสกี้ และบรูเนอร ซึ่งเชื่อวา  การเรียนรูที่แทจริงมาจากการ

คนพบของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหาที่ไมรูทําใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญหา และผลักดันให

ผูเรียนไปแสวงหาความรู และนําความรูใหมมาเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพื่อแกปญหา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของชูศักดิ์ พุกกะพันธ (2541: 65-66) ทําการเปรียบเทียบความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน

และความสามารถในการแกปญหา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงทดลองแบบการแกปญหา

และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงทดลองแบบปกติ พบวา กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดวยใบงานแบบแกปญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุม

ที่ใชใบงานแบบปกติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง   

เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาสถานการณที่จัดไว  ซึ่งประกอบดวยขอความและรูปภาพเปนการ

ดึงดูดความสนใจ  กระตุนใหเกิดการเรียนรู และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองโดยผาน

กระบวนการและสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดให  จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับนิพาภรณ คงบางพระ (2542: 71) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดพัฒนาสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนโดยการสอนดวยชุดการเรียนวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอมประกอบการวิเคราะหคุณคาภูมิปญญาไทย ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการ

คิดพัฒนาสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนของนักเรียนกลุมควบคุมที่สอนตามคูมือครูกับกลุมทดลองที่สอน

ดวยชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมประกอบการวิเคราะหคุณคาภูมิปญญาไทย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพูลทรัพย โพธิ์สุ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เร่ือง พืชและสัตว ในสาระที่1ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ

ดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชวงชั้นปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น มี

คุณภาพอยูในระดับดีมากนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

และมีผลการเรียนรูดานความรูอยูในระดับดี ผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและเจตคติของนักเรียนตอชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรอยูในระดับดี  ซึง่จาก

เหตุผลดังกลาวสนับสนุนวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่

ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรทําใหนักเรียนทั้งสองกลุมตางมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นเชนกัน และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน พบวา นักเรียนที่

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
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โครงงานวิทยาศาสตรมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ   

โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน  พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมผีลสัมฤทธิท์างการ

เรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางองคความรูเอง   

โดยอาศัยปญหาหรือสถานการณที่พบในชีวิตประจําวันมาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู และ

คนพบองคความรูดวยตนเองจากขอมูลที่กําหนดให  เสนอวิธีการแกปญหาจนนําไปสูการ

แกปญหานั้นจนสําเร็จ  สอดคลองกับนภา  หลิมรัตน (2540: 13) ที่กลาววา  การใหปญหาตั้งแต

ตนเปนการกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูและถานักเรียนแกปญหาไดก็จะมีสวนทําใหนักเรียนจํา

เนื้อหาความรูนั้นไดงายและนานขึ้น  เพราะมีประสบการณตรงในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ

สมศักดิ์ แกวพันธ (2544 : 74-75) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูการ

แกปญหา เร่ืองการถายทอดกําลังไฟฟาในมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส โดยใชปญหาเปนศูนยกลาง 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แกปญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 

.05 ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  ซึ่งเปนการจัดการเรียนรู

อีกวิธีหนึ่งที่เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติจริงโดยมี

ปญหาหรือสถานการณที่กําหนดหรือพบในชีวิตประจําวันมาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู   

ซึ่งการเรียนรูที่เกิดจากการคนพบดวยตนเองนั้นจะจําเนื้อหาความรูนั้นไดงายและนานขึ้น  ทําให

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน 

      3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีการจัดการ

เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีครูเปนผูแนะนําและนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมเอง  

ทั้งนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเองอยางทั่วถึง  มีการแลกเปลี่ยนความคดิกนั  

ฝกการทํางานรวมกัน  จึงสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับสมจิต   
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สวธนไพบูลย (2535: 34) ที่กลาววา  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดและนําไป

ปฏิบัติที่ละขั้นตอน  เปนการจัดโอกาสใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน  การที่นักเรียนมี

เสรีภาพในการปฏิบัติ  ไดคิดไดออกแบบการทดลองดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  

และเกิดทักษะในการปฏิบัติการทดลองดวย  สอดคลองกับนุศรา เอ่ือมนวรัตน (2542: บทคัดยอ) 

ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอน ผล

การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดลอมและเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับ

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสุมาลี โชติลุม (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตรและเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดการเรียน

วิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ

สอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งจากการจัดการ

เรียนรูดวยชุดกิจกรรมโดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติ  คิดและทดลองหาคาํตอบ

ดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียน  ไมรูสึกเบื่อหนายทําใหเกิดความรู  ดวยเหตุนี้

จึงทําใหนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

     4.  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร  พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจาก  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานเปนการจัดการเรียนรูที่นําปญหาหรือสถานการณมาเปนตัวกระตุนการเรียนรูของนักเรียน   

ทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากที่จะเรียน  รวมทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ

แกปญหาของนักเรียน  โดยเนนใหนักเรียนรูจักและตระหนักกับปญหาที่พบ สืบคนขอมูล วิเคราะห

สาเหตุของปญหา  ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของกุลยา  ตันติผลาชีวะ (2548: 79)  กลาววา  การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐานจะชวยให

ผูเรียนเลือกสรรขอความรูที่ตองการเรียนดวยตนเอง  เกิดการเรียนรูดวยวิธีแกปญหา ไดรับความรู

ใหมจากการศึกษาคนควาดวยการวิเคราะหและแกปญหาที่เรียน  และการจัดการเรียนรูดวยชุด
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กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  คือ  การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางโดยมีครูเปนผู

แนะนํา  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและสนใจในการเรียน  มีสวนรวมในการเรียน

การสอน  สามารถพัฒนาการคิดและออกแบบการทําโครงงานวิทยาศาสตรได โดยผาน

กระบวนการวิเคราะห  สังเคราะหทางความคิดและการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ตลอดจนการทําโครงงานวิทยาศาสตรทําใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

รวมถึงทักษะในการแกปญหาซึ่งสอดคลองกับทิศนา  แขมมณีและคณะ (2544: 18 อางอิงจาก 

Bruner. 1960) ที่กลาววา  ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่มีการจัดโครงสรางสาระการเรียนรู

ใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน  ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน  มีการออกแบบกิจกรรมใหผูเรียน  

ไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง  ใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระและสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด  

สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะการแกปญหาจากการลงมือทํากิจกรรม จากขางตนจะ

เห็นวาการจัดการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรตางสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูไดดวยตนเอง ตลอดจนเกิด

ทักษะในการแกปญหาหรือมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดเชนกัน ทั้งนี้จึงทํา

ใหความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนักเรียนทั้งสองกลุมนี้ ไมแตกตางกัน   

คือ  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญ  โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน   

    5. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน  พบวา  นักเรียนที่ ได รับการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานมี

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เปนการจัดการเรียนรูที่เนน

ใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห  สังเคราะห  สืบคนขอมูลเกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณที่ถูก

กําหนดขึ้นมาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  ตลอดจนนําไปสูการนําเสนอแนวทางแกไขปญหา

นั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุปรียา วงษตระหงาน (2545: 4) ที่กลาววา การศึกษาปญหาที่

ไมรู ผูเรียนจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหา การวินิจฉัย และการคิดอยางมีเหตุผล  และ

จากการศึกษางานวิจัยของมานิช ถาอาย (2541: 78-79) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหา

และความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 คน พบวา คะแนนความสามารถในการแกปญหาของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถ

สนับสนุนวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     6.  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน  เนื่องจากการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรนี้  เปนการเรียนรูที่ฝกให

นักเรียนเรียนรูโดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  รูจักการสังเกตและแกปญหา  

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถแสดงออกในสิ่งที่คิดได

อยางอิสระ  รวมถึงเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนอยูเสมอ  ทําใหนักเรียนสามารถใช

กระบวนการดังกลาวในการแกปญหาได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุปรียา วงษตระหงาน 

(2545: 4) ที่กลาววา การศึกษาปญหาที่ไมรู ผูเรียนจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหา การ

วินิจฉัย และการคิดอยางมีเหตุผล  และจากการศึกษางานวิจัยของรัตนะ บัวรา (2540: 104) ได

ศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชชุด

การเรียนดวยตนเอง ซึ่งเปนกลุมทดลอง และการสอนตามคูมือครู ซึ่งเปนกลุมควบคุม ผล

การศึกษาพบวา ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

ซึ่งสามารถสนับสนุนวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   

มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 
   จากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนรูและการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 

 
                ขอเสนอแนะทัว่ไป 

    1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   ควรจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ 

เอื้อตอการคนหาความรูและความตองการของผูเรียน เชน การเตรียมสื่อประกอบที่เหมาะสม 

การจัดกลุม การจัดที่นั่ง การนําเสนอผลงานและระยะเวลาที่จัดกิจกรรม เปนตน 

     2.  การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ควรมีการจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน  เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  สามารถพฒันาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรได 

     3.  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เปนการพัฒนาทักษะการเรียน  การคนหา

คําตอบดวยตนเองและพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับผูเรียน ครูผูสอนควรกระตุน  เสริมแรงและ

สงเสริมในดานความรับผิดชอบ มีความสามัคคีในหมูคณะ  รูจักเปนผูนาํและผูตามที่ดี  

     4.  ในการจดัการเรียนการสอน  ผูสอนควรมีการเตรยีมพรอมทั้งในดานบทบาทของ

ตนเองและสื่อการเรียนรู    

     5.  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร  ควรมกีารเตรียมตัวอยาง

โครงงานวทิยาศาสตรประเภทตาง ๆ ไว  ใหนักเรียนศึกษาเพื่อที่จะทาํใหนักเรียนสามารถมองเหน็

แนวทางที่จะทําโครงงานของตนอง  พรอมทั้งควรแนะนาํใหนักเรียนทาํโครงงานเกี่ยวกับเร่ืองที่

สนใจ  มีประโยชน  และมีแหลงขอมูลอยูในทองถิน่ 

 
     ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัย 
     1.  ควรนํารูปแบบการวิจัยนี้ไปวิจัยกับกลุมผูเรียนระดับอ่ืน ๆ เชน  ระดับประถมศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษา  และควรมีการนําไปวิจัยกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  เพื่อพัฒนาผูเรียนในดาน

อ่ืน ๆ เชน  ความคิดสรางสรรค  การคิดวิเคราะห  เปนตน 

                2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูของผูเรียนทั้งกลุมเกง กลุมปานกลาง 

และกลุมออน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  เพื่อศึกษาความกาวหนาของผลการเรียนรู 

     3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรในเนื้อหาอื่น ๆ ระดับช้ันอื่น ๆ และในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชีย่วชาญที่ตรวจเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

 รายนามผูเชีย่วชาญในการแนะนํา ตรวจสอบแกไขเครื่องมือ เพื่อทาํปริญญานิพนธดาน

ตาง ๆ  ดังนี ้

  - แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

  - ชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 

  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนที ่

  - แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

 

 1.  อาจารย ดร. บุญยานุช  เฉวียงหงส  อาจารยภาควชิาการวัดและ 

       ประเมินผลการศึกษา  คณะครุศาสตร  

       มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 2. นางสุคนธา  โพธนิุช    ครูชํานาญการพิเศษ 

       กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

       โรงเรียนแกงคอย  อําเภอแกงคอย 

       จังหวัดสระบุรี 

 3. นางสมหมาย  ดีชื่น    ครูชํานาญการพิเศษ 

       กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

       โรงเรียนแกงคอย  อําเภอแกงคอย 

       จังหวัดสระบุรี 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญและขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจยั 
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ภาคผนวก  ค 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างวทิยาศาสตร 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ  
            แกปญหาทางวทิยาศาสตร 
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ตาราง 9  คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แผนการจัด 

      การเรียนรูที่ 1 เร่ือง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. มีการวิเคราะหเนื้อหาความรู +1 +1 +1 3 1 

2. มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 0 +1 +1 2 0.67 

3. แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาทีก่าํหนด +1 +1 +1 3 1 

4. มีการจัดกิจกรรมในขั้นนาํเขาสูบทเรียน 0 +1 +1 2 0.67 

5. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสอน +1 +1 +1 3 1 

6. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสรุป +1 +1 +1 3 1 

7. ส่ือการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา 0 +1 +1 2 0.67 

8. การกําหนดกจิกรรมตาง ๆ เหมาะสมกับส่ือการ

เรียนรูที่ใช 

+1 +1 +1 3 1 

9. ส่ือการเรียนรูชวยใหนักเรียนทาํความเขาใจใน

บทเรียนงายขึน้ 

0 +1 +1 2 0.67 

10. การประเมนิผลตรงกับมาตรฐานและตวัชี้วดั 0 +1 +1 2 0.67 
11. วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนือ้หาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
12. เครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
13. ความเหมาะสมของการพิจารณาตัดสินผล 0 +1 +1 2 0.67 
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ตาราง 10 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แผนการจัด 

      การเรียนรูที่ 2 เร่ือง ระยะทางและการกระจัด  

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. มีการวิเคราะหเนื้อหาความรู +1 +1 +1 3 1 

2. มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 0 +1 +1 2 0.67 

3. แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาทีก่าํหนด +1 +1 +1 3 1 

4. มีการจัดกิจกรรมในขั้นนาํเขาสูบทเรียน 0 +1 +1 2 0.67 

5. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสอน +1 +1 +1 3 1 

6. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสรุป +1 +1 +1 3 1 

7. ส่ือการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

8. การกําหนดกจิกรรมตาง ๆ เหมาะสมกับส่ือการ

เรียนรูที่ใช 

+1 +1 +1 3 1 

9. ส่ือการเรียนรูชวยใหนักเรียนทาํความเขาใจใน

บทเรียนงายขึน้ 

+1 +1 +1 3 1 

10. การประเมนิผลตรงกับมาตรฐานและตวัชี้วดั 0 +1 +1 2 0.67 
11. วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนือ้หาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
12. เครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
13. ความเหมาะสมของการพิจารณาตัดสินผล 0 +1 +1 2 0.67 
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ตาราง 11 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแผน 

      การจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง อัตราเร็วและความเรว็ 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. มีการวิเคราะหเนื้อหาความรู +1 +1 +1 3 1 

2. มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 0 +1 +1 2 0.67 

3. แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาทีก่าํหนด +1 +1 +1 3 1 

4. มีการจัดกิจกรรมในขั้นนาํเขาสูบทเรียน +1 +1 +1 3 1 

5. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสอน +1 +1 +1 3 1 

6. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสรุป +1 +1 +1 3 1 

7. ส่ือการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

8. การกําหนดกจิกรรมตาง ๆ เหมาะสมกับส่ือการ

เรียนรูที่ใช 

+1 +1 +1 3 1 

9. ส่ือการเรียนรูชวยใหนักเรียนทาํความเขาใจใน

บทเรียนงายขึน้ 

+1 +1 +1 3 1 

10. การประเมนิผลตรงกับมาตรฐานและตวัชี้วดั 0 +1 +1 2 0.67 
11. วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนือ้หาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
12. เครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
13. ความเหมาะสมของการพิจารณาตัดสินผล 0 +1 +1 2 0.67 
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ตาราง 12 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แผน 

      การจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตนั 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. มีการวิเคราะหเนื้อหาความรู +1 +1 +1 3 1 

2. มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 0 +1 +1 2 0.67 

3. แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาทีก่าํหนด +1 +1 +1 3 1 

4. มีการจัดกิจกรรมในขั้นนาํเขาสูบทเรียน +1 +1 +1 3 1 

5. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสอน +1 +1 +1 3 1 

6. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสรุป +1 +1 +1 3 1 

7. ส่ือการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

8. การกําหนดกจิกรรมตาง ๆ เหมาะสมกับส่ือการ

เรียนรูที่ใช 

+1 +1 +1 3 1 

9. ส่ือการเรียนรูชวยใหนักเรียนทาํความเขาใจใน

บทเรียนงายขึน้ 

+1 +1 +1 3 1 

10. การประเมนิผลตรงกับมาตรฐานและตวัชี้วดั 0 +1 +1 2 0.67 
11. วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนือ้หาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
12. เครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
13. ความเหมาะสมของการพิจารณาตัดสินผล 0 +1 +1 2 0.67 
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ตาราง 13 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แผน 

      การจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง การเคลื่อนที่ในหนึง่มิต ิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. มีการวิเคราะหเนื้อหาความรู +1 +1 +1 3 1 

2. มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 0 +1 +1 2 0.67 

3. แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาทีก่าํหนด +1 +1 +1 3 1 

4. มีการจัดกิจกรรมในขั้นนาํเขาสูบทเรียน +1 +1 +1 3 1 

5. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสอน +1 +1 +1 3 1 

6. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสรุป +1 +1 +1 3 1 

7. ส่ือการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

8. การกําหนดกจิกรรมตาง ๆ เหมาะสมกับส่ือการ

เรียนรูที่ใช 

+1 +1 +1 3 1 

9. ส่ือการเรียนรูชวยใหนักเรียนทาํความเขาใจใน

บทเรียนงายขึน้ 

+1 +1 +1 3 1 

10. การประเมนิผลตรงกับมาตรฐานและตวัชี้วดั 0 +1 +1 2 0.67 
11. วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนือ้หาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
12. เครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 0 +1 +1 2 0.67 
13. ความเหมาะสมของการพิจารณาตัดสินผล 0 +1 +1 2 0.67 
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ตาราง 14 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดที่ 1 เร่ือง 

       เร่ิมตนกบัโครงงานวทิยาศาสตร   
 

 

ตาราง 15 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดที่ 2 เร่ือง โครงงาน 

       ประเภทสํารวจ 
 

 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. ส่ือความหมายเขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 

2. สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค +1 +1 +1 3 1 

3. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 

4. เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน +1 +1 +1 3 1 

5. เนื้อหาเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนกัเรียน 0 +1 +1 2 0.67 

6. เนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 

7. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

8. ส่ือการเรียนรูประกอบการเรียนรูมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. ส่ือความหมายเขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 

2. สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 0 +1 +1 2 0.67 

3. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 0 +1 +1 2 0.67 

4. เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน +1 +1 +1 3 1 

5. เนื้อหาเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนกัเรียน +1 +1 +1 3 1 

6. เนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 

7. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

8. ส่ือการเรียนรูประกอบการเรียนรูมีความเหมาะสม 0 +1 +1 2 0.67 
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ตาราง 16  คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดที่ 3 เร่ือง  

       โครงงานประเภททดลอง 
 

 

ตาราง 17 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ชุดที่ 4 เร่ือง  

      โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐและทฤษฎี 
 

 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. ส่ือความหมายเขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 

2. สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 0 +1 +1 2 0.67 

3. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 0 +1 +1 2 0.67 

4. เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน 0 +1 +1 2 0.67 

5. เนื้อหาเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนกัเรียน +1 +1 +1 3 1 

6. เนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 

7. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

8. ส่ือการเรียนรูประกอบการเรียนรูมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ รายการประเมนิ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. ส่ือความหมายเขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 

2. สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 0 +1 +1 2 0.67 

3. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 0 +1 +1 2 0.67 

4. เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน +1 +1 +1 3 1 

5. เนื้อหาเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนกัเรียน +1 +1 +1 3 1 

6. เนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 

7. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1 

8. ส่ือการเรียนรูประกอบการเรียนรูมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 18 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC ขอ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. +1 +1 +1 3 1 16. +1 +1 +1 3 1 

2. +1 +1 +1 3 1 17. +1 +1 +1 3 1 

3. +1 +1 +1 3 1 18. +1 +1 +1 3 1 

4. +1 +1 +1 3 1 19. +1 +1 +1 3 1 

5. +1 +1 +1 3 1 20. +1 +1 +1 3 1 

6. +1 +1 +1 3 1 21. +1 +1 +1 3 1 

7. +1 +1 +1 3 1 22. +1 +1 +1 3 1 

8. +1 +1 +1 3 1 23. +1 +1 +1 3 1 

9. +1 +1 +1 3 1 24. +1 +1 +1 3 1 

10. +1 +1 +1 3 1 25. +1 +1 +1 3 1 

11. +1 +1 +1 3 1 26. +1 +1 +1 3 1 

12. +1 +1 +1 3 1 27. +1 +1 +1 3 1 

13. +1 +1 +1 3 1 28. +1 +1 +1 3 1 

14. +1 +1 +1 3 1 29. +1 +1 +1 3 1 

15. +1 +1 +1 3 1 30. +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 19 คาดัชนีสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทาง  

       วิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ คะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
ขอ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC ขอ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R  IOC 

1. +1 +1 +1 3 1 15. +1 +1 +1 3 1 

2. +1 +1 +1 3 1 16. +1 +1 +1 3 1 

3. +1 +1 +1 3 1 17. +1 +1 +1 3 1 

4. +1 +1 +1 3 1 18. +1 +1 +1 3 1 

5. +1 +1 +1 3 1 19. +1 +1 +1 3 1 

6. +1 +1 +1 3 1 20. +1 +1 +1 3 1 

7. +1 +1 +1 3 1 21. +1 +1 +1 3 1 

8. +1 +1 +1 3 1 22. +1 +1 +1 3 1 

9. +1 +1 +1 3 1 23. +1 +1 +1 3 1 

10. +1 +1 +1 3 1 24. +1 +1 +1 3 1 

11. +1 +1 +1 3 1 25. +1 +1 +1 3 1 

12. +1 +1 +1 3 1 26. +1 +1 +1 3 1 

13. +1 +1 +1 3 1 27. +1 +1 +1 3 1 

14. +1 +1 +1 3 1 28. +1 +1 +1 3 1 
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ภาคผนวก  ง 
 - คาประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 - คาประสิทธภิาพของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
 - ผลการวิเคราะหความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt)   
            ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร   
 - ผลการวิเคราะหความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt)   
            ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ตาราง 20  คาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

คะแนนระหวางเรียน 

คนที่ แผนฯ 1 

(15 คะแนน) 

แผนฯ 2 

(20 คะแนน) 

แผนฯ 3 

(20 คะแนน) 

แผนฯ 4 

(15 คะแนน) 

แผนฯ 5 

(15 คะแนน) 

คะแนนรวม

ระหวางเรียน  

(40 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(30 คะแนน) 

1 13 16 17 14 12 34 25 

2 12 16 18 13 12 33 28 

3 11 15 16 14 13 32 23 

4 14 17 18 13 14 36 23 

5 12 16 17 13 13 33 28 

6 13 17 18 14 12 35 25 

7 14 15 16 13 14 34 24 

8 13 16 17 14 14 35 26 

9 12 18 17 13 12 34 28 

10 13 17 16 12 13 33 25 

11 13 16 17 13 14 34 28 

12 14 18 15 14 12 34 25 

13 13 19 17 13 13 35 26 

14 12 16 15 14 12 32 25 

15 13 17 17 13 14 35 23 

16 13 16 15 14 12 33 27 

17 14 17 16 13 13 34 24 

18 12 18 19 12 14 35 20 

19 14 16 18 13 13 35 21 

20 13 15 17 14 12 33 22 

21 12 16 18 13 14 34 23 

22 13 16 17 14 13 34 24 

23 14 15 16 12 13 33 25 

24 12 18 19 14 12 35 24 

25 14 16 18 13 14 35 21 

26 14 17 15 12 13 33 23 
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

คะแนนระหวางเรียน 

คนที่ แผนฯ 1 

(15 คะแนน) 

แผนฯ 2 

(20 คะแนน) 

แผนฯ 3 

(20 คะแนน) 

แผนฯ 4 

(15 คะแนน) 

แผนฯ 5 

(15 คะแนน) 

คะแนนรวม

ระหวางเรียน  

(40 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(30 คะแนน) 

27 13 15 17 14 14 34 24 

28 14 13 18 13 13 33 25 

29 13 14 15 13 12 32 27 

30 12 12 16 12 14 31 27 

31 11 12 18 14 12 32 24 

32 14 15 16 13 13 33 25 

33 12 14 15 12 11 30 27 

34 13 16 13 11 12 31 24 

35 11 18 15 14 13 33 29 

36 10 16 16 12 13 32 27 

37 13 17 17 13 14 35 25 

รวม 1204 895 

E 81.35 (E1) 80.63 (E2) 
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ตาราง 21 คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 

คะแนนระหวางเรียน 

คนที่ ชุดฯ 1 

(20 คะแนน) 

ชุดฯ 2 

(46 คะแนน) 

ชุดฯ 3 

(50 คะแนน) 

ชุดฯ 4 

(50 คะแนน) 

คะแนนรวมระหวางเรียน  

(40 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(30 คะแนน) 

1 11 37 40 41 31 24 

2 13 36 42 43 32 23 

3 16 39 41 45 34 25 

4 16 40 45 43 35 24 

5 14 40 42 44 34 22 

6 17 44 43 46 36 23 

7 17 42 44 45 37 23 

8 11 40 41 43 33 24 

9 13 39 42 43 33 23 

10 12 38 40 41 32 25 

11 15 38 41 40 32 25 

12 15 42 42 41 34 23 

13 11 40 42 45 33 27 

14 18 44 45 44 36 24 

15 16 42 41 44 34 25 

16 13 40 46 43 34 22 

17 12 41 42 41 33 27 

18 14 40 46 41 34 24 

19 16 42 43 43 35 27 

20 15 43 46 48 37 24 

21 11 42 45 47 35 28 

22 13 43 46 42 35 25 

23 11 43 45 43 34 26 

24 11 45 47 46 36 27 

25 13 43 45 48 36 25 

26 11 37 40 41 31 24 
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ตาราง 21 (ตอ) 

 

คะแนนระหวางเรียน 

คนที่ ชุดฯ 1 

(20 คะแนน) 

ชุดฯ 2 

(46 คะแนน) 

ชุดฯ 3 

(50 คะแนน) 

ชุดฯ 4 

(50 คะแนน) 

คะแนนรวมระหวางเรียน  

(40 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(30 คะแนน) 

27 16 41 44 42 34 27 

28 17 45 41 41 35 22 

29 14 40 43 40 33 23 

30 15 41 45 43 35 27 

31 19 39 44 44 35 28 

32 15 42 46 45 36 26 

33 17 46 47 46 38 27 

34 13 44 43 48 36 22 

35 16 42 42 41 34 23 

36 18 43 40 40 34 25 

37 13 44 47 42 35 26 

รวม 1241 889 

E 83.85 (E1) 80.09 (E2) 
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      ตาราง 22 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

           วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 

ขอ p r การพิจารณา ขอ p r การพิจารณา 

1 0.25 0.32 คัดเลือกไว 16 0.63 0.87 คัดเลือกไว 
2 0.44 0.39 คัดเลือกไว 17 0.42 0.62 คัดเลือกไว 
3 0.37 0.27 คัดเลือกไว 18 0.50 0.50 คัดเลือกไว 
4 0.37 0.27 คัดเลือกไว 19 0.37 0.87 คัดเลือกไว 
5 0.44 0.39 คัดเลือกไว 20 0.65 0.54 คัดเลือกไว 
6 0.36 0.62 คัดเลือกไว 21 0.50 0.50 คัดเลือกไว 
7 0.51 0.25 คัดเลือกไว 22 0.37 0.87 คัดเลือกไว 
8 0.36 0.53 คัดเลือกไว 23 0.65 0.54 คัดเลือกไว 
9 0.44 0.39 คัดเลือกไว 24 0.65 0.54 คัดเลือกไว 

10 0.36 0.58 คัดเลือกไว 25 0.30 0.82 คัดเลือกไว 
11 0.30 0.82 คัดเลือกไว 26 0.42 0.62 คัดเลือกไว 
12 0.58 0.63 คัดเลือกไว 27 0.37 0.87 คัดเลือกไว 
13 0.50 0.93 คัดเลือกไว 28 0.63 0.87 คัดเลือกไว 
14 0.57 0.38 คัดเลือกไว 29 0.63 0.87 คัดเลือกไว 
15 0.42 0.62 คัดเลือกไว 30 0.58 0.63 คัดเลือกไว 

 

คาคาความเชือ่มั่น (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร  มคีาเทากับ 0.91 
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ตาราง 23 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัด  

      ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

 

ขอ p r การพิจารณา ขอ p r การพิจารณา 

1 0.76 0.33 คัดเลือกไว 15 0.75 0.42 คัดเลือกไว 
2 0.69 0.44 คัดเลือกไว 16 0.81 0.72 คัดเลือกไว 
3 0.44 0.39 คัดเลือกไว 17 0.76 0.33 คัดเลือกไว 
4 0.25 0.67 คัดเลือกไว 18 0.75 0.54 คัดเลือกไว 
5 0.36 0.53 คัดเลือกไว 19 0.63 0.67 คัดเลือกไว 
6 0.57 0.38 คัดเลือกไว 20 0.30 0.43 คัดเลือกไว 
7 0.58 0.63 คัดเลือกไว 21 0.44 0.32 คัดเลือกไว 
8 0.31 0.25 คัดเลือกไว 22 0.81 0.72 คัดเลือกไว 
9 0.90 0.57 คัดเลือกไว 23 0.65 0.54 คัดเลือกไว 

10 0.29 0.28 คัดเลือกไว 24 0.25 0.32 คัดเลือกไว 
11 0.81 0.72 คัดเลือกไว 25 0.90 0.57 คัดเลือกไว 
12 0.76 0.20 คัดเลือกไว 26 0.51 0.25 คัดเลือกไว 
13 0.81 0.78 คัดเลือกไว 27 0.86 0.66 คัดเลือกไว 
14 0.76 0.43 คัดเลือกไว 28 0.90 0.57 คัดเลือกไว 

 

 คาความเชื่อมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

มีคาเทากับ 0.75 
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ภาคผนวก  จ 
  - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร 
  - คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  - แสดงผลการวิเคราะหคาสถิติทดสอบที (t-test) 
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ตาราง 24 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ กอนเรียน และ 

       หลังเรียน ของกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

คนที ่
กอนเรียน 

(30 คะแนน) 

หลังเรียน 

(30 คะแนน) 
คนที ่

กอนเรียน 

(30 คะแนน) 

หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

1 13 21 20 17 22 

2 21 28 21 15 18 

3 17 23 22 18 20 

4 14 19 23 20 21 

5 6 21 24 12 18 

6 9 14 25 16 21 

7 15 24 26 15 23 

8 18 26 27 10 21 

9 23 28 28 19 25 

10 19 25 29 8 19 

11 20 24 30 12 23 

12 15 21 31 15 24 

13 18 26 32 11 19 

14 16 25 33 22 27 

15 10 19 34 15 20 

16 7 18 35 19 24 

17 13 19 36 13 20 

18 12 20 37 11 18 

19 14 21    
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ตาราง 25 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ กอนเรียน  

      และหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชดุกิจกรรมโครงงาน     

      วิทยาศาสตร 

 

คนที ่
กอนเรียน 

(30 คะแนน) 

หลังเรียน 

(30 คะแนน) 
คนที ่

กอนเรียน 

(30 คะแนน) 

หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

1 11 21 20 19 24 

2 16 22 21 10 22 

3 12 23 22 11 19 

4 10 18 23 17 21 

5 8 12 24 13 20 

6 19 23 25 12 25 

7 11 21 26 15 24 

8 13 22 27 11 27 

9 17 23 28 13 22 

10 15 19 29 10 23 

11 13 18 30 9 17 

12 11 15 31 15 23 

13 10 17 32 12 21 

14 19 24 33 9 17 

15 15 20 34 11 22 

16 17 22 35 17 21 

17 13 21 36 10 23 

18 19 24 37 8 15 

19 21 27    
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ตาราง 26 คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน  

      ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

คนที ่
กอนเรียน 

(28 คะแนน) 

หลังเรียน 

(28 คะแนน) 
คนที ่

กอนเรียน 

(28 คะแนน) 

หลังเรียน 

(28 คะแนน) 

1 20 27 20 10 23 

2 13 25 21 10 21 

3 16 22 22 7 18 

4 8 23 23 11 20 

5 10 24 24 12 21 

6 13 19 25 10 22 

7 11 20 26 14 25 

8 15 18 27 15 18 

9 16 25 28 8 18 

10 17 24 29 10 20 

11 18 22 30 11 22 

12 20 25 31 7 19 

13 21 27 32 16 23 

14 13 19 33 17 21 

15 14 20 34 11 22 

16 15 21 35 20 25 

17 21 26 36 15 18 

18 17 23 37 17 20 

19 18 26    
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ตาราง 27   คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน  

ของกลุมทดลองที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 

คนที ่
กอนเรียน 

(28 คะแนน) 

หลังเรียน 

(28 คะแนน) 
คนที ่

กอนเรียน 

(28 คะแนน) 

หลังเรียน 

(28 คะแนน) 

1 13 21 20 10 22 

2 12 24 21 11 23 

3 15 23 22 17 21 

4 9 19 23 9 20 

5 11 20 24 10 24 

6 10 23 25 15 23 

7 18 25 26 16 25 

8 21 27 27 13 21 

9 17 21 28 9 22 

10 12 18 29 13 27 

11 13 20 30 16 25 

12 17 25 31 15 23 

13 8 21 32 11 21 

14 15 24 33 7 17 

15 9 21 34 14 22 

16 10 23 35 13 21 

17 12 18 36 16 26 

18 17 23 37 18 24 

19 9 20    
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ผลการวิเคราะหสถิติทดสอบที (t-test)   
 ผลการวิเคราะหคาสถิตทิดสอบที (t-test) สามารถนําสนอโดยแบงออกเปน  4  ตอน  

ดังนี้คือ 

 1. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร

ของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลองที ่2  โดยใช  t-test Independent Sample  ในรูป  

Difference Score 

 จากสูตร 

2; 21
21

21

−+=
−

=
−

nndf
S

MDMDt
MDMD

 

 

  ซึ่ง  
2

2

1

2

21 n
S

n
SS DD

MDMD +=−  

 

  และ 
( ) ( )

221

2
22

2
112

−+

−+−
= ∑ ∑

nn
MDDMDD

SD  

  

 แทนคา
 

    68.0
72.794.6 −

=t          ซึง่ 
  

68.0
21
=−MDMDS  

  

 ดังนัน้ t  =  1.14 

  

 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร

ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 โดยใช  t-test dependent Sample   

 จากสูตร 

     
( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t     df = n - 1 
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 แทนคา   
( )( ) ( )

137
257205937

257
2

−
−

=t     df = n – 1 

     

( ) ( )
36

6604976183
257
−

=t  

     

77.16
257

36
10134
257

==t  

 

 ดังนัน้ t  =  15.31 

 

 3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร

ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t-test dependent Sample   

 จากสูตร 

     
( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t     df = n - 1 

 แทนคา 

     
( )( ) ( )

137
286255837

286
2

−
−

=t     df = n – 1 

     

( ) ( )
36

8179694646
286
−

=t  

     

89.18
286

36
12850
286

==t  

 

 ดังนัน้ t  =  15.13 
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 4. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลองที ่2  โดยใช  t-test Independent 

Sample  ในรูป  Difference Score  

 จากสูตร 

2; 21
21

21

−+=
−

=
−

nndf
S

MDMDt
MDMD

 

 

  ซึ่ง  
2

2

1

2

21 n
S

n
SS DD

MDMD +=−  

 

  และ 
( ) ( )

221

2
22

2
112

−+

−+−
= ∑ ∑

nn
MDDMDD

SD  

  

 แทนคา
 

    71.0
24.997.7 −

=t          ซึง่ 
  

71.0
21
=−MDMDS  

  

 ดังนัน้ t  =  1.78 

 

 5. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 โดยใช  t-test dependent 

Sample   

 จากสูตร 

     
( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t     df = n - 1 

 แทนคา 

     
( )( ) ( )

137
295275737

295
2

−
−

=t     df = n – 1 

     

( ) ( )
36

87025102009
295
−

=t  
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40.20
295

36
14984
295

==t  

 

 ดังนัน้ t  =  14.46 

 

 6. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 โดยใช  t-test dependent 

Sample   

 จากสูตร 

     
( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t     df = n - 1 

 แทนคา 

     
( )( ) ( )

137
342343237

342
2

−
−

=t     df = n – 1 

     

( ) ( )
36

116964126984
342
−

=t  

     

68.16
342

36
10020
342

==t  

 

 ดังนัน้ t  =  20.50 
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ภาคผนวก  ฉ 
ตัวอยางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาวิทยาศาสตร 
หนวยการเรยีนรูที่  3  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที ่  ชั้นมัธยมศกึษาปที่  1 

ภาคเรียนที่  2            ปการศึกษา  2553      จํานวน  30  ขอ 
*************************************************************************** 

คําชี้แจง 
 1. ใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถู่กที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย  ×  ลงใน 

กระดาษคําตอบ 

 2. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนดิ  5  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ ใชเวลาในการ

ทําแบบทดสอบ 60 นาท ี

 3. หามนักเรียนทาํเครื่องหมายหรือเขียนสิง่ใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
 

 

1. ถาแรงลัพธที่กระทําตอวตัถุเปนศูนย วตัถุจะมีสภาพการเคลื่อนที่ตามขอใด 

 ก. หยุดนิ่ง    ข. เคลื่อนที่ดวยความเร็วลดลง 

 ค. เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว  ง. เคลื่อนที่ดวยความเรงเพิม่ข้ึน 

 จ. ขอ ก. หรือ ค. 

2. วัตถุชิน้หนึง่กําลงัเคลื่อนที่ดวยความเรว็คงตัว ถามีแรงสองแรงขนาดเทากนัมากระทําตอวัตถนุี้ใน

ทิศทางตรงกันขาม วัตถุจะมสีภาพการเคลื่อนที่ตามขอใด 

 ก. เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว 

 ข. เคลื่อนที่ดวยความเร็วเพิม่ข้ึน 

 ค. เคลื่อนที่ดวยความเร็วลดลง 

 ง. เคลื่อนที่ไปตามแนวแรง 

 จ. หยุดนิง่ 

3. ขณะที่เราหกลมกระแทกพื้นจะรูสึกเจ็บ เปนเพราะกฎขอใดของนิวตัน 

  ก. กฎขอที่ 1    ข. กฎขอที ่2   

  ค. กฎขอที่ 3    ง. กฎทัง้ 3 ขอรวมกัน 

  จ. ไมเปนไปตามกฎของนิวตัน 
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4. จรวดเคลื่อนทีพุ่งขึน้ไปดานบนดวยแรง ก เนื่องจากอากาศรอนพุงออกมาอยางเร็วทางดานลาง

ดวยแรง ข แรง ก และแรง ข คือแรงในขอใด 

  ก. แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา   ข. แรงปฏิกิริยา แรงกิริยา 

  ค. แรงกิริยา แรงกิริยา   ง.  แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา 

  จ. แรงคูควบ 

5. ความเรง  มีทิศตามทิศของปริมาณใด 

  ก. การกระจัด    ข. ความเร็ว 

  ค. ความเร็วสดุทาย   ง. ความเร็วทีเ่ปลี่ยนไป 

  จ. ความเร็วที่เพิ่มข้ึน 

6. จงพิจารณาขอความตอไปนี้  ขอใดผิด 

  ก. ถาความเรงมีทิศเดยีวกับทิศการเคลื่อนที่จะทําใหความเร็วของวัตถุเพิ่มข้ึน 

  ข. ถาความเรงมีทิศตรงขามกับทิศการเคลื่อนที่จะทาํใหความเร็วของวตัถุลดลง 

  ค. ถาความเรงมีทิศตัง้ฉากกับความเร็วขณะนั้นจะทาํใหวัตถุเปลีย่นทิศทางในการ

เคลื่อนที ่

  ง. ความเรงจะตองมีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่และมทีิศเดียวกับทิศของความเร็ว

ขณะนั้น 

  จ. ถาความเรงเพิม่ข้ึนจะทําใหความเร็วของวัตถุเพิ่มข้ึนดวย 

7. ความเรงเนือ่งจากแรงโนมถวงของโลกเปน  10  เมตรตอวินาที 2  ถายิงลูกปนขึ้นไปในแนวดิง่

ดวยความเร็วตน  100  เมตรตอวินาท ี เมื่อไมคิดแรงตานจากอากาศลูกปนจะขึน้ถงึจุดสูงสุดใน

เวลากี่วนิาท ี

  ก.  5  เมตรตอวินาท ี    

  ข.  6  เมตรตอวินาท ี   

  ค.  8  เมตรตอวินาท ี   

  ง.  10 เมตรตอวินาท ี   

  จ. 12 เมตรตอวินาท ี
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8. ลูกปงปองกระทบพื้นดวยความเร็ว  10  m/s  แลวสะทอนกลับทางเดิมดวยอัตราเร็ว  10 m/s   

ขอใดถูกตองทีสุ่ด 

  ก. ความเรว็เปลี่ยน  อัตราเรว็ไมเปลี่ยน ข. ความเร็วไมเปลี่ยน  อัตราเร็วไมเปลี่ยน 

  ค. ความเร็วเปลี่ยน  อัตราเรว็เปลี่ยน ง. ความเร็วไมเปลี่ยน  อัตราเร็วเปลี่ยน 

  จ. ไมมีขอใดถกูตอง 

9. ในการแขงขันวิ่งมาราธอนระยะทาง  42.195  กิโลเมตร  ผูชนะตองใชเวลาทั้งหมด  2  ชัว่โมง  6  

นาที  12  วินาที  อัตราเร็วเฉลี่ยของผูชนะเปนกี่เมตรตอวนิาท ี

  ก.  4.25  เมตรตอวินาท ี  

  ข.  4.86   เมตรตอวินาท ี

  ค.  5.57  เมตรตอวินาท ี

  ง.  6.42   เมตรตอวินาท ี

  จ. 6.47  เมตรตอวินาท ี

10. ขับรถยนตจากเมืองหนึง่ไปยังอีกเมืองหนึ่ง  ตอนไปและตอนกลับขับรถยนตดวยอัตราเร็วเฉลีย่  

60  กิโลเมตรตอช่ัวโมง  และ  90  กิโลเมตรตอช่ัวโมง  ตามลําดับ  อัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการ

เดินทางมีคาเปนกี่กโิลเมตรตอช่ัวโมง 

  ก.  70  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

  ข.  72  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

  ค.  75  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

  ง.  80  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

  จ. 85  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

11. เดินทางไปทางทิศตะวนัออกไดทาง  90  เมตร  ในเวลา  20  วินาที  หลงัจากนัน้จะเดนิทางไป

ทางทิศเหนือไดทาง  120  เมตร  ในเวลา  30  วนิาท ี ขนาดของความเร็วเฉลี่ยในชวงเวลา  50  

วินาท ี มีคาเปนกี่เมตรตอวนิาท ี

  ก.  3.0  เมตรตอวินาท ี

  ข.  4.0  เมตรตอวินาท ี

  ค.  4.2  เมตรตอวินาท ี

  ง.  4.5  เมตรตอวินาท ี

  จ. 5.0  เมตรตอวินาท ี
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12. จงพิจารณาขอความตอไปนี้  ขอใดถกูตอง 

  ก. ความเรง  คือ  ความเร็วหารดวยเวลา 

  ข. ความเรงเกดิเมื่อวัตถุตองมีความเรว็เพิม่ข้ึน 

  ค. ความเรงเกดิเมื่อวัตถุตองมีความเรว็ลดลง 

  ง. ความเรงเกดิเมื่อวัตถุมีการเปลี่ยนความเร็ว 

  จ. ความเรงเกดิเมื่ออัตราเร็วของวัตถุเปลี่ยนแปลง 

13. ขอใดเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนยานพาหนะทางบก 

  ก. รูปราง    ข. น้าํหนัก 

  ค. ชนิดของผวิสัมผัส   ง. ขนาด 

  จ. ขอ 1, 2 และ 3 ถูกตอง 

14. วัตถทุี่แขวนไวดวยเชือกดังรูป  พิจารณาขอความตอไปนี้ 

 

      กําหนดให   mg  =  น้ําหนกัของมวล m 

        T1    =  แรงเชอืกดึงเพดาน 

        T2    =  แรงเชอืกดึงมวล m 

      ก. แรง T1 แรง T2 และแรง mg มีขนาดเทากัน 

      ข. แรง T1 เปนแรงคูกิริยา – ปฏิกิริยากับแรง T2 

      ค. แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยากับแรง T1 คือ แรงเพดานดึง

เชือก 

 

 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 

  ก. ถูกทุกขอ    ข. ไมมีขอถูก 

  ค. ขอ ก. และขอ ข. ถูก  แตขอ ค. ผิด ง. ขอ ก. ถูก  แตขอ ข. และขอ ค. ผิด 

  จ. ขอ ก. และขอ ค. ถกู  แตขอ ข. ผิด 

15. การเคลื่อนที่ของวัตถุในขอใด  เปนผลมาจากแรงลัพธที่กระทําตอวตัถุเปนศูนย 

  ก. วัตถหุยุดนิง่    ข. วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรว็คงตัว 

  ค. วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงคงตัว ง. วัตถุเคลื่อนที่ดวยอัตราเรงคงตัว 

  จ. วัตถุเคลื่อนที่ดวยอัตราเรว็คงตัว 
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16. ตอไปนี้ขอใดกลาวถกูตอง 

  ก. มวลมีคาคงตัว  สวนน้าํหนักมีคาเปลี่ยนไปตามคา g 

  ข. แรงเปนปริมาณทีท่ําใหวตัถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที ่

  ค. ถามีแรงกระทําตอวัตถุแลววัตถุเคลื่อนที่  วัตถุจะเคลือ่นที่ไปตามทศิของแรงลัพธเสมอ 

  ง. ทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุเปลี่ยนไปเมื่อมีแรงมากระทาํในทิศตรงขามการเคลื่อนที ่

  จ. ขอ ก, ข และ ค ถกูตอง 

 

17. โจขับรถจากกรุเทพฯ ไปจังหวัดอยุธยาโดยใชเวลา 1  ชั่วโมง  30  นาท ี ถาระยะทางระหวาง

กรุงเทพฯ ถงึอยุธยาเทากับ  90  กิโลเมตร  อัตราเร็วเฉลีย่ของรถมีคาเทาใด 

  ก. 90  กิโลเมตร / ชั่วโมง   ข. 70  กโิลเมตร / ชั่วโมง  

  ค. 60  กิโลเมตร / ชั่วโมง   ง. 30  กิโลเมตร / ชั่วโมง 

  จ. 10  กิโลเมตร / ชั่วโมง  

18. ในการตกของวัตถุจากทีสู่งลงมายงัพืน้ดิน  ปรากฏวาขนนกใชเวลามากกวากอนหิน  อัตราเร็ว

ในการเคลื่อนที่เปนไปตามขอใด 

  ก. ทั้งขนนกและกอนหินมีอัตราเร็วเทากนั  

  ข. ขนนกมีอัตราเร็วมากกวากอนหิน 

  ค. ขนนกมีอัตราเร็วนอยกวากอนหิน 

  ง. ขนนกมีอัตราเร็วเปนศนูย 

  จ. กอนหินมีอัตราเร็วนอยกวาขนนก 

19. วัตถุใดตอไปนี้เคลื่อนทีเ่ร็วที่สุด 

  ก. รถยนต ข. เครื่องบิน   ค. เรือรบ ง. จักรยานยนต        จ. ยานอวกาศ 

20. ถาโยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง  การเคลื่อนทีข่องวัตถุจะเปนอยางไร 

  ก. วัตถุมีความเร็วคงที ่   ข. วัตถุคอย ๆ ลดความเพิ่มข้ึน 

  ค. วัตถมุีความเร็วมากขึ้น  ง. วัตถุเคลื่อนที่เร็วและชาสลับกัน 

  จ. วัตถุมีความเร็วลดลงและคอย ๆ เพิ่มข้ึน 
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21. ชายคนหนึ่งขับเรือไดระยะทาง  88.00  กิโลเมตร  ในเวลา  3.50  ชั่วโมง  เขาขับเรือดวย

อัตราเร็วเทาใด 

  ก. 25.1  กโิลเมตร / ชัว่โมง  ข. 25.14  กโิลเมตร / ชัว่โมง  

  ค. 25.143  กโิลเมตร / ชัว่โมง  ง. 25.140  กิโลเมตร / ชัว่โมง  

  จ. 25.1429  กิโลเมตร / ชั่วโมง 

22.  จากรูป  เปนแถบกระดาษที่ไดจากการทดลองเรื่องการตกของวัตถุอยางอิสระ  ระยะระหวาง

จุดบนแถบกระดาษคือคาอะไรของวัตถ ุ

 

 

 

 

  ก. การกระจัด  ข. เวลา  ค. ความเร็ว ง. ความเรง จ. อัตราเร็ว 

23. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดผิด 

  ก. ปริมาณสเกลารเปนปริมาณที่บอกขนาดเพียงอยางเดียวจะไดความหมายสมบูรณ 

  ข. ปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่ตองบอกทั้งขนาดและทิศทางจงึจะสมบูรณ 

  ค. ปริมาณสเกลารบางปริมาณเทากับปริมาณเวกเตอรได 

  ง. ปริมาณสเกลารเทากับปริมาณเวกเตอรไมได 

  จ. การเทากนัของเวกเตอรตองเทากนัทัง้ขนาดและทิศทาง 

24. ขอใดคือเปนปริมาณสเกลาร 

  ก. แรงในการเบรกรถเพื่อทําใหรถหยุด 

  ข. แรงพยายามที่คอนตีตะปลูงไป 

  ค. พลงังานความรอนที่ใชตมน้ําจนเดือด 

  ง. น้าํหนักของผลไม 

  จ. โมเมนตที่ใชหมนุลอและเพลา 

 

 

 

 

 



142 

 

25. ขอใดไมใชลักษณะของแรงตามกฎขอ 3 ของนวิตัน 

  ก. เปนแรงสองแรงที่มีขนาดเทากัน 

  ข. เปนแรงที่กระทําบนวัตถคุนละกอน 

  ค. เปนแรงทีท่าํใหแรงลพัธบนวัตถุเปนศนูย 

  ง. เปนแรงที่เกดิขึ้นไดในขณะที่วัตถุสัมผัสกัน 

  จ. เปนแรงทีเ่กิดขึ้นไดในขณะที่วัตถุไมสัมผัสกัน 

26. พิจารณารูปตอไปนี้ 

 
 

 แรงดึงจากตาชั่งสปริงใหถุงทรายเคลื่อนทีข่นาดของแรงดึงในรูปที ่1 และรูปที่ 2 เปนอยางไร 

  ก. ขนาดของแรงดึงในรูปที ่1 นอยกวารูปที ่2 

  ข. ขนาดของแรงดึงในรูปที ่1 มากกวารูปที ่2 

  ค. ขนาดของแรงดึงในรูปที ่1 และรูปที่ 2 เทากนั 

  ง. ขนาดของแรงดึงในรูปที ่1 และรูปที ่2 เทากนั เพราะถุงพลาสติกไมมีผล 

  จ. ไมมีขอใดถกู 

27. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดถูกตองทกุกรณ ี

  ก. การกระจัดเทากับระยะทางไดในบางกรณี 

  ข. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรง ขนาดของการกระจัดตองเทากับระยะทาง  

  ค. ในชวงเวลาหนึง่ทีม่ีการเคลื่อนที ่ระยะทางที่เคลื่อนที่ไดไมเปนศูนยแตการกระจัดมคีา

เปนศูนยได 

  ง. การเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นไดโดยวัตถุไมจาํเปนตองเปลีย่นตําแหนง 

  จ. ความเรงของวัตถุข้ึนอยูกับความมวลของวัตถ ุ  
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28. เข็มนาทีของนาฬกิาเรือนหนึ่งยาว 10 เซนติเมตร อัตราเร็วเฉลี่ยของปลายเข็มนาทีเปนกี่

เซนติเมตรตอวินาท ี

  ก. 1.74 x 10-1  เซนติเมตรตอวินาท ี

  ข. 1.74 x 10-2  เซนติเมตรตอวินาท ี            

  ค. 1.74 x 10-3  เซนติเมตรตอวินาท ี

  ง. 1.74 x 10-4  เซนติเมตรตอวินาท ี

  จ. 1.74 x 10-5  เซนติเมตรตอวินาท ี

 

29. จากขอ 28 ถาเข็มนาทหีมุนไปได 30 นาที ขนาดของความเร็วเฉลีย่ของปลายเข็มนาทีเปนกี่

เซนติเมตรตอวินาท ี

  ก. 1.11 x 10-1  เซนติเมตรตอวินาท ี

  ข. 1.11 x 10-2  เซนติเมตรตอวินาท ี            

  ค. 1.11 x 10-3  เซนติเมตรตอวินาท ี

  ง. 1.11 x 10-4  เซนติเมตรตอวินาท ี

  จ. 1.11 x 10-5  เซนติเมตรตอวินาท ี

30. รถยนตกําลังเคลื่อนที่ในแนวตรงดวยความเรงคงที่ จากความเร็วตน 10 เมตรตอวินาท ีอีก 10 

วินาท ีตอมารถยนตจะมีความเร็วเปน 30 เมตรตอวินาท ีในทิศทางเดมิ ความเรงในการเคลื่อนที่

ของรถยนตมขีนาดเปนกี่เมตรตอวินาท ี

  ก. 2.0  เมตรตอวินาท ี

  ข. 3.0  เมตรตอวินาท ี

  ค. 4.0  เมตรตอวินาท ี

  ง. 5.0  เมตรตอวินาท ี

  จ. 6.0  เมตรตอวินาท ี
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1        ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553     

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบปรนัยซึ่งประกอบดวยสถานการณและตวัคําถามใหผูเรียน 

ตอบคําถามในขอบเขตขอมูลหรือขอเท็จจริงที่กาํหนดใหตามสถานการณเทานัน้ในหนึง่

สถานการณ 

จะประกอบไปดวยขอคําถาม 4 ขอ ผูเรียนตองตอบใหครบทุกขอคําถามในขอหนึง่ ๆ จะตรวจให

คะแนน  ขอละ 1 คะแนนเทานัน้ 

 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 7 สถานการณ ขอคําถามทั้งหมด 28 ขอ รวมคะแนนเตม็ 28 

คะแนน ใหเวลา 30 นาท ี

 3. ใหผูเรียนกาเครื่องหมาย  ×  ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอที่ถกูตองที่สุดเพยีง 

คําตอบเดียว 

 4. คิดใหรอบคอบกอนตอบ ถามีปญหาใหถามครูหรืออาจารยผูคุมสอบ 

 5. เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

สถานการณ  1  ใชตอบคําถามขอที ่ 1-4 
 

 ในชวงฤดูรอนที่ผานมา  เกิดการระบาดของศัตรูพืชในไรของสุรศักดิ์  เขาจึงใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช  ซึ่งในชวงแรกของการใชสารเคมีก็สามารถกําจัดศัตรูพชืไดผลดี  แตตอมาเมื่อใช

สารเคมีชนิดนีห้ลายครัง้ติดตอกัน  ถึงแมจะเพิ่มปริมาณในการใชสารเคมีเพิ่มข้ึน  ก็ไมสามารถ

กําจัดศัตรูพืชเหลานั้นได 
 

1. ขอใดเปนปญหาในสถานการณนี ้

 ก. สารเคมีเกดิการเสื่อมคุณภาพ 

 ข. การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกวิธ ี

 ค. ศัตรูพืชมีการยายถิ่นเขามาอยูในไรมากขึ้น 

ง. สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชไมไดผล 

 จ. ศัตรูพืชมีปริมาณมากขึน้ 

2. ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี ้

 ก. ศัตรูพืชมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

ข. การใชสารเคมีโดยไมจําเปน 

 ค. ศัตรูพืชเกิดการดื้อยา 

 ง. การใชสารเคมีที่ไมมีคุณภาพ 

 จ. การเพิม่ปริมาณการใชสารเคมี 

3. นกัเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไรจึงจะเหมาะสม 

 ก. ปลูกพืชชนดิใหม 

 ข. เปลี่ยนชนดิของสารเคมี 

 ค. ใชสารเคมีใหบอยครั้งขึ้นมากกวาเดิม 

 ง. ใชสารเคมหีลาย ๆ ชนิดสลับกัน 

 จ. ใชสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้น 
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4. จากการที่นกัเรียนเสนอวธิีการแกปญหาในสถานการณนี้  นาจะเกดิผลเชนไร 

 ก. สารเคมีที่ใชมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

 ข. ผลผลิตในไรของสุรศักดิ์ลดลง 

ค. สารเคมีสามารถกาํจัดศัตรูพืชไดเหมือนเดิม 

 ง. มีศัตรูพืชมารบกวนนอยลง 

 จ. ผลผลิตในไรของสุรศักดิ์เพิ่มมากขึ้น 
 
สถานการณ  2  ใชตอบคําถามขอที ่ 5-8 
 

 
 วัตถุ A และ B  เปนวัตถุชนิดเดียวดัน  มนี้ําหนกัเทากนั  แตรูปทรงตางกนัดังรูป  วนิัย

ทดลองดันวัตถุ  A และ B ใหเคลื่อนที่ไปบนสนามหญา  ดวยแรงเทา ๆ กนั  ผลปรากฏวาสามารถ

ดันวัตถ ุA ใหเคลื่อนที่ไปไดเทานั้น  แตวัตถุ  B  ยังคงหยดุนิ่งอยู 
 

5. ขอใดเปนปญหาในสถานการณนี ้

 ก. วัตถุ  A  เคลื่อนที่ได  

 ข. วัตถ ุ B  ไมสามารถเคลื่อนที่ได 

 ค. วัตถ ุ B  มนี้ําหนกัมากกวาวัตถุ  A 

 ง. วัตถ ุ B  มนี้ําหนกันอยกวาวัตถุ  A 

 จ. วัตถุ  A  และ  B  มีรูปรางแตกตางกัน 

6. ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี ้

 ก. น้ําหนักของวัตถ ุ 

 ข. รูปทรงของวัตถ ุ

 ค. ปริมาตรของวัตถ ุ

 ง. ลักษณะพื้นผิวสนาม 

 จ. ความหนาแนนของวัตถ ุ
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7. นกัเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไรจึงจะเหมาะสม 

 ก. ใชวัตถุ  A  รองใตวัตถุ  B  

ข. ใชแทงไมส่ีเหลี่ยมรองใตวตัถุ  B  เปนระยะ ๆ   
 ค. ใชไมกลมรองใตวัตถุ  B  เปนระยะ ๆ 

 ง. ใชอิฐบล็อกรองใตวัตถุ  B  เปนระยะ ๆ  

 จ. ใชกอนหนิรองใตวัตถุ  B  เปนระยะ ๆ 

8. จากการที่นกัเรียนเสนอวธิีการแกปญหาในสถานการณนี้  นาจะเกดิผลเชนไร 

 ก. วัตถุ  B  เคลื่อนที่ไดแตตองใชพลงังานมากขึ้นเปน  2  เทา 

 ข. วัตถ ุ B  เคลื่อนที่ไดระยะทางใกล ๆ เทานัน้ 

 ค. วัตถ ุ B  เคลื่อนที่ได 

 ง. วัตถ ุ B  เคลื่อนที่ไมได 

 จ. วัตถุ  B  เคลื่อนที่ได โดยออกแรงเพียงเล็กนอย 
 
สถานการณ  3  ใชตอบคําถามขอที ่ 9-12 

 

 ทศพล  เปนเดก็ขยันชวยพอแมทํางานทกุวัน  วนัหนึง่ขณะที่ทศพลรีดผา  ในหองนั่งเลนซึ่ง

เปดเครื่องปรับอากาศไวและเปดโทรทัศนดูดวย  ทศพลนึกขึ้นไดวายงัไมไดอุนอาหารที่คุณแมส่ังไว

จึงเปดไมโครเวฟเพื่ออุนอาหาร  เมื่อเสยีบปลั๊กไมโครเวฟไฟดับทันท ี ทศพลจงึตรวจดูที่แผง

ควบคุมไฟฟาก็พบวาฟวสในสะพานไฟขาด 

 

9. ขอใดเปนปญหาในสถานการณนี ้

 ก. ไสหลอดไฟขาด  

 ข. ทศพลใชเครื่องใชไฟฟาหลายชนิด 

ค. ฟวสขาด  

 ง. เครื่องใชไฟฟาไมทํางาน 

 จ. ทศพลอุนอาหารไมได 
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10. ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ 

 ก. ฟวสไมสามารถใหกระแสไฟฟาไหลผานได  

 ข. ฟวสมีจุดหลอมเหลวต่าํเกินไป 

 ค. ทศพลใชกระแสไฟฟามากเกนิไป 

 ง. ใชฟวสในสะพานไฟผิดประเภท 

 จ. กระแสไฟฟาไหลผานฟวสมากเกินไป 

11. นักเรียนคดิวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไรจึงจะเหมาะสม 

 ก. งดใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนดิ 

ข. ถอดเครื่องใชไฟฟาทุกชนดิแลวใชลวดทองแดงแทนฟวส   
 ค. เปลี่ยนฟวสใหมีขนาดใหญข้ึน 

 ง. ใชลวดทองแดงแทนฟวส  แลวใชเครื่องใชไฟฟาเหมือนเดิม  

 จ. เปลีย่นฟวสใหมแลวใชเครื่องใชไฟฟาใหนอยลง 

12. จากการทีน่ักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้  นาจะเกดิผลเชนไร 

 ก. ทศพลสามารถทาํงานไดโดยฟวสไมขาดและมีความปลอดภัย 

 ข. ทศพลสามารถเปดใชเครื่องใชไฟฟาไดทุกชนิดพรอมกัน 

 ค. เมื่อใชฟวสขนาดใหญ  ทาํใหเครื่องใชไฟฟาทาํงานไดดีข้ึน 

 ง. เมื่อใชทองแดงแทนฟวส  ทาํใหทศพลทาํงานไดโดยปลอดภัย 

 จ. เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดใชการไมได  

 

สถานการณ  4  ใชตอบคําถามขอที ่ 13-16 

 

 ลุงนอยปลูกสมไว  จาํนวน  80  ตน  ในเนือ้ที่  1  ไร  ลุงนอยจะกวาดกิ่งสม  ใบสม  เปลือก

สม  ผลสมที่เนา  มากองรวมกันไวเพื่อสุมไฟไลยุงใหกับคนงานในตอนกลางคืน  บางวันไดขยะกอง

โต  เมื่อสุมไฟก็ยังมียุงและแมลงอยูมาก  แตบางวนัไดขยะกองเล็ก  แตก็มีใบสม  กิง่สมและผลสม

ปนอยู  แตเมือ่สุมไฟกลับไมมียุงหรือแมลง  หากมีกม็นีอย 
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13. ขอใดเปนปญหาในสถานการณนี ้

 ก. กองขยะที่ใชสุมไฟไลยุงมขีนาดเล็ก  

 ข. ตอนกลางคืนมียงุและแมลงจํานวนมาก 

ค. ลุงนอยตองสุมไฟไลยงุใหกับคนงานในเวลากลางคนื  

 ง. สวนใดของสมที่สามารถไลยุงได 

 จ. ยงุและแมลงมีอยูมากจงึสมุไฟไลไดไมหมด 

14. ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ 

 ก. กองขยะมีขนาดใหญ  

 ข. บางวนัมียงุและแมลงมาก 

 ค. ใบสม  กิง่สมและผลสมสามารถไลยงุได 

 ง. ควันไฟสามารถไลยุงได 

 จ. แสงไฟสามารถไลยุงและแมลงได 

15. นักเรียนคดิวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไรจึงจะเหมาะสม 

 ก. เลือกใชยากันยงุทีม่ีขายตามทองตลาดแทนการสุมไฟไลยุง 

 ข. เลือกเฉพาะกิ่งสม  ใบสมและผลสมมาใชสุมไฟไลยงุ 

 ค. ใชสารเคมีไลยุงและแมลงแทนการสุมไฟ 

ง. นาํเอากิง่ไมชนิดอื่น ๆ มากองรวมกันแลวสุมไฟไลยงุ  

 จ. เอาผลสมทีเ่นาไปหมักนําน้ําหมักมาไลยุง 

16. จากการทีน่ักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้  นาจะเกดิผลเชนไร 

 ก. อากาศเปนพิษ 

ข. ยงุและแมลงมีจํานวนลดนอยลง 

 ค. ยงุและแมลงมีจํานวนเทาเดิม 

 ง. ยุงมีจํานวนลดลง  แตแมลงมีจํานวนเทาเดิม 

 จ. ยงุมีจาํนวนเทาเดิม  แตแมลงมีจาํนวนนอยลง 
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สถานการณ  5  ใชตอบคําถามขอที ่ 17-20 

 

 แนนเปนเด็กทีช่อบอานหนงัสือ คืนหนึง่ขณะที่แนนกาํลงัอานหนังสือหลอดไฟขนาด 20 

วัตตที่ใชอานหนงัสือก็ดับลง แนนจงึไปซื้อหลอดไฟขนาด 10 วัตตจากรานใกลๆ บานมาเปลี่ยน 

เมื่ออานหนงัสอืตอไปไดคร่ึงชั่วโมง แนนกเ็ร่ิมมีอาการปวดศีรษะ ทัง้ ๆ ที่ไมมเีคยมีอาการมากอนเลย 

 

17. ขอใดเปนปญหาในสถานการณนี ้

ก. แนนชอบอานหนงัสือตอนกลางคืน 

ข. หลอดไฟมีขนาดเล็กเกินไป 

ค. ไฟที่แนนใชอานหนงัสือดับ 

ง. แนนมีอาการปวดหัวศีรษะ 

จ. แนนเปลีย่นหลอดไฟ 

18. ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ 

ก. แนนชอบอานหนงัสือเวลากลางคืน 

ข. แนนเริ่มมีปญหาทางสายตา 

ค. แนนเครียดจากการอานหนังสือ 

ง. แนนไมชนิกบัแสงสวางของหลอดไฟดวงใหม 

จ. แสงสวางจากหลอดไฟไมเพียงพอกบัการอานหนงัสือ 

19. นักเรียนคดิวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไรจึงจะเหมาะสม 

ก. เปลี่ยนหลอดไฟใหสวางขึ้น 

ข. ใสแวนตาเวลาอานหนงัสือ 

ค. ไมควรอานหนงัสือดึกเกนิไป 

ง. พักสายตาบางขณะอานหนงัสือ 

จ. อานหนงัสอืตอนกลางวนัเทานั้น 
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20. จากการทีน่ักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้  นาจะเกดิผลเชนไร 

ก. แนนมีสายตาที่ดีข้ึน 

ข. แนนหายปวดศีรษะ 

ค. แนนสอบไดที่ 1 ของหอง 

ง. แนนอานหนังสือตอไดในวันรุงขึน้ 

 จ. ในหองมีแสงสวางเหมาะแกการอานหนังสือ 

 

สถานการณ  6  ใชตอบคําถามขอที ่ 21-24 

 

 บานของนลนิี  เปนบานไมปลุกอยูเชิงเขารมิธาร  ในฤดูฝนของทกุปจะมีฝนตกหนกัน้าํใน     

ลําธารจะไหลเชี่ยว  เมื่อมกีารวัดพื้นที่บริเวณบานปรากฏวาพื้นที่บริเวณบานลดนอยลงไปทกุป  

โดยเฉพาะพืน้ที่บริเวณใกลกบัลําธารที่เปนที่โลงไมมีตนไมปกคลุม   

 

21. ขอใดเปนปญหาในสถานการณนี ้

ก. น้ําในลําธราไหลเชี่ยว 

ข. เกิดน้ําทวมบานทุกป  

ค. พื้นทีบ่ริเวณบานของนลนิีลดลง 

ง. น้าํในลําธารมีปริมาณมากขึ้น 

จ. ลําธารสายนี้เปลี่ยนทางเดิน 

22. ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ 

ก. น้ํากัดเซาะดิน  

ข. น้ําในลาํธารเปลี่ยนทางเดิน 

ค. ปาไมถูกทาํลายทําใหเกดิน้ําทวม 

ง. การสรางเขือ่นกัน้น้าํทาํใหน้าํมากขึ้น 

จ. ฝนตกหนักในชวงฤดูฝน 
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23. นักเรียนคดิวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไรจึงจะเหมาะสม 

ก. นํากิ่งไมใบไมมาวางขวางลําธารเพื่อไมใหน้าํไหนผาน 

ข. ปลุกตนไมทดแทนปาที่ถกูทําลาย  

ค. ขนดินจากที่อ่ืนมาถมริมตลิ่ง 

ง. นาํหนิมาทิง้บริเวณริมลําธารและปลุกตนไมใหญไวริมลําธาร 

จ. สรางเขื่อนเก็บกักน้ําบริเวณเชิงเขาเพื่อไมใหน้าํไหลลงลําธาร 

24. จากการทีน่ักเรียนเสนอวิธกีารแกปญหาในสถานการณนี้  นาจะเกดิผลเชนไร 

ก. น้ําไมทวมบานของนลนิ ี

ข. น้ําในลาํธารไหลชาลง 

ค. ปริมาณน้ําในลําธารลดลง  
ง. บานของนลนิีมีพืน้ที่มากขึน้ 

 จ. บานของนลินีจะมพีื้นที่ไมเปลี่ยนแปลง 

 

สถานการณ  7  ใชตอบคําถามขอที ่ 25-28 

 

 นายทองดีเปนชาวสวนลาํไย ตอมามีแมลงมารบกวนลําไยของเขา ทาํใหผลผลิตและ

รายไดจากการปลูกลําไยตกต่ํา นายทองดจีึงใชยาฆาแมลงในสวนลาํไยทุกๆ 1 สัปดาห ทําใหผล

ผลิตของเขาดีข้ึน  แตพบวาระยะหลงันายทองดีมีอาการเจ็บปวย แนนหนาอก เปนโรคผิวหนัง และ

ทองรวงอยูเสมอ 

 

25. ขอใดเปนปญหาที่สําคญัของสถานการณนี ้

 ก. นายทองดปีวย 

 ข. ผลผลิตลําไยตกต่ํา 

 ค. นายทองดีใชยาฆาแมลง 

 ง. ในสวนลําไยมีแมลงรบกวน 

 จ. ผลผลิตลําไยในสวนของนายทองดีนอยลง 
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26. ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ 

 ก. สวนของนายทองดถีูกแมลงรบกวน 

ข. ผลผลิตลําไยไมไดคุณภาพ 

 ค. ไมไดมีการฉีดยาฆาแมลงตั้งแตตน 

 ง. นายทองดีใชยาฆาแมลงไมถูกวธิ ี

 จ. นายทองดีใชยาฆาแมลงบอยเกิน 

27. นักเรียนคดิวาจะแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 

 ก. ใชยาฆาแมลงที่สกัดจากธรรมชาติ 

 ข. เวนระยะการฉีดยาฆาแมลง 

 ค. ปลูกพืชหมนุเวยีน 

ง. ไปพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพ 

 จ. อานวิธีการใชยาฆาแมลงใหเขาใจกอนใช 

28. จากการทีน่ักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณนี้ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 

 ก. นายทองดสุีขภาพดีข้ึน 

 ข. ผลผลิตลําไยไดคุณภาพ 

 ค. สวนลําไยของนายทองดียงัคงมีแมลงมารบกวนเชนเดมิ 

 ง. แพทยตรวจพบสารพษิในรางกายของนายทองดีนอยลง 

 จ. นายทองดีมีความรูเร่ืองการใชยาฆาแมลงทีถู่กตอง 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่1 
การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        สาระที่ 4: แรงและการ
เคลื่อนที ่
หนวยการเรยีนรูที่ 3 แรงและการเคลือ่นที่   ชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 1 
เรือง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร   เวลา 2 ชั่วโมง 

******************************************************************* 
สาระที ่4: แรงและการเคลื่อนที ่
มาตรฐาน ว 4.1 
 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวงและแรงนิวเคลียร มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิง่ที่เรียนรู และนาํความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมคีุณธรรม 
ตัวชี้วัดที ่ม. 1/1 
 สืบคนขอมูล และอธิบายปรมิาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร 

 
สาระสําคัญ 
 ปริมาณทางกายภาพแบงเปนปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร  ปริมาณสเกลารเปน

ปริมาณที่มีแตขนาด  ปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่ทัง้ขนาดและทิศทาง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความหมายของปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอรได 

 2. หาเวกเตอรลัพธดวยวิธกีารตาง ๆ ได 

 3. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับความรูเร่ืองปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร ได 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
 1. ขั้นกําหนดปญหา 
 1.1 นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่และ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร  โดยคะแนนที่ไดจะบันทึกเปน

คะแนนกอนเรยีน 

 1.2 แบงกลุมของนักเรียนออกเปน 6 กลุม โดยคละเพศและความสามารถ  คือ  เกง   

ปานกลาง ออน 
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 1.3 นักเรียนออกมาสาธิตโดยการออกแรงผลักโตะใหเคลื่อนที่ไปขางหนา  พรอมทัง้ให

นักเรียนในชัน้เรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี ้

− การกระทําเมือ่สักครูนี้เพื่อนนักเรียนทาํสิ่งใดกับโตะ 

− แนวตอบ  ออกแรงผลักโตะ  หรือดันโตะไปขางหนา 

− เมื่อครูออกแรงไปที่โตะ  โตะเปนอยางไร 

− แนวตอบ  เคลื่อนที่ได  เคลื่อนที่ไปขางหนา 

 1.4 ครูตั้งประเด็นปญหาวา  ทําไมการบอกปริมาณบางชนิดบอกเพียงขนาดที่เปน

ตัวเลขอยางเดียวก็มีความหมายสมบูรณ  เชน  มวลของกอนหิน  เทากบั 450 กรัม  แตปริมาณ

บางชนิดก็จาํเปนตองบอกขนาดและทิศทาง  จงึจะมีความหมายสมบรูณ  เชน  ครูออกแรง  50 นิว

ตัน  ผลักโตะไปทางซาย  ทาํไมจึงเปนเชนนั้น  แลวปริมาณทัง้สองชนดินี้แตกตางกนัอยางไร 

 1.5 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายเกีย่วกับประเด็นปญหาที่ครูตั้งขึ้น  พรอมทัง้

เสนอประเด็นปญหาอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวของกับปริมาณทัง้สองชนิดนี ้ เชน  ปริมาณทัง้สองชนิดนี้คืออะไร 

เกี่ยวของกนัหรือไมอยางไร  ปริมาณทัง้สองชนิดนี้แตกตางกนัอยางไร 
 2. ขั้นทาํความเขาใจปญหา 
 2.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายประเด็นปญหาที่ตั้งขึ้น วามีประเด็นใดบางที่

นาสนใจและจะหาคาํตอบไดจากที่ใด  โดยวิธีการใด 

 2.2 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนการดําเนินการศกึษาคนควาตามประเด็น

ปญหาที่ครูตั้งขึ้นและประเด็นปญหาอื่น ๆ ที่ตองการศึกษา 
 3. ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา 
 3.1 ตัวแทนกลุมออกมารับใบความรูที ่ 1 เร่ือง ปริมาณสเกลารและปรมิาณเวกเตอร 

 3.2 ดําเนินการศึกษาคนควาตามประเดน็ที่ตองการ เชน ความหมายของปริมาณส

เกลารและปรมิาณเวกเตอร  การหาเวกเตอรลัพธดวยวิธกีารตาง ๆ รวมถึงประเดน็อืน่ๆ ที่นักเรียน

ตองการศึกษาจากใบความรูที่  1 เร่ือง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 

 3.3 นักเรียนบนัทกึขอมูลและผลการดําเนนิการศึกษาคนควาลงแบบบันทกึขอมูล

การศึกษาคนควา 
 4. ขั้นสังเคราะหความรู 
 4.1 นักเรียนแตละคนนาํขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันใน

กลุม 
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 4.2 นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดพิจารณาตอไปวา ความรูที่ไดมามีความถูกตอง 

สมบูรณและครบถวนตามประเด็นที่ตองการศึกษาแลวหรือยัง ถาขอมูลยังไมเพียงพอ ก็รวมกนั

อภิปรายและศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 4.3 เมื่อไดขอมูลที่เพียงพอแลว นกัเรียนทําใบงานที ่1 เร่ือง ปริมาณสเกลารและ

ปริมาณเวกเตอร  
 5. ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ 
 5.1 นักเรียนทกุกลุมรวมกันนําเสนอขอมูลที่สังเคราะหได และรวมกนัอภิปรายวา 

ขอมูลของแตละกลุมที่ไดการศึกษาคนควาครบถวนถกูตองสมบูรณ ถูกตองหรือไม โดยผูสอนชวย

ตรวจสอบ และแนะนําเพิ่มเติม 

 5.2 นักเรียนทกุกลุมชวยกนัสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 
 6. ขั้นนาํเสนอและประเมนิผล 
 6.1 นักเรียนในแตละกลุมรวมกนัออกแบบการสรุปผลการดําเนินการศึกษาคนควาของ

กลุมเพื่อนําเสนอหนาชัน้ตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ 

 6.2 ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการดําเนนิการศึกษา

คนควาหนาชัน้เรียน 
 
สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรูที ่ 1 เร่ือง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 

 2. ใบงานที่  1 เร่ือง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 

 3. หนังสือเรียนวิชาวทิยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

 4. หองสมุดโรงเรียนวัดระเบาะไผ 

 5. อินเทอรเนต็ 
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การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือที่ใชในการวัด เกณฑการประเมิน 

1. ตรวจใบงาน 

 

2. ทดสอบกอนเรียน 

 

 

3. สังเกตการทํางานกลุม 

 

4. สังเกตการนําเสนอ 

หนาชั้นเรียน 

-  แบบตรวจใบงาน 

 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง แรงและ

การเคลื่อนที ่

- แบบสังเกตการทํางานกลุม 

 

- แบบสังเกตการนําเสนอ 

หนาชั้นเรียน 

นักเรียนทาํถกูตองคิดเปน 

รอยละ  70  ถอืวาผานเกณฑ 

นักเรียนทาํถกูตองคิดเปน 

รอยละ  70  ถอืวาผานเกณฑ 

 

นักเรียนปฏิบตัิไดไมต่ํากวา 

รอยละ  70  ถอืวาผานเกณฑ 

นักเรียนปฏิบตัิไดไมต่ํากวา 

รอยละ  70  ถอืวาผานเกณฑ 
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ปริมาณกายภาพแบงออกได 2 ประเภท 

 1. ปริมาณสเกลาร  คือ ปริมาณทีก่ําหนดแตเพียงขนาดก็มีความหมาย  ตัวอยางของ

ปริมาณสเกลลาร  ไดแก  จาํนวนนับของสิ่งของโดยทั่วไป   ระยะทาง  เวลา   

พื้นที่  งาน  พลังงาน  กระแสไฟฟา  เปนตน   การคํานวณปริมาณสเกลลารสามารถดําเนนิการ 

บวก ลบ คูณ หาร เหมือนกบัการคํานวณในระบบจํานวนทัว่ ๆ ไป  จํานวน 0 ของปริมาณสเกลลาร 

เปน 0 อางองิ ไมไดหมายความวามีคาเปนศูนยจริง  เชน อุณหภูมิ 0 เซลเซียส ไมไดหมายความวา

วัดอุณหภูมิไมได  แตกําหนดใหอุณหภูมิขณะนั้นเปนศนูย และอุณหภมูิ -1 เซลเซยีสเปนอุณหภูมทิี่

ต่ํากวาศูนยเซลเซียสอยู 1 เซลเซียส เปนตน ปริมาณสเกลลารที่เปนลบจึงเปนปริมาณที่มีคานอย

กวาศนูย 

 2. ปริมาณเวกเตอร คือ ปริมาณที่ตองกาํหนดทัง้ขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมาย 

ตัวอยางของปริมาณเวกเตอร ไดแก  แรง  การกระจัด  ความเร็ว  ความเรง เปนตน   เนื่องจากปริมาณ

เวกเตอรมทีั้งขนาดและทิศทาง  การคํานวณจึงตองมวีิธกีารที่แตกตางออกไปจากการคํานวณใน

ระบบจํานวน   ไมสามารถดาํเนนิการบวก ลบ คูณ หารแบบธรรมดาได   จึงตองใชวิธ ีการ

คํานวณเวกเตอร โดยเฉพาะจํานวน 0 ในปริมาณเวกเตอร เปนปริมาณที่ไมมีคาจริงๆ  ปริมาณ

เวกเตอรจึงไมมีคาเปนลบ    เครื่องหมายในปริมาณเวกเตอรใชบอกทิศทางของเวกเตอร   เวกเตอร

ที่มีเครื่องหมายเหมือนกนัทศิทางเดียวกัน  เวกเตอรที่มเีครื่องตรงกันขามทิศทางตรงกันขาม (ที่มา 

: http://www.snr.ac.th/elearning/kosit/sec011p01.html) 

  

 

 

 

ใบความรูที่ 1 
เร่ือง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 
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การบวกเวกเตอร 
 การบวกเวกเตอรโดยการสรางรูปทาํได 2 วิธี คือ แบบหางตอหวัแบบหางตอหาง 

1. การบวกเวกเตอรแบบหางตอหัว 
หลักการ 
- นําหางของเวกเตอรตัวถัดไป ไปตอกับหัวของเวกเตอรตวัแรก ทาํเชนนีต้อไปจน

หมดเวกเตอร 

- เวกเตอรลัพธของการบวกเวกเตอร คือ ลูกศรที่ลากจากหางของเวกเตอรตัวแรก

ไปยังหวัของเวกเตอรตัวสุดทาย 

 

 

 

 

 

 

2. การบวกเวกเตอรแบบหางตอหาง 
หลักการ 
- นําหางของเวกเตอรทั้งสองมาตอกัน  แลวสรางสี่เหลี่ยมดานขนานจากเวกเตอร

ทั้งสองนัน้ 

- เวกเตอรลัพธของการบวกเวกเตอร คือ ลูกศรที่ลากจากมุมทีห่างของเวกเตอรทัง้

สองพบกนัไปยังมุมตรงขาม  
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การลบเวกเตอร 
 หลักการ 

1. เวกเตอรที่เปนลบ  จะมีขนาดเทากับเวกเตอรที่เปนบวกแตมีทิศตรงขาม  เชน  - A คือ 

เวกเตอรทีม่ีขนาดเทากับ  A แตทิศทางตรงขาม 
 
 
 
 
 

2. การลบเวกเตอร  ใหทําตามนิยามทีว่า  A- B  คือ  A บวกกับ –B   
 
 
 
 
 
 
 

3. การลบเวกเตอรแบบหางตอหาง  เสนปดของรูปสามเหลี่ยม คือ เวกเตอรลัพธ โดยมี

ทิศไปทางเวกเตอรที่เปนบวก   
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คําสั่ง  จงหาเวกเตอรลัพธ 

1.  

     NA 12=
ϖ

 NB 25=
ϖ

 
 

 

 

ตอบ   เวกเตอรลัพธมีขนาดเทาใด............................................................................... 

 เวกเตอรลัพธมีทิศไปทางใด............................................................................... 

 

2.  

NA 15=
ϖ

     

          NB 20=
ϖ

 
 

 

ตอบ   เวกเตอรลัพธมีขนาดเทาใด............................................................................... 

 เวกเตอรลัพธมีทิศไปทางใด............................................................................... 

 

3.  

NA 18=
ϖ

 

          NB 10=
ϖ

 
 

ตอบ   เวกเตอรลัพธมีขนาดเทาใด................................................................................ 

 เวกเตอรลัพธมีทิศไปทางใด............................................................................... 
 
 

ใบงานที่ 1 
เร่ือง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 
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แบบสังเกตการทํางานกลุม 
 

วิชา................................................................................................ ชั้น .............................. 

หนวยการเรยีนรู ................................................... กจิกรรม ............................................. 

 

เกณฑการใหคะแนน พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ 3 คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเปนบางครั้ง 2 คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง  1 คะแนน 

 

สรุปผลการ

ประเมิน 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

กา
รร
วม
มือ
กัน
ทํา
งา
น 

กา
รม
ีสว
นร
วม
ใน
กา
รป
ฏิบ

ัตกิ
ิจก
รร
ม 

กา
รร
ับฟ

งค
วา
มค
ิดเ
ห็น
ขอ
งผ
ูอื่น

 

กา
รเค

าร
พส

ทิธ
ิขอ
งผ
ูอื่น

 

กา
รเป

นผ
ูนาํ
แล
ะผ
ูตา
มท

ี่ด ี

รว
มค
ะแ
นน

 ผาน 
ไม

ผาน 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

         ลงชื่อ..................................................... ผูประเมนิ 

     

เกณฑการประเมิน   นักเรียนไดคะแนน  12  คะแนนขึ้นไปถือวา ผานเกณฑการประเมนิ 
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แบบประเมินการนาํเสนอหนาชั้นเรียน 
 

  วิชา................................................................................................ ชั้น .............................. 

หนวยการเรยีนรู ................................................... กจิกรรม ............................................. 

เกณฑการใหคะแนน พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ 3 คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนเปนบางครั้ง 2 คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง  1 คะแนน 

 

สรุปผลการ

ประเมิน 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

มีรู
ปแ
บบ

กา
รน
ําเ
สน
อท
ีห่น
าส
นใ
จ 

อภิ
ปร
าย
ได
อย
าง
ถกู
ตอ
ง  
ชัด
เจ
น 

ใช
ภา
ษา
ที่ก
ระ
ชับ

  ช
ัดเ
จน

  เ
ขา
ใจ
งา
ย 

มีค
วา
มค
ิดริ
เริ่ม

  ส
รา
งส
รร
ค 

มีม
าร
ยา
ทใ
นก
าร
พูด

   

รว
มค
ะแ
นน

 ผาน 
ไม

ผาน 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

         ลงชื่อ..................................................... ผูประเมนิ 

     

เกณฑการประเมิน   นักเรียนไดคะแนน  12  คะแนนขึ้นไปถือวา ผานเกณฑการประเมนิ 
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ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
ชุดที ่ 2  เรือ่ง  โครงงานประเภทสํารวจ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

ชื่อ ...................................................... ชั้น ........... เลขที ่.......... 
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553 

โรงเรียนวัดระเบาะไผ   อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวดัปราจีนบุร ี
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  คําแนะนําในการใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
        ชุดที่  2  เร่ือง  โครงงานประเภทสํารวจ 

 
  

 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่จดัทําขึ้นนี้มีจดุประสงคเพือ่ใหนักเรียนได

เรียนรูและมุงหวังใหนักเรียนเปนผูมีสมรรถนะ(ความสามารถ)ทางวิทยาศาสตร 3 ดาน 

ไดแก 

1. มีความสามารถดานความรอบรู 

2. มีความสามารถดานปฏิบัติการ 

3. มีความสามารถดานการพัฒนาคุณลักษณะการคนควาหาความรู 
วิธีการเรียนรูวิทยาศาสตรจากชุดกิจกรรมนี ้
1. อานทําความเขาใจขอแนะนําการเรียนรูจากชดุกิจกรรมนี้ใหชัดเจน 

2. รักและสนใจตนเอง สรางความรูสึกที่ดีใหกับตนเองวาเราเปนผูมี

ความสามารถมีศักยภาพอยูในตัว และพรอมที่จะเรียนรูทุกสิ่งทีส่รางสรรค 

3. รูสึกอิสระที่จะแสดงออกอยางเต็มที่ ตามกิจกรรมที่เตรียมไวใหในชุดกิจกรรม 

4. อาน คิด เขียน ปฏิบัติ อยางรอบคอบในทุกกิจกรรม ใชเนื้อที่กระดาษที่จดัไว

สําหรับเขียนใหเต็ม โดยไมปลอยใหเหลือวางเปลา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตนเอง 

5. ใชเวลาในการเรียนรูอยางคุมคา ใชทุกๆ นาทีทาํใหตนเองมีความสามารถ 

เพิ่มมากขึ้น 

6. ตระหนักตนเองอยูเสมอวาเราจะเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อนํามาพัฒนาตนเอง 

และพัฒนาสงัคม 

 ขอใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความสุขและไดพัฒนาตนเอง

ใหมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร เพื่อนาํไปใชในการศึกษาตอและในการดําเนิน

ชีวิตประจําวนัตอไป 

 
       นางสาวจิราวรรณ   สอนสวัสดิ ์
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 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรชุดนี้จะชวยใหนักเรียนไดเขาใจความหมาย  

หลักการ  จดุมุงหมาย  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  ตลอดจนตระหนักถึงคุณคา

และความสาํคัญของโครงงานวิทยาศาสตร  โดยใหนักเรียนศกึษาและปฏบิัติตาม

ขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ศึกษาคําแนะนําการใชชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
2. ศึกษาคําชี้แจงในการเรียนโดยใชชุดกจิกรรม 

3. ศึกษาเอกสารและทําแบบฝกในชุดกจิกรรม 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 

 
 เมื่อนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรชุดนี้แลว

นักเรียนจะสามารถ 

1. อธิบายความหมายของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจได 
2. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจได 
3. จัดทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจได 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

คําชี้แจงในการเรียนโดยใชชุดกิจกรรม 
 

 

จุดประสงคของกิจกรรม 
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 สืบคนขอมูล  ทดลอง  สาํรวจตรวจสอบ  อภิปรายความหมาย  ลักษณะ  

หลักการและขั้นตอนการทํา  เหน็คณุคาและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร

ประเภทสํารวจ 

 

 
 
 
 
 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู 



168 

 

 
  

        ความหมายของโครงงานประเภทสํารวจ 
 
 

 โครงงานประเภทสํารวจ  หมายถึง การสํารวจขอมูลตาง ๆ ทีเ่กิดจากความ

อยากรูอยากเห็น เพื่อนํามาประกอบการศึกษาหรือการจําแนกเปนหมวดหมู ทั้งนี้ไม

ตองคํานึงถึงตัวแปรตาง ๆ การเก็บขอมูลโดยการออกไปสํารวจนอกหองปฏิบัติการหรือ

ที่เรียกวา สํารวจภาคสนามหรือบางครั้งอาจจะนาํสวนตาง ๆ นั้นมาศึกษาใน

หองปฏิบัติการดวยก็ได 

 

 
 
 บันทึกเพิ่มเติม 
 .................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................... 
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            ลักษณะของโครงงานประเภทสํารวจ 

 

 
 โครงงานประเภทสํารวจ  เปนการศึกษารวบรวมปญหาจากธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม เพื่อศึกษาหาความรูที่มีอยูหรืออยูในธรรมชาติ โดยใชวิธีสํารวจและ

รวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดจัดทาํใหเปนระบบระเบียบและสื่อความหมาย แลว

นําเสนอในรปูแบบตาง ๆ เชน ตาราง กราฟ แผนภมิูและคําอธบิายประกอบ การทํา

โครงงานประเภทนี ้ไมมีการจัดหรือกําหนดตัวแปร หรือควบคุมตัวแปร อาจกระทําใน

ลักษณะใดลกัษณะหนึ่งดังตอไปนี้  

          1. การเก็บรวบรวมขอมูลในสนามหรือในธรรมชาติ โดยไมตองนําวัสดุตัวอยาง

มาวิเคราะหในหองปฏิบตัิการ เชน "การศึกษาพฤติกรรมของสัตวบางชนดิในธรรมชาติ" 

"การศึกษามลพิษในสิ่งแวดลอม" "การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวออนของสัตวบาง

ชนิด" เปนตน  

          2. การเก็บรวบรวมวัสดุตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เชน โครงงานเรื่อง 

"การศึกษาปริมาณของอัลฟลาทอกซลิในถั่วลิสงปนตามรานอาหารตาง ๆ ในจังหวัดใด

จังหวัดหนึ่ง" เปนตน  

          3.จําลองธรรมชาติขึ้นในหองปฏิบัติการ แลวสังเกตและศึกษารวบรวมขอมูล 

ตาง ๆ เชน โครงงานเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง ดวยการนําผึ้งมาเลี้ยงแลวทําการศึกษารวบรวม

ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผึ้ง

(ที่มา:http://nawapat.is.in.th/?md=content&ma=show&id=58) 

 

 

 

       ตั้งใจหนอยนะครับ 
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  ตัวอยางโครงงานประเภทสํารวจ   
 
 

 โครงงานประเภทนี ้ผูทําโครงงานเพยีงตองการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนํา

ขอมูลเหลานั้นมาจําแนกหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเหน็ลักษณะหรือ

ความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาใหชัดเจน  

 การสํารวจและรวบรวมขอมูลอาจทําไดหลายรูปแบบแลวแตกลุมสาระ 

การเรียนรูนั้น ๆ เชน  

 1. สํารวจคําราชาศัพทในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

 2. สํารวจชื่อพืชเศรษฐกจิของจังหวัดในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม  

 3. สํารวจคําศัพทในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

 4. สํารวจชนดิของกีฬาทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 5. สํารวจวิธบีวกเลขที่ชาวบานนิยมใชในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 ในการทําโครงงานประเภทสํารวจขอมูลไมจําเปนตองมีตัวแปรเขามาเกีย่วของ

นักเรียนเพียงแตสํารวจรวบรวมขอมูลที่ได แลวนาํขอมูลที่ไดมาจัดใหเปนหมวดหมูและ

นําเสนอ ก็ถือวาเปนการสํารวจรวบรวมขอมูลแลว 

(ที่มา: http://www.tet2.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=437156&Ntype=3) 
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ใบความรู  

เร่ือง ระยะทางและการกระจัด 
 

 

  ระยะทาง (distance) คือ ความยาวตามเสนทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดทั้งหมด เปนปริมาณ 

สเกลาร คือ มแีตขนาดอยางเดียว มีหนวยเปนเมตร (m) โดยทั่วไปเราใชสัญลักษณ S 

 ในขณะที่เราเคลื่อนที่ เราจะเปลี่ยนตาํแหนงที่อยูตลอดแนว เชน ขณะเราขับรถยนตไป

ตามทองถนนจากโรงเรียนวงับอวทิยา อ.หนองบัว ไปยงั อ.เมืองนครสวรรค  เราจะเคลื่อนที่ผาน

ถนน ถนนอาจเปนทางตรง ทางโคง หรือหักเปนมุมฉาก ระยะทางที่รถเคลื่อนที่อาจเปนระยะทาง

ตามตัวเลขที่ราบของการเคลื่อนที ่แตหากบางครั้งเราจะพบวา จุดปลายทางที่เราเดนิทางหางจาก

จุดตนทางในแนวเสนตรง ไมมากนัก 

 การกระจัด (displacement) คือ เสนตรงที่เชื่อมโยงระหวางจุดเริ่มตน และจุดสุดทายของ

การเคลื่อนที่เปนปริมาณเวกเตอร คือ ตองคํานงึถงึทิศทางดวย มหีนวยเปนเมตร(m) โดยทัว่ไป

เขียนแบบเวกเตอรเปน S 
 

ตัวอยางที ่1 
 

 
 ชายคนหนึ่งเดนิจาก ก ไป ข แลวจาก ข ไป ค และไป ง 

 ชายคนนี้จะไดระยะทาง = 6 + 3 + 2 เมตร = 11 เมตร 

 และชายคนนีจ้ะไดการกระจัด = 5 เมตร 
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ตัวอยางที ่2 

 
 

ถาเดินทางจาก บานไปโรงเรียน ตามเสนทาง A จะไดระยะทาง = A, ระยะกระจัด = A 

ถาเดินทางจาก บานไปโรงเรียน ตามเสนทาง B จะไดระยะทาง = B, ระยะกระจัด = A 

ถาเดินทางจาก บานไปโรงเรียน ตามเสนทาง C จะไดระยะทาง = C, ระยะกระจัด = A 

การกระจัดจงึมีคาเทากับระยะทาง เมื่อวัตถุเคลื่อนทีเ่ปนเสนตรง 
 

การบอกตาํแหนงของวัตถุ 
 การบอกตําแหนงของวัตถุใหไดความหมายชัดเจนตองบอก 

 1. ตําแหนงอางอิง หรือจุดอางอิง เปนตําแหนงที่อยูนิง่กบัที ่

 2. ทิศทางทีว่ตัถุอยู วาอยูทศิใดของตําแหนงอางองิ 

 3. การกระจัด หรือ ระยะหาง วาหางจากตาํแหนงอางอิงเทาไร 

 ขอสังเกตการเคลื่อนที่แนวเสนตรงมทีิศอยู 2 ทิศ คือ ซายกับขวา หรือ หนากบัหลงั 

มักจะใชเครื่องหมายบวก ( + ) หรือลบ ( – ) แทน 

 

 
 

พิจารณาจากรูป เชน รถยนต A อยูหางจากหอนาฬิกาไปทางซายมือ 10 เมตร หรือ -10 เมตร 

 รถยนต B อยูหางจากหอนาฬิกาไปทางขวามือ 20 เมตร หรือ + 20 เมตร 
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 การกระจัดสามารถเขียนเปนกราฟการกระจัด (S) กับเวลา (t) 

วัตถุเคลื่อนที่โดยไมยอนกลบัเชน วัตถุเคลือ่นที่จาก A ไป B ซึ่งหางกนั 10 m ในเวลา 2 s 

 

 
 

เขียนเปนกราฟไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา: http://phchitchai.wordpress.com/2010/07/28/2-1-

%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%

b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a

3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/) 
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คําถามชวนคิด 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสํารวจ อุปกรณ เครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวก
ภายในหองเรียนหรือโรงเรียนที่ใชหลักการ/ความรูเรื่องแรงและการเคลื่อนที ่
โดยเขียนขัน้ตอนการทําโครงงานอยางละเอียด เร่ิมตั้งแตการกําหนดหัวขอ แหลงที่

ศึกษา การออกแบบการสํารวจ และประโยชนของการทําโครงงาน 
การออกแบบสํารวจ 
ช่ือโครงงาน ............................................................................................. (ควรระบุสถานที่ที่จะสํารวจ) 

จุดมุงหมายของการศึกษา 
1. ............................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................. 

การออกแบบสํารวจ นักเรียนจะเลือกสํารวจขอมูลจากแหลงใด 
.................................................................................................................................................................. 

วิธีการสํารวจ 
- นักเรียนใชวธิีการใดใหไดมาซึ่งขอมูลที่นักเรียนตองการสํารวจ 

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

- ขอมูลที่นักเรยีนตองการศึกษามีอะไรบาง  นักเรียนไดขอมูลเหลานั้นมาจาก
แหลงใดบาง 
.................................................................................................................................................................. 

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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- ขอมูลที่นักเรยีนรวบรวมมาเปนขอมูลเกี่ยวกับสิ่งใดบาง 
.................................................................................................................................................................. 

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

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

ความรูที่ไดจากการทําโครงงานนี้ นักเรียนจะนําไปใชประโยชนตอการดํารง

ชีวิตประจําวนัของนักเรียนไดอยางไร 
.................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

ขอเสนอแนะและแนวคิดในการปรับปรุงโครงงานนี้ 
.................................................................................................................................................................. 

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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       กิจกรรม...ลองทําดู  หนูทําได 
 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนระยะทางจากบานของนักเรียนมาถึงโรงเรียน โดยเขียน

ขั้นตอนการทําโครงงานอยางละเอียด เร่ิมตั้งแตการกําหนดหัวขอ แหลงที่ศึกษา การ

ออกแบบการสํารวจ และประโยชนของการทําโครงงาน 

1. ชื่อโครงงาน 
.................................................................................................................................................... 

2. จุดมุงหมายของการศึกษา 

2.1 ............................................................................................................................................. 

2.2.............................................................................................................................................. 

2.3.............................................................................................................................................. 

3. แหลงที่ศึกษา
.................................................................................................................................................... 

4. การออกแบบการสํารวจ 

 4.1  วิธีการสํารวจ 
 .................................................................................................................................................... 

4.2 ขอมูลทีต่องการเก็บรวบรวม 
 ....................................................................................................................................................

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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5. ประโยชนที่ไดรับ 
 ....................................................................................................................................................

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

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

6. ขอเสนอแนะ 
 ....................................................................................................................................................

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

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

... 

  
 
 บันทึกยอ (สรุปความรูที่ไดรับ) 
 .................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
       เพ่ือน ๆ สามารถทําโครงงานวิทยาศาสตร 
       ประเภทสํารวจไดแลวใชไหมครับ..ไมยากเลยนะครับ... 
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                                            ภาคผนวก ช 

ตัวอยางผลงานนักเรียน 
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  คําแนะนําในการใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
        ชุดที่  2  เร่ือง  โครงงานประเภทสํารวจ 

 
  

 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่จดัทําขึ้นนี้มีจดุประสงคเพือ่ใหนักเรียนได

เรียนรูและมุงหวังใหนักเรียนเปนผูมีสมรรถนะ(ความสามารถ)ทางวิทยาศาสตร 3 ดาน 

ไดแก 

1. มีความสามารถดานความรอบรู 

2. มีความสามารถดานปฏิบัติการ 

3. มีความสามารถดานการพัฒนาคุณลักษณะการคนควาหาความรู 
วิธีการเรียนรูวิทยาศาสตรจากชุดกิจกรรมนี ้
1. อานทําความเขาใจขอแนะนําการเรียนรูจากชดุกิจกรรมนี้ใหชัดเจน 

2. รักและสนใจตนเอง สรางความรูสึกที่ดีใหกับตนเองวาเราเปนผูมีความสามารถ

มีศักยภาพอยูในตัว และพรอมที่จะเรยีนรูทุกสิ่งทีส่รางสรรค 

3. รูสึกอิสระที่จะแสดงออกอยางเต็มที่ ตามกิจกรรมที่เตรียมไวใหในชุดกิจกรรม 

4. อาน คิด เขียน ปฏิบัติ อยางรอบคอบในทุกกิจกรรม ใชเนื้อที่กระดาษที่จดัไว

สําหรับเขียนใหเต็ม โดยไมปลอยใหเหลือวางเปลา เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุดกับตนเอง 

5. ใชเวลาในการเรียนรูอยางคุมคา ใชทุกๆ นาทีทาํใหตนเองมีความสามารถ 

เพิ่มมากขึ้น 

6. ตระหนักตนเองอยูเสมอวาเราจะเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อนํามาพัฒนาตนเอง 

และพัฒนาสงัคม 

 ขอใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความสุขและไดพัฒนาตนเองให

มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปใชในการศึกษาตอและในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ตอไป 

 
       นางสาวจิราวรรณ   สอนสวัสดิ ์
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 ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรชุดนี้จะชวยใหนักเรียนไดเขาใจความหมาย  

หลักการ  จดุมุงหมาย  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  ตลอดจนตระหนักถึงคุณคา

และความสาํคัญของโครงงานวิทยาศาสตร  โดยใหนักเรียนศกึษาและปฏบิัติตามขั้นตอน  

ดังนี้ 
1. ศึกษาคําแนะนําการใชชดุกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
2. ศึกษาคําชี้แจงในการเรียนโดยใชชุดกจิกรรม 

3. ศึกษาเอกสารและทําแบบฝกในชุดกจิกรรม 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
     

 
 
 เมื่อนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรชุดนี้แลว

นักเรียนจะสามารถ 

1. อธิบายความหมายของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจได 
2. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจได 
3. จัดทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจได 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

คําชี้แจงในการเรียนโดยใชชุดกิจกรรม 
 

 

จุดประสงคของกิจกรรม 
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 สืบคนขอมูล  ทดลอง  สาํรวจตรวจสอบ  อภิปรายความหมาย  ลักษณะ  หลักการ

และขัน้ตอนการทํา  เหน็คุณคาและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจ 

 

 
 
 
 
 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู 
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        ความหมายของโครงงานประเภทสํารวจ 

 
 

 โครงงานประเภทสํารวจ  หมายถึง การสํารวจขอมูลตาง ๆ ทีเ่กิดจากความอยากรู

อยากเห็น เพื่อนํามาประกอบการศึกษาหรือการจําแนกเปนหมวดหมู ทัง้นี้ไมตองคํานึงถึง

ตัวแปรตาง ๆ การเก็บขอมูลโดยการออกไปสํารวจนอกหองปฏิบัติการหรือที่เรียกวา 

สํารวจภาคสนามหรือบางครั้งอาจจะนําสวนตาง ๆ นั้นมาศึกษาในหองปฏิบัติการดวยก็ได 

 

 
 
 บันทึกเพิ่มเติม 
 .................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................... 
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            ลักษณะของโครงงานประเภทสํารวจ 

 

 
 โครงงานประเภทสํารวจ  เปนการศึกษารวบรวมปญหาจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

เพื่อศึกษาหาความรูที่มีอยูหรืออยูในธรรมชาติ โดยใชวิธีสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนํา

ขอมูลที่ไดจดัทําใหเปนระบบระเบียบและสื่อความหมาย แลวนําเสนอในรปูแบบตาง ๆ 

เชน ตาราง กราฟ แผนภมิูและคําอธบิายประกอบ การทําโครงงานประเภทนี ้ไมมีการจัด

หรือกําหนดตัวแปร หรือควบคุมตัวแปร อาจกระทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี ้ 

          1. การเก็บรวบรวมขอมูลในสนามหรือในธรรมชาติ โดยไมตองนําวัสดุตัวอยางมา

วิเคราะหในหองปฏิบัติการ เชน "การศึกษาพฤติกรรมของสัตวบางชนิดในธรรมชาติ" 

"การศึกษามลพิษในสิ่งแวดลอม" "การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวออนของสัตวบาง

ชนิด" เปนตน  

          2. การเก็บรวบรวมวัสดุตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เชน โครงงานเรื่อง 

"การศึกษาปริมาณของอัลฟลาทอกซลิในถั่วลิสงปนตามรานอาหารตาง ๆ ในจังหวัดใด

จังหวัดหนึ่ง" เปนตน  

          3.จําลองธรรมชาติขึ้นในหองปฏิบัติการ แลวสังเกตและศึกษารวบรวมขอมูล 

ตาง ๆ เชน โครงงานเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง ดวยการนําผึ้งมาเลี้ยงแลวทําการศึกษารวบรวม

ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผึ้ง

(ที่มา:http://nawapat.is.in.th/?md=content&ma=show&id=58) 

 

 

 
 

       ตั้งใจหนอยนะครับ 
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  ตัวอยางโครงงานประเภทสํารวจ   
 
 

 โครงงานประเภทนี ้ผูทําโครงงานเพยีงตองการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนํา

ขอมูลเหลานั้นมาจําแนกหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเหน็ลักษณะหรือ

ความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาใหชัดเจน  

 การสํารวจและรวบรวมขอมูลอาจทําไดหลายรูปแบบแลวแตกลุมสาระ 

การเรียนรูนั้น ๆ เชน  

 1. สํารวจคําราชาศัพทในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

 2. สํารวจชื่อพืชเศรษฐกจิของจังหวัดในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม  

 3. สํารวจคําศัพทในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

 4. สํารวจชนดิของกีฬาทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 5. สํารวจวิธบีวกเลขที่ชาวบานนิยมใชในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 ในการทําโครงงานประเภทสํารวจขอมูลไมจําเปนตองมีตัวแปรเขามาเกีย่วของ

นักเรียนเพียงแตสํารวจรวบรวมขอมูลที่ได แลวนาํขอมูลที่ไดมาจัดใหเปนหมวดหมูและ

นําเสนอ ก็ถือวาเปนการสํารวจรวบรวมขอมูลแลว 

(ที่มา: http://www.tet2.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=437156&Ntype=3) 
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ใบความรู  

เร่ือง ระยะทางและการกระจัด 
 

 

  ระยะทาง (distance) คือ ความยาวตามเสนทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดทั้งหมด เปนปริมาณ 

สเกลาร คือ มแีตขนาดอยางเดียว มีหนวยเปนเมตร (m) โดยทั่วไปเราใชสัญลักษณ S 

 ในขณะที่เราเคลื่อนที่ เราจะเปลี่ยนตาํแหนงที่อยูตลอดแนว เชน ขณะเราขับรถยนตไปตาม

ทองถนนจากโรงเรียนวังบอวทิยา อ.หนองบัว ไปยงั อ.เมอืงนครสวรรค  เราจะเคลื่อนที่ผานถนน ถนน

อาจเปนทางตรง ทางโคง หรือหักเปนมุมฉาก ระยะทางที่รถเคลื่อนที่อาจเปนระยะทางตามตัวเลขที่

ราบของการเคลื่อนที่ แตหากบางครัง้เราจะพบวา จุดปลายทางที่เราเดินทางหางจากจุดตนทางใน

แนวเสนตรง ไมมากนัก 

 การกระจัด (displacement) คือ เสนตรงที่เชื่อมโยงระหวางจุดเริ่มตน และจุดสุดทายของ

การเคลื่อนที่เปนปริมาณเวกเตอร คือ ตองคํานงึถงึทิศทางดวย มหีนวยเปนเมตร(m) โดยทัว่ไปเขียน

แบบเวกเตอรเปน S 
 

ตัวอยางที ่1 
 

 
 ชายคนหนึ่งเดนิจาก ก ไป ข แลวจาก ข ไป ค และไป ง 

 ชายคนนี้จะไดระยะทาง = 6 + 3 + 2 เมตร = 11 เมตร 

 และชายคนนีจ้ะไดการกระจัด = 5 เมตร 
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ตัวอยางที ่2 

 
 

ถาเดินทางจาก บานไปโรงเรียน ตามเสนทาง A จะไดระยะทาง = A, ระยะกระจัด = A 

ถาเดินทางจาก บานไปโรงเรียน ตามเสนทาง B จะไดระยะทาง = B, ระยะกระจัด = A 

ถาเดินทางจาก บานไปโรงเรียน ตามเสนทาง C จะไดระยะทาง = C, ระยะกระจัด = A 

การกระจัดจงึมีคาเทากับระยะทาง เมื่อวัตถุเคลื่อนทีเ่ปนเสนตรง 
 

การบอกตาํแหนงของวัตถุ 
 การบอกตําแหนงของวัตถุใหไดความหมายชัดเจนตองบอก 

 1. ตําแหนงอางอิง หรือจุดอางอิง เปนตําแหนงที่อยูนิง่กบัที ่

 2. ทิศทางทีว่ตัถุอยู วาอยูทศิใดของตําแหนงอางองิ 

 3. การกระจัด หรือ ระยะหาง วาหางจากตาํแหนงอางอิงเทาไร 

 ขอสังเกตการเคลื่อนที่แนวเสนตรงมทีิศอยู 2 ทิศ คือ ซายกับขวา หรือ หนากบัหลงั 

มักจะใชเครื่องหมายบวก ( + ) หรือลบ ( – ) แทน 

 

 
 

พิจารณาจากรูป เชน รถยนต A อยูหางจากหอนาฬิกาไปทางซายมือ 10 เมตร หรือ -10 เมตร 

 รถยนต B อยูหางจากหอนาฬิกาไปทางขวามือ 20 เมตร หรือ + 20 เมตร 
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 การกระจัดสามารถเขียนเปนกราฟการกระจัด (S) กับเวลา (t) 

วัตถุเคลื่อนที่โดยไมยอนกลบัเชน วัตถุเคลือ่นที่จาก A ไป B ซึ่งหางกนั 10 m ในเวลา 2 s 

 

 
 

เขียนเปนกราฟไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา: http://phchitchai.wordpress.com/2010/07/28/2-1-

%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8

%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0

%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/) 
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