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 การศกึษาวิจยัครั $งนี $มีความมุง่หมายเพื&อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาเคมีและ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนกัเรียนชั $นมธัยมศกึษาปีที& 4 ที&ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหากบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุม่ตวัอยา่งที&ใช้ในการวิจยัเป็น
นกัเรียนชั $นมธัยมศกึษาปีที& 4 โรงเรียนสาธิตพิบลูบําเพ็ญแหง่มหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ       
ภาคเรียนที& 2 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 76 คน โดยวิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random 
Sampling)ห้องเรียนละ 38 คน แล้วสุม่อย่างง่ายอีกครั $ง โดยวิธีการจบัสลากเป็นกลุม่ทดลองได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาและกลุม่ควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เครื&องมือที&
ใช้ในการวิจยัครั $งนี $ ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาเคมีและแบบสอบถามวดั
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ใช้แบบแผนการทดลอง Randomized Control Group 
Pretest-Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีทางสถิติ t-test แบบ Independent Samples ใน
รูป Difference Score และ t-test แบบ dependent Samples  
 ผลการวิจยั พบวา่ 
  1. นกัเรียนที&ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากบันกัเรียนที&ได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาเคมี แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&
ระดบั .05 
  2. นกัเรียนที&ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาเคมี 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั .05 
  3. นกัเรียนที&ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชา
เคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
  4. นกัเรียนที&ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากบันกัเรียนที&ได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามรถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญั
ทางสถิติ 
  5. นกัเรียนที&ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
นําตนเอง หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
  6. นกัเรียนที&ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
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 The purpose of research was to compare on chemistry learning achievement and 
self directed learning of  Matthayomsuksa 4 Students  through Problem Solving Method and 
Inquiry Process. The samples used in this research were 76  Matthayomsuksa 4 students at  
Piboonbumpen Demonstration  School of Burapha University, in the second semester of the 
2010 academic year. They  were divided into 2 group; the experimental group and control 
group with 38 students each. The experimental group was taught through Problem Solving 
Method;  whereas the control group was taught Inquiry Process. The instruments used in 
this study were chemistry achievement test and self directed learning questionnaire. The 
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design was used in this research. The data 
were analyzed by t-test for independent Difference Score and t-test for dependent  
 The results of this study indicated that: 
  1. The chemistry learning achievement between the students taught through 
Problem Solving Method and Inquiry Process was significantly difference at the .05 level. 
  2. The chemistry learning achievement of students taught through Problem 
Solving Method was posttest higher pretest  significantly at the .05 level. 
  3. The chemistry learning achievement of students taught through Inquiry 
Process was posttest higher pretest  significantly at the .05 level. 
  4. Self directed learning between the students taught through Problem Solving 
Method and Inquiry Process was not significantly difference. 
  5. Self directed learning of students taught through Problem Solving Method 
was posttest higher pretest  significantly at the .05 level. 
  6. Self directed learning of students taught through Inquiry Process was 
posttest higher pretest  significantly at the .05 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันี $ สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและการให้คําปรึกษาแนะแนวทางในการ
ทําวิจยัจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชตุมิา วฒันะคีรี ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ และ
อาจารย์ ดร. ราชนัย์ บญุธิมา กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ที&ให้คําปรึกษาในการศกึษาค้นคว้า
ตลอดจนให้คําแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ อยา่งดียิ&ง 
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน รองศาสตราจารย์ ตรูเนตร อชัชสวสัดิ�  
อาจารย์เสกสรรค์ ทองคําบรรจง  และอาจารย์ทศพล ทศพิมพ์  ที&ให้ข้อเสนอแนะเพิ&มเตมิอนัเป็น
ประโยชน์ตอ่การทําปริญญานิพนธ์ฉบบันี $ให้มีความสมบรูณ์ยิ&งขึ $น ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทกุทา่น
ด้วยความเคารพอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สนธยา ศรีบางพลี  อาจารย์เสกสรรค์  กะชามาศ 
อาจารย์วนัดี  แนบเชย  อาจารย์อคัรวฒัน์  อาชีวะ  และอาจารย์ฉัตรสดุา  เดชศรี  ที&ให้ความกรุณาเป็น
ผู้ เชี&ยวชาญในการตรวจสอบเครื&องมือที&ใช้ในการวิจยั ตลอดจนให้คําแนะนําและแก้ไขเครื&องมือในการ
วิจยัจนสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูที&ใช้ในการวิจยัได้ตามเวลาที&กําหนด 
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ อํานวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสาธิตพิบลูบําเพ็ญแหง่มหาวิทยาลยับรูพาทกุทา่นที&คอยให้ความชว่ยเหลือ 
และสนบัสนนุให้ผู้ วิจยัทําการศกึษาค้นคว้าจนสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ่เทียม เกตทอง และคณุแมอํ่าไพ เกตทอง ที&คอยให้การเอื $อเฟื$อ 
สนบัสนนุและให้กําลงัใจในการทําวิจยัมาโดยตลอด และขอบคณุเพื&อนๆ ที&ให้คําปรึกษาและให้
กําลงัใจในการทําวิจยัครั $งนี $มาโดยตลอด คณุคา่และประโยชน์ใดๆ ที&พงึมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี $ 
ผู้ วิจยัขอมอบเป็นเครื&องบชูาพระคณุบดิา มารดา ครู-อาจารย์ ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุทา่นที&ประสิทธิ�
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บทน า 

 
 

ภูมิหลัง 
 ในสังคมปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะการศึกษาเป็นรากฐาน
ส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญงอกงาม เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนเกิดการพัฒนาตนเองและ
สังคม  โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านวิทยาศาสาตร์เป็นสาขาที่มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
การพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยปัจจุบัน  นอกจากจะเป็น
การยกระดับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าแล้วก็ยังเป็นการพัฒนา
คนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ท าให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
เช่นเดียวกัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญประการหนึ่ง โดยจะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มาก ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ และครอบคลุมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทั้งทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจุดเน้นที่
ส าคัญหลายข้อ แต่ที่สามารถน ามาเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแก้ปัญหาคือ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญประการหนึ่ง โดยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มาก 
ทั้งทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้
ฝึกการสังเกต แก้ปัญหาหรือหาค าตอบได้เองอย่างมีเหตุมีผลเพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้เหล่านี้
ต่อไปได้  ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 33-34) ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น
ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อีกด้วย  ซึ่งแนวการจัด
การศึกษาดังกล่าวสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝนการคิด การแก้ปัญหา โดยมีล าดับขั้นตอนจาก
ระดับง่ายไปถึงระดับยากขึ้นๆ ไป นอกจากนี้การน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
จะต้องผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษา ที่มุ่งเน้น
กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆ เรื่องย่อย จึงควรพยายามมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนั้นการฝึกให้ผู้เรียนได้
ท าบ่อยๆ ตามขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจะน าไปสู่นิสัยในการท างานที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็น
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ประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคตและสามารถน าทักษะกระบวนการไปใช้กับภาระงานในชีวิตจริงได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2539: 138) 
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาจะยึดแนวการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  ซึ่งรองศาสตราจารย์ธง
ทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของกรม
วิชาการระดับมัธยมศึกษา เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) พบว่าในปี
การศึกษา 2550 และ 2551 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 34.62 และ 33.65 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ (ธงทอง จันทรางศุ. 2552 , ออนไลน์) 
นอกจากนี้จากการท่ีผู้วิจัยสอบถามข้อมูลจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหลายแห่ง พบข้อมูลในทิศทาง
เดียวกันว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ ากว่าเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด โดยมีผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควรโดยเน้นเนื้อหา หลักการ
และทฤษฎีเป็นหลัก แต่ด้วยเนื้อหาบางเรื่องต้องอาศัยการคิดค านวณ จึงท าให้ขาดการฝึกกระบวนการ
และทักษะ เนื่องจากมีการลงมือกระท าและฝึกฝนไม่เพียงพอ การเรียนรู้ย่อมไม่เกิดผลสูงสุด เมื่อเผชิญ
กับสถานการณ์จริงก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนจึงมีความสนใจใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย 
ขาดการน าตนเองในการเรียนรู้ เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้
นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเรียนวิชาเคมี ไม่มีพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร์และไม่สามารถน าตนเองใน
การเรียนรู้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นรูปแบบการสอนที่
สามารถช่วยให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบตามขั้นตอน ซึ่งกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยคือ กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของดิวอ้ี (1976: 
130) ร่วมกับแนวคิดของโพลยา (1975: 5-6) น ามาปรับใช้ ซึ่งน ามาปรับใช้ ประกอบด้วย 5 ขั้นหลักๆ 
ได้แก่ ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นสะท้อน/ปรับกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นประยุกต์
ความรู้ และขั้นสรุป/ประเมินผล ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบวกกับการฝึกทักษะการคิด
แก้ปัญหาจากแบบฝึกจะช่วยให้ผู้เรียนจดจ าได้แม่นย ามากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สูตรสมบัติและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ การฝึกการคิดอยู่เป็นประจ าจะสร้างพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการคิดค านวณจะ
ช่วยให้มองเห็นวิธีลัด ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
การคิดค านวณจะเกิดความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาเคมี ก่อให้เกิดความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ ซึ่งจากการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ตามแนวคิด
ของโนลส์ (Knowles. 1975: 18)  หมายความว่า กระบวนการท่ีผู้เรียนคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยการ
วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนของตน ก าหนดเป้าหมายและสื่อการเรียน ติดต่อกับบุคลอื่น  หา
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แหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนของตนด้วยความ
ร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีอิสระในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
   3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  4. เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  5. เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  6. เปรยีบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงผลการจัดการเรียนรูแ้บบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรูท้ี่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล และความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  

2. ท าให้ทราบผลการจัดการเรียนรูแ้บบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้น าไปพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 8 ห้อง รวม 310  คน  
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 ห้อง จ านวน 76  คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหน่ึงจ านวน 2 
ห้องเรียน โดยวิธีจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ดังนี้  
  กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา จ านวน  38  คน 
  กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน  38 คน 
 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 3 : สารและ
สมบัติของสาร หน่วยการเรียนรู้ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก ่ 

1.1  การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
1.2  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก ่ 
2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
2.2  ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา 
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการก าหนดขอบเขตของปัญหา ต้ังสมมติฐาน ทดลองและรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล มีการจัดลักษณะของกลุ่มย่อยที่มีความสามารถแตกต่างกัน (เก่ง 
ปานกลาง อ่อน) อยู่ด้วยกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกันจนบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
   1. ข้ันก าหนดปัญหา เป็นการก าหนดปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้และ
ก าหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา ในขัน้น้ีผู้วิจัยได้แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามแนวการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ 
   2. ข้ันกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มแล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้  
    2.1 ข้ันท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นทีผู่้เรียนมองเห็นหรือระบุปัญหา และท า
ความเข้าใจกับปัญหา ท าให้ผู้เรียนก าหนดขอบเขตของปัญหาที่จะศึกษา 
    2.2 ข้ันต้ังสมมติฐาน/วางแผน เป็นขั้นที่ใหผู้้เรียนวิเคราะห์ปัญหา คิดคาดคะเน
ค าตอบล่วงหน้าโดยอาศัยการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานในการออกแบบวิธีการ
เพื่อหาค าตอบอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหานั้นๆ 
    2.3 ข้ันปฏิบัติการแก้ปัญหา และรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติหรือ
ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลเหล่านั้น เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหา โดยเลือกวิธีการจากการออกแบบการแก้ปัญหาจากขั้นวางแผน 
    2.4 ข้ันวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เป็นขั้นทีผู่้เรียนน าเอาข้อมูลจากการรวบรวม
มาจ าแนกความคิด จัดกระท าและวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบค าตอบและน าไปสู่การลงความเห็นข้อมูล ซึ่ง
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เป็นผลสรุปขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปผล
การแก้ปัญหาของกลุ่มย่อย 
   3. ข้ันสะท้อน/ปรับกระบวนการแก้ปัญหา  ผู้เรียนกลุ่มย่อยเสนอวิธีการและผลสรุป
ของการแก้ปัญหา  นอกจากนี้ผู้เรียนทัง้ชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การปฏิบัติการแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีการปรับกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้สมบูรณ์ 
โดยผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสร้างเป็นองค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหา 
   4. ข้ันประยุกต์ความรู้ เป็นการประยุกต์ความรู้ที่ได้น าไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ โดย
ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยช่วยกันคิดแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้ 
   5. ข้ันสรุป/ประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนตรวจสอบผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้ว เป็นการสรุปบทเรียนและประเมินค่าไปพร้อมกัน 

2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถงึ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่ผู้สอนมีหน้าที่จัด
บรรยากาศในการเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและสนใจแก้ปัญหา  ซึ่ง
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามขั้นตอนของ สสวท. ม ี3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1  ขั้นอภิปรายก่อนการทดลอง/ขั้นอภิปรายก่อนการท ากิจกรรม หมายถึง ข้ันท่ี
ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น คิดสงสัย หรือเป็นการแนะแนวทางการทดลอง 
ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ตอบปัญหา 

2.2  ขั้นปฏิบัติการทดลอง/ขั้นการท ากิจกรรม หมายถึง ข้ันท่ีผู้เรียนลงมือปฏบัิติการ
ทดลอง ผู้สอนคอยควบคุมดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด คอยกระตุ้น สนับสนุนให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 

2.3  ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง/ขั้นหลังการท ากิจกรรม หมายถึง ข้ันท่ีผู้สอนใช้
ค าถามเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลหรือผลการทดลองสรุปเป็นความรู้ รวมทั้งอภิปรายถึง
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการเรียนวิชา
เคมี เรือ่ง โมลและปริมาณต่อโมล ซึ่งวัดได้จากความสามารถในการตอบแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยวัดความสามารถ 4 ด้าน คือ 

3.1  ด้านความรู้ ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงที่เคยเรียนรู้มาแล้ว
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อตกลง ศัพท์ กฏ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

3.2  ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย จ าแนกความรู้ได้เมื่อ
ปรากฏอยู่ในรูปใหม่ และแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งไปสู่อีกสัญลักษณ์หนึ่ง 
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3.3  ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 

3.4  ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง  ความสามารถของบุคคลใน
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ช านิ ช านาญ และเป็นไปอย่างมีระบบ โดย
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การจ าแนกประเภท การค านวณ การจัดกระท า
และสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

4. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ และสามารถตัดสินใจได้ว่า ต้องการเรียนรู้สิ่งใด รวมถึงการระบุวิธีการ
ค้นคว้าเลือกสื่อการเรียนตามความเหมาะสมด้วยตนเอง โดยประเมินจากแบบวัดความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ประกอบด้วยลักษณะความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  8 ด้าน คือ   

4.1  การเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ หมายถึง การมีลักษณะเป็นผู้รักความก้าวหน้า สนใจ
ในการเรียนรู้ สนใจศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนได้แนะน า
หรือมอบหมายไว้  มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เมื่อมีโอกาส ยินดีต่อการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อ่ืน 

4.2  มโนภาพแห่งตนด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ความมั่นใจใน
การเรียนรู้ของตนเอง มีระเบียบวินัยในการเรียน รู้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้อะไร รู้ว่าตนเองจะแสวงหา
ความรู้ได้อย่างไร และมีความอยากรู้อยากเห็น 

4.3  การเรียนแบบริเริ่มและอิสระ หมายถึง การเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเองได้ดี สามารถคิดและเลือกเรียนรายวิชาเลือกต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิธีการในการ
แสวงหาความรู้เป็นผู้น ากลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.4  ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน หมายถึง มีความต้ังใจ สนใจ และมีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนในวิชาที่เลือกเรียนเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.5  ความรักในการเรียนรู้ หมายถึง เป็นผู้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะเชื่อว่า 
ชีวิตคือการเรียนรู้ มีความสนุกในการค้นหาค าตอบของปัญหาและมีความต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.6  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การเป็นผู้ที่ชอบลองกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
สามารถคิดหาวิธีที่ใหม่ๆ และหลากหลายในการแก้ปัญหา ทั้งยังสามารถน าความคิดไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้ 

4.7  การมองอนาคตในแง่ดี หมายถึง มีความพยายามในการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
เป้าหมายในอนาคต เชื่อว่าการศึกษาต่อเป็นสิ่งที่ท้าทาย มใิช่อุปสรรค 
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4.8  ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง 
การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการสังเกต  ทักษะการสื่อสาร   
การต้ังปัญหา  การต้ังสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลข้อมูล มาใช้ในการค้นหา จัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์และสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีแตกต่างกัน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกัน 
 5. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มคีวามสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 6. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มคีวามสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

 

- การจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 

- การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้

ตัวแปรตาม 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
- ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเอง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
1.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2  ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.3  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
1.4  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.5  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
2.1  ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
2.3  ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
2.4  การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
3.1  ความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
3.2  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
3.3  ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
3.4  ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
3.5  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
3.6  ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
3.7  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
3.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
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4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
4.1  ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 
4.2  ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
4.3  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 
4.4  ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
4.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 

 
1. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  
 1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 19) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า เปน็
แบบทดสอบที่มุ่งทดสอบความรู้ ทักษะ สมรรถภาพสมองด้านต่างๆ ของผู้เรียนว่าหลังการเรียนรู้เรื่อง
น้ันๆ แล้วผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในวิชาที่เรียนมาน้อยเพียงใด  มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในวิชานั้นๆ เพียงใด 

   ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 295) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า เป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จากที่ไม่เคยกระท าได้ หรือกระท า
ได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 

   ศุภพงค์ คล้ายคลึง (2548: 27) ได้กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ผลส าเร็จที่เกิดจากพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของแต่ละบุคคล ที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก 
ท้ังในเรื่องขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา ซึ่งสามารถ
สังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ 

   ขนิษฐา กรก าแหง (2551: 51) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ว่าเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการสะสม และเชื่อมโยงสาระส าคัญที่ค้นพบ 
และพิสูจน์แล้วต้องไม่ใช่องค์ประกอบทางสติปัญญาและองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา สามารถ
สังเกตและวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ แล้วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกฝนอบรม 

  จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถวัดได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากการเรียนรู้และ
ฝึกฝนแล้ว 
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 1.2 ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การสอนวิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี้ (อรอุมา กาญจนี. 2549: 26) 
   1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ 
   2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะขอบเขตและวงจ ากัดของวิชาวิทยาศาสตร์ 
   3. เพื่อให้เกิดทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ 
   4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 

   5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 

   6. เพื่อน าความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและการด ารงชีวิต 

   7. เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

  ความหมายแท้จริงของวิทยาศาสตร์ หมายถึง ส่วนที่เป็นตัวความรู้ (Body of Knowledge) 
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อเท็จจริง (Fact) มโนมติ (Concept) หลักการ (Principle) กฎ (Law) ทฤษฎี 
(Theory) สมมติฐาน (Hypothesis) และส่วนที่เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ (Process of Scientific 
Inquiry) (สมจิต สวธนไพบูลย์. 2535: 94) 
  ดังนั้น สรุปได้ว่า ความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ คือ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์  ท าให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ
ขอบเขต และวงจ ากัดของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและการคิดทาง
วิทยาศาสตร์  ก่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และยังส่งผลให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1.3 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิดและกระท าอย่างมี
ระบบ ที่น ามาใช้ในการแสวงหาความรู้นั้นอาจแตกต่างกันบ้าง แต่ถ้ามีลักษณะร่วมกันท าให้สามารถ
จัดเป็นขั้นตอนได้ด้วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ (ภพ เลาหไพบูลย์. 2540: 10) 
   1. ขั้นต้ังปัญหา 
   2. ขั้นต้ังสมมติฐาน 

   3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตหรือการทดลอง 



12 

   4. ขั้นสรุปผล การสังเกตหรือการทดลอง 
  สมจิต สวธนไพบูรณ์ (2535: 101-103) กล่าวไว้ 5 ขั้นตอน คือ  
   1. ขั้นระบุปัญหา 
   2. ขั้นต้ังสมมติฐาน 

   3. ขั้นพิสูจน์หรือการทดลอง 
   4. ขั้นสรุปผล 

   5. ขั้นการน าไปใช้ 
  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วผลของ
การศึกษาค้นคว้าจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับลักษณะนิสัยของบุคคลผู้นั้นๆ เป็นองค์ประกอบ
อีกด้วย คุณลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เรียกว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1. มีความละเอียดถี่ถ้วน อุตสาหะ 
   2. มีความอดทน 

   3. มีเหตุผล ไม่เชื่อสิ่งใดง่ายๆ โดยปราศจากข้อเท็จจริงมาสนับสนุนเพียงพอ 

   4. มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนฝ่ายเดียว 
   5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   6. มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาความรู้ 
   7. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

   8. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าใหม่ 
  สรุปได้ว่า กระบวนการแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแสวงหาความรู้ ซึ่งประสิทธิภาพของการแสวงหาความรู้นั้นขึ้นอยู่กับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
ความใจกว้าง ความอดทน ความกระตือรือร้น ความมีวิสัยทัศน์ เป็นต้น  
 1.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  สมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (American Association 
for the Advancement of Science: AAAS) โดยมีคณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการ
พัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า วิทยาศาสตร์กับการใช้กระบวนการ (Science - A Process 
Approach) (SAPA) ได้ก าหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน 
(Basic Processes) 8 กระบวนการ และทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrated Processes)         
5 กระบวนการ ดังนี้ (ภพ เลาหไพบูลย.์ 2542: 14 - 29)  
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  ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน (Basic Process Skill) ประกอบด้วย 

   1. การสังเกต (Observing) 
   2. การวัด (Measuring) 
   3. การจัดประเภทสิ่งของ (Classifying) 
   4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา (Space/ Space and 

Space/Time Relationships) 
   5. การใช้เลขจ านวนและการค านวณ (Using Numbers) 
   6. การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Communicating) 
   7. การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) 
   8. การพยากรณ์ (Predicting) 
  ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ (Integrated Process Skills) ประกอบด้วย 

   1. การก าหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) 
   2. การต้ังสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) 
   3. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
   4. การทดลอง (Experimenting) 
   5. การแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 
   
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิพัทธา ชัยกิจ. 2551: 56-61; 
อ้างอิงจาก สสวท. 2526: 1-6) ได้กล่าวถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่ามี 13 ทักษะ 
ดังต่อไปนี้  
   1. ทักษะการสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรือเหตุการณ์โดยมีจุดประสงค์
ที่จะหาข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ โดยไม่ประสมประสานกับความคิดเห็นของผู้สังเกตเข้าไป 
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมี 3 ประเภท คือ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ ข้อมูลเชิงปริมาณ        
(โดยการกะประมาณ) และข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว ดังนี้ 
    1.1 บ่งชี้และบรรยายสมบัติของวัตถุด้วยประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง 
    1.2 บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุได้ 
    1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได้ 
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   2. ทักษะการวัด หมายถึง การเลือกและการใช้เครื่องมือการวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆ 
ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยมีหน่วยก ากับเสมอ ความสามารถที่แสดง
ว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 

    2.1 เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะวัด 

    2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได้ 

    2.3 บอกวิธีและวิธีใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง 
    2.4 สามารถวัดความกว้าง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น้ าหนักและ
อ่ืนๆ ได้ถูกต้อง 
    2.5 เลือกหน่วยที่แสดงปริมาณซึ้งได้จาการวัดได้อย่างเหมาะสม 

    2.6 บอกความหมายของเลขนัยส าคัญได้ 

   3. ทักษะการจ าแนกประเภท หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงล าดับวัตถุหรือสิ่งที่อยู่
ในปรากฏการณ์โดยมีเกณฑ์ในการจัดแบ่ง อาจใช้ความเหมือน ความต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง การจ าแนกประเภทจะท าให้เข้าใจปัญหาและแนวทางในการต้ังสมมติฐาน ความสามารถที่
แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 

    3.1 เรียงล าดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่างๆ จากเกณฑ์ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้ 
    3.2 เรียงล าดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ของตนเองได้ 

    3.3 บอกเกณฑ์ที่ผู้อื่นใช้เรียงล าดับหรือแบ่งพวกได้ 
   4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา สเปสของ
วัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองที่อยู่หรือกินที่อยู่ มีรูปร่างหรือลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น 
โดยทั่วไปแล้วสเปสของวัตถุจะมี 3 มิต ิคือ ความกว้าง ความยาว ความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของ
วัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนี่งความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการ 
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างมิติของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา 
ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 

    4.1 บ่งชี้รูป 2 มิต ิและวัตถุ 3 มิติ ที่ก าหนดให้ได้ 
    4.2 วาดรูป 2 มิต ิจากวัตถุหรือรูป 3 มิติที่ก าหนดให้ 
    4.3 บอกชื่อของรูปและรูปทรงเรขาคณิตได้ 

    4.4 บอกความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มติิได้ เช่น ระบุรูป 3 มิติที่เห็น
เนื่องจากการหมุนรูป 2 มิต ิ

    4.5 บอกต าแหน่งหรือทิศของวัตถุได้ 
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    4.6 บอกได้ว่าวัตถุหนึ่งอยู่ในต าแหน่ง หรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 
    4.7 บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาได้ 
    4.8 บอกความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่หน้ากระจก และภาพที่ปรากฏอยู่ในกระจกเป็น
ซ้ายหรือขวาของกันและกันได้ 
    4.9 บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ 
กับเวลาได้ 

   5. ทักษะการค านวณ หมายถึง การนับจ านวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดง
จ านวนที่นับได้มาคิดค านวณ โดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ยความสามารถที่แสดงว่าเกิด
ทักษะแล้ว คือ 

    5.1 หาผลลัพธ์ของการบวกและการลบปริมาณที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้อง 
    5.2 หาผลลัพธ์ของการคูณและการหารที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้อง 
    5.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากข้อมูล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
    5.4 ค านวณเกี่ยวกับปริมาณที่มีค าอุปสรรคประกอบด้วยหน่วยได้อย่างถูกต้อง 
   6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล หมายถึงการน าข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต การวัด การทดสอบ และจากแหล่งอ่ืน ๆ มาจัดกระท าเสียใหม่ โดยการหาความถี่เรียงล าดับ 
จ าแนกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลนัน ดีขึ้น โดยอาจ
น าเสนอในรูปของตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียนบรรยาย เป็นต้น
ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 

    6.1 เลือกรูปแบบที่จะใช้ในการเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

    6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใช้ในการเสนอข้อมูลได้ 

    6.3 ออกแบบการเสนอข้อมูลตามรูปแบบที่เลือกไว้ได้ 

    6.4 เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีข้ึน 

    6.5 บรรยายลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยข้อความที่เหมาะสม  กะทัดรัด  จนสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

    6.6 บรรยายหรือวาดแผนผัง แสดงต าแหน่งของสถานที่จนสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้ หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ความสามารถที่แสดง
ว่าเกิดทักษะแล้ว คือ สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
โดยการใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
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   8. ทักษะการพยากรณ์ หมายถึง การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนจะทดลอง โดยอาศัย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซ้ าๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ มาช่วย ในการสรุป ผลการ
ท านายจะถูกต้องหรือแม่นย า เป็นผลมาจากการสังเกตอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง และการ
วัดที่ถูกต้องด้วย  ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 

    8.1 ท านายผลที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นหลักการ  กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ได้ 
    8.2 ท านายผลที่จะเกิดขึ้นภายในขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณได้ 

    8.3 ท านายผลที่จะเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณที่มีอยู่ได้ 
   9. ทักษะการต้ังสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนที่ท าการทดลอง 
โดยอาศัยการสังเกตความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานค าตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ายังไม่เป็นหลักการ 
กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน สมมติฐาน หรือค าตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ต้ังไว้อาจจะถูกหรือผิดก็ได้  
ซึ่งจะทราบได้ภายหลังจากการทดลอง หาค าตอบเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้านสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 

    9.1 สร้างหรือแสดงให้เห็นวิธีที่จะทดสอบสมมติฐานได้ 
    9.2 หาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ 
    9.3 แยกแยะการสังเกตที่สนับสนุนสมมติฐาน และไม่สนับสนุนสมมติฐานออก
จากกันได้ 
   10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การก าหนดความหมายและ
ขอบเขตของค าต่างๆ (ที่มีอยู่ในสมมติฐานที่จะทดลอง) ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้
ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 
    10.1 ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่างๆ ให้สามารถทดสอบหรือวัดได้ 
    10.2 แยกนิยามเชิงปฏิบัติการออกจากนิยามที่ไม่ใช่นิยามเชิงปฏิบัติการได้ 
    10.3 สามารถบ่งชีต  ัวแปรหรือค าที่ต้องการใช้ในการให้นิยามเชิงปฏิบัติการได้ 
   11. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การชี้บ่งตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
และตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่างๆ หรือสิ่ง
ที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้น จริงหรือไม่  ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เป็นผล
เนื่องมาจากตัวแปรต้น  เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุเปลี่ยนไป  ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะ
เปลี่ยนตามไปด้วย  ตัวแปรท่ีต้องควบคุม คือ สิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น ที่มีผลต่อการทดลอง
ด้วย ซึ่งจะต้องควบคุมให้เหมือนๆ กัน มิฉะนั้น อาจท าให้ผลการคลาดเคลื่อนการควบคุมตัวแปร 
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หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่ท าให้ผลของการทดลองคลาดเคลื่อน  ถ้าหาก
ไม่ควบคุมให้เหมือนๆ กัน  ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 
    11.1 บ่งชี้ตวัแปรต่างๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม หรือสมบัติทางกายภาพ
หรือชีวภาพของระบบได้ 
    11.2 บ่งชี้ตวัแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้ 
    11.3 สร้างวิธีการทดสอบ หาผลที่เกิดจากตัวแปรต้นหนึ่งตัวหรือหลายตัวก็ได้ 
   12. ทักษะการทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบหรือทดสอบ
สมมติฐานที่ต้ัง ไว้ในการทดลอง จะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ข้ัน ตอน คือ 
    12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ทดลองจริงเพื่อก าหนด 
     12.1.1 วิธีการทดลอง (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดและควบคุมตัวแปร) 
     12.1.2 อุปกรณ์ และ/หรือ สารเคมีที่ต้องใช้ในการทดลอง 
    12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
    12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
ซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเกต การวัด และอื่นๆ ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 
     12.3.1 ก าหนดวิธีการทดลองได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสมมติฐาน 
โดยค านึงถึงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุม 
     12.3.2 ระบุวัสดุอุปกรณ์ และ/หรือ สารเคมีที่จะต้องใช้ในการทดลองได้ 
     12.3.3 ปฏิบัติการทดลอง และอุปกรณ์ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว และปลอดภัย 
     12.3.4 บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว 
   13. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การตีความหมายข้อมูล หมายถึง 
การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูลใน
บางครั้ง อาจต้องใช้ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ ด้วย เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ 
เป็นต้น  การลงข้อสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด  ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิด
ทักษะแล้ว คือ 
    13.1 แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
    13.2 อธิบายความหมายของข้อมูลที่จัดไว้ในรูปแบบต่างๆ ได้ 
    13.3 บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือตัวแปรท่ีมีอยู่ได้ 
  จากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วนั้น การทดลองงานวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 
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ทักษะการสังเกต การจ าแนกประเภท การค านวณ การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การลง
ความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการที่เกิดจากการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 1.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วนั้น การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมี ก็เพื่อให้นักเรียนได้รับเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ จะต้องวัดผลทั้งสองลักษณะและเพื่อความสะดวกในการประเมินผล ผู้วิจัยได้น าการ
จ าแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมสี าหรับเป็นเกณฑ์วัดผลว่านักเรียนได้เรียนรู้ไปมากน้อยหรือลึกซึ้งเพียงใดนั้นต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้ 
  บลูม (Bloom. 1965: 201) ได้กล่าวถึงล าดับขั้นของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ความคิดไว้ 6 ข้ัน ดังนี้  คือ 

   1. ความรู้ ความจ า หมายถึง การระลึกหรือท่องจ าความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว
โดยตรง ในขั้นนี้รวมถึง การระลึกถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากต ารา ดังนั้น 
ขั้นความรู้ความจ าจึงจัดได้ว่าเป็นข้ันต่ าสุด 

   2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความส าคัญของเนื้อหาที่ได้เรียน 
หรืออาจแปลความจากตัวเลข การสรุป การย่อความต่างๆ การเรียนรู้ในขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าการ
ท่องจ าตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 
   3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถที่จะน าความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ ดังนั้น ในขั้นนี้จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน์ หลักส าคัญ วิธีการ
น าไปใช้ การเรียนรู้ในขั้นนี้ถือว่า นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะน า
ความรู้ไปใช้ได้ ดังนั้นจึงจัดอันดับให้สูงกว่าความเข้าใจ 

   4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเป็น
องค์ประกอบย่อยๆ เหล่านั้นเพื่อที่จะได้มองเห็นหรือเข้าใจความเกี่ยวโยงต่างๆ ในขั้นนี้จึงรวมถึงการ
แยกแยะหาส่วนประกอบย่อยๆ หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ เหล่านั้น ตลอดจนหลักส าคัญ
ต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ในขั้นนี้ถือว่าสูงกว่าการน าเอาไปใช้ และต้องเข้าใจทั้งเนื้อหาและ
โครงสร้างของบทเรียน 

   5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะน าเอาส่วนย่อยๆ มาประกอบกันเป็นสิ่ง
ใหม่ การสังเคราะห์จึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การต้ังสมมติฐาน การแก้ปัญหา   
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การเรียนรู้ในระดับนี้เป็นการเน้นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ที่จะสร้างแนวคิด หรือแบบแผนใหม่ๆ ขึ้นมา 
ดังนั้น การสังเคราะห์เป็นสิ่งที่สูงกว่าการวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่ง 
   6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค าพูดนวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกล่าว จะต้องวางแผนอยู่บนเกณฑ์ที่
แน่นอน เกณฑ์ดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นมาเอง หรือน ามาจากที่อ่ืนก็ได้ การเรียนรู้ในขั้นนี้
ถือว่าเป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุดของความรู้ความจ า 
  จากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ความคิดที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสามารถประเมิน
ได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกที่สามารถประเมินได้จากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้

ความคิด 
 

ความรู้ความคิด พฤติกรรมที่แสดงออก 
1. ความรู้ความจ า 1. ระลึกได้ ท่องจ าได้ถึงข้อมูลหรือข้อสนเทศที่เรียนมาแล้วโดยตรง 
2. ความเข้าใจ 2. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายได้ 
3. การน าไปใช้ 3. การน าความรู้ไปใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
4. วิเคราะห์ 4. แยกแนวคิดหลักที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ ให้เข้าใจได้ง่าย 
5. สังเคราะห์ 5. รวบรวมความรู้และข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
6. ประเมินค่า 6. ตัดสินใจเลือกอยู่บนเกณฑ์ที่แน่นอน 

 
  คลอฟเฟอร์ (ภพ เลาหไพบูลย์. 2542: 295-304) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการเรียนด้าน
สติปัญญา หรือความรู้ความคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น 4 พฤติกรรม ดังนี้ 
   1. ความรู้ความจ า 
   2. ความเข้าใจ 
   3. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
   4. การน าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ 
  ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการประเมินผล จึงได้ท าการจ าแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชา
วิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีส าหรับเป็นเกณฑ์วัด
ความสามารถด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 
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   1. ด้านความรู้ ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาแล้ว 
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าศัพท์ หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
   2. ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ 
และแปลความรู้โดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าศัพท์ หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
   3. ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างกันออกไป หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   4. ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
สืบเสาะหาความรู้ โดยผ่านการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบ จนเกิดความคล่องแคล่ว
ช านาญ สามารถเลือกใช้กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 6 ทักษะ คือ ทักษะการ
สังเกต การจ าแนกประเภท การค านวณ การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจาก
ข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
  จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น าการจ าแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยพิจารณาให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โมล 
 1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ศจี อนันตโสภาจิตร์ (2540: 72) ศึกษาผลการสอนด้วยการจัดกิจกรรมมุม
วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการจัดระบบ
สารสนเทศ ผลการทดลองพบว่า นักเรียนได้รับการสอนด้วยการจัดมุมวิทยาศาสตร์กับการสอนที่ไม่ได้
จัดกิจกรรมมุมวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ชลสีต์ จันทาสี (2543: 69) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์กับการสอนตามคู่มือครู ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการตัดสินในอย่างสร้างสรรค์แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   นุศรา เอี่ยมนวรัตน์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน
กับการสอนโดยครูเป็นผู้สอน ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบ
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ยั่งยืน กับการสอนโดยครูเป็นผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครู
เป็นผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   รัตนะ บัวรา (2540: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองกับการสอนตามคู่มือครู จ านวน 76 คน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง กับการสอนตามคู่มือ
ครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   เดวิส (Davis. 1979: 4161- A) ได้ศึกษาเปรียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
โดยการชี้แนะแนวทางในการค้นพบกับการสอนแบบครูบอกให้รู้ตามต าราที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์ ผลการทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   บาร์ด (Bard. 1975: 5947 - A) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพของนักศึกษาที่ Southern Colorado State College โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับการสอน
ตามปกติ กลุ่มทดลองสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน 
   สมิท (Smith. 1994: 2528 - A) ได้ศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีต่อเจตคติและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้รับการสอนแบบบรรยาย กลุ่มที่สองได้รับการสอนแบบ
ให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และกลุ่มที่สามได้รับการสอนทั้งแบบบรรยายและให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
เครื่องมือที่ใช้เป็นวิธีทดสอบภาคสนามซึ่งเรียกว่าการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการการ
ปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ (IASA) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบให้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนทั้งแบบบรรยายและให้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย 
   โอลาลินอย (Olarinoye. 1979: 4848 - A) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการสอน 
3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการชี้แนวทาง (Guided inquiry) การสอนปกติ 
(Traditional) และแบบสืบเสาะหาความรู้ที่นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการเอง (Inquiry Role Appriach) ใน
วิชาฟิสิกส์โดยให้กลุ่มควบคุมได้รับการสอนปกติ กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
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ที่มีการชี้แนะแนวทางและกลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่นักเรียนเป็น
ผู้ด าเนินการเอง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
  จากงานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตลอดจนการ
น านวัตกรรมแบบต่างๆ มาใช้ในการสอนมีทั้งท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน
และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น หากผู้สอนสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 2.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  โนลส์ (Knowles. 1975: 18) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่า เปน็กระบวนการ
ที่ผู้เรียนคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนของตน ก าหนดเป้าหมายและ
สื่อการเรียน ติดต่อกับบุคลอ่ืน  หาแหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนของตนด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ 

  ดิกสัน (สุทธินี  ทองหล่อ. 2552: 17) อธิบายว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็น
กระบวนการท่ีผู้เรียนแต่ละคนอาจได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนก็ได้ 
ในการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง การต้ังเป้าหมายในการเรียนการระบุบุคลากรที่
เกี่ยวข้องแหล่งความรู้ สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
  บอริช (สุทธินี  ทองหล่อ. 2552: 17) ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่า 
เป็นทั้งวิธีการเรียนและวิธีสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีผู้เรียนใช้ คือ การใช้เหตุผล 
การคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ 
  ฮีมตรา (สุทธินี  ทองหล่อ. 2552: 17) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นการ
เรียนรู้ซึ่งผู้เรียนรับผิดชอบในด้านการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล ความพยายามในการ
เรียนรู้ของตนเอง เป็นลักษณะซึ่งทุกคนมีอยู่ระดับหน่ึงในทุกสถานการณ์เรียนรู้ไม่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้น
โดยผู้เรียนแยกตัวออกจากผู้อ่ืน ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่ได้มาจากการศึกษาจาก
สถานการณ์หนึ่งไปยังสถานการณ์อ่ืนได้ 
  พจนา ทรัพย์สมาน (2549: 2-3) กล่าวถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง หมายถึง การท่ีผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้ของตนเองจากการคิดและปฏิบัติ
จริงตามล าดับขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์ความส าคัญจ าเป็นของสิ่งที่จะเรียนรู้ วางแผนก าหนดขอบเขต
วิธีการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้
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ข้อคิดแนวทางปฏิบัติ จัดท าผลงานรายงานผลการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของตนในรูปแบบต่างๆ ตาม
ความถนัดความสนใจ 

 จากความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียน ที่มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ และ
สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใด หลังจากนั้นจะก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมถึงการ
ระบุวิธีการค้นคว้า เลือกสื่อการเรียน และข้อมูลความรู้ ซึ่งใช้ประกอบการเรียนตามความเหมาะสม
ด้วยตนเอง ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ จนกระทั่งสุดท้าย ผู้เรียนสามารถตรวจสอบทบทวนถึงผลสัมฤทธิ์
และประเมินผลการเรียนของตนเองได้ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  โนลส์ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. 2551; อ้างอิงจาก Knowles. 1975) ได้เสนอแนวคิดในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไว้ว่า การท่ีบุคคลจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้
นั้นจะต้องมีองค์ประกอบด้วยกัน 5 ประการ คือ มีการวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายในการเรียน มีการวางแผนการเรียน รวมถึงสามารถแสวงหาแหล่งวิทยาการ และ
ประเมินผลการเรียนของตนเองได้ ซึ่งในรายละเอียดดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 
   1. การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เริ่มต้นจาก
การรับรู้ความต้องการของตนเองของผู้เรียนอาจจะเป็นด้านความรู้หรือทักษะเพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพ เช่น ต้องการมีความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง ต้องการมีอาชีพที่ดี หรือการมีศักยภาพ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น และถ้าผู้สอนรู้ความต้องการของผู้เรียน 
ก็จะเป็นประโยชน์ในการช่วยผู้เรียนวางแผนการเรียนได้ โดย โนลส์ ได้เสนอการวิเคราะห์ความต้องการ
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1 การก าหนดรูปแบบหรือแบบแผนของพฤติกรรมที่ปรารถนา หรือ
ความสามารถที่ผู้เรียนต้องการ (Wish Competency Models) ในขั้นนี้ผู้เรียนอาจอาศัยข้อมูลจาก
หลายๆ ส่วนมาประกอบการวิเคราะห์ เช่น จากข้อมูลความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ข้อสรุปจากการลง
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะอาชีพที่ต้องการ การก าหนดรูปแบบร่วมกับเพื่อนๆ ครู ผู้ปกครอง 
ประกอบกับความรู้สึกนึกคิดที่เป็นตัวของตัวเองของผู้เรียนในการวิเคราะห์ ซึ่งรูปแบบความต้องการที่
วิเคราะห์ได้นั้นอาจอยู่ในลักษณะของความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะ ความสนใจ หรือค่านิยม 

    1.2 การประเมินระดับพฤติกรรม หรือสมรรถภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของผู้เรียน 
(Assessing the behaviour Level of learner) การประเมินในขั้นนี้ เพื่อเป็นการทราบข้อมูลระดับ
พฤติกรรมหรือความสามารถของตนเอง ได้แก ่
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     1.2.1 การประเมินด้านความรู้ เพื่อทราบว่าตัวผู้เรียนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
เช่น ความรู้ทางวิชาการ ทางเทคนิคหรือความรู้ในสาขาอาชีพที่สนใจ 

     1.2.2 การประเมินด้านความเข้าใจ เป็นการประเมินระดับของความเข้าใจใน
ด้านการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล การประยุกต์ความรู้รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ของตนเอง 
     1.2.3 การประเมินด้านทักษะต่างๆ เพื่อทราบระดับทักษะของตนเอง เช่น 
ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการเขียน รวมถึงทักษะการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ โดย
ครูและเพื่อนๆ เป็นผู้ร่วมประเมิน 
     1.2.4 การประเมินด้านเจตคติ ความสนใจ และค่านิยม การประเมิน
คุณลักษณะเช่นนี้ อาจใช้วิธีการสะท้อนตัวเองตามความรู้สึก เจตคติ การแสดงพฤติกรรมใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยผู้ที่ร่วมประเมินมีทั้งผู้เรียนเอง ครู เพื่อนๆ ตลอดจนผู้ปกครอง 
    1.3 การประเมินความแตกต่างระหว่างรูปแบบ หรือแบบแผนที่ต้องการ กับระดับ
พฤติกรรม หรือความสามารถในปัจจุบัน (Assessment of difference model) เป็นการประเมินเพื่อให้
ทราบความต้องการที่แท้จริงของตนเอง โดยการวินิจฉัยจากรูปแบบที่ก าหนดไว้กับสถานภาพตนเองใน
ปัจจุบัน จะท าให้ผู้เรียนทราบถึงความต้องการและทิศทางในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ความต้องการใน
ลักษณะนี้ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนได้มากกว่าการเรียนอันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายนอก 
   2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนอาจท าได้
หลายลักษณะซึ่งโนลส์ ได้เสนอแนวทางในการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ 3 ลักษณะ คือ 
    2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมายในลักษณะของกิจกรรมที่สามารถกระท าได้ 
    2.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายในลักษณะของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิด
รวบยอดหรือส่วนประกอบของเนื้อหากิจกรรม 
    2.3 การก าหนดในลักษณะของพฤติกรรมทั่วไป ที่สามารถน าไปประยุกต์เป็น
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงได้ 
   3. การวางแผนการเรียนผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยอาศัย
รูปแบบของสัญญาการเรียน และกระบวนการต้ังค าถาม ซึ่งประกอบด้วย ค าถามหลัก 6 ประการ คือ 
    3.1 สิ่งที่ผู้เรียนต้องการน้ันคืออะไร 
    3.2 สิ่งที่ผู้เรียนต้องการน้ันมีลักษณะอย่างไร และจะหาค าตอบโดยวิธีใด 
    3.3 มีแหล่งใดที่จะให้ข้อมูลที่ต้องการ 
    3.4 อะไรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ผู้เรียนจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งนั้น 
    3.5 ผู้เรียนจะมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร เพื่อให้ได้ค าตอบที่ต้องการ 
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    3.6 ผู้เรียนจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่า ตนเองได้บรรลุตามสิ่งที่ต้องการแล้ว 
   4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้เรียนจะ
ก าหนดแหล่งการเรียนเองและรู้ว่าตนเองต้องการข้อมูลอะไร สามารถแสวงหาข้อมูลจนกว่าจะได้ข้อมูล
ครบตามต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นหนังสือ เอกสารต่างๆ ตลอดจนบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ในกระบวนการนี้ ผู้เรียนอาจได้รับความช่วยเหลือ แนะน า เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่
เหมาะสมสามารถเชื่อถือได้จากครู กลุ่มเพื่อนหรือบุคคลรอบข้าง 
   5. การประเมินผลการเรียนรู้ในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้น เมื่อผู้เรียนด าเนินการ
ตามกระบวนการต้ังแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การ
วางแผนการเรียน แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะประเมินผลเพื่อตรวจสอบตนเอง
ตามจุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการ ดังนี้ 
    5.1 การประเมินผลด้านองค์ความรู้ อาจใช้วิธีการประเมินโดยการทดสอบ การ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
    5.2 การประเมินผลด้านความเข้าใจ อาจประเมินโดยการแสดงพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
    5.3 การประเมินด้านทักษะ อาจใช้วิธีลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบพฤติกรรม 
    5.4 การประเมินด้านเจตคติ ประเมินโดยแสดงบทบาทสมมติ การใช้แบบประเมิน
การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยครู และเพื่อนๆ  
    5.5 การประเมินด้านค่านิยม อาจใช้แบบประเมินค่านิยม การวิเคราะห์เหตุการณ์ 
  สรุปได้ว่า แนวคิดทางการศึกษาผู้ใหญ่ของ โนลส ์เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยให้ผู้ใหญ่
เกิดการเรียนรู้ เมื่อผู้ใหญ่ต้องการท่ีจะเรียนรู้ ผู้ใหญ่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เนื่องจาก
เป็นการเรียนรู้ที่ตรงกับมโนภาพของตนผู้ใหญ่ที่ต้องการจะน าตนเองและเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดย
มีปัจจัยด้านการเรียนการสอนสนับสนุนส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งโนลส์ได้กล่าวถึงปัจจัยต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ได้แก่ แรงจูงใจ คุณลักษณะในตัวของผู้เรียน บทบาทของ
ผู้สอน การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
  ทิศนา แขมมณี (2546: 15-16) ได้เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ซึ่งเรียกว่า โมเดลซิปปา (CIPPA Model) สรุปได้ดังนี้ 
   C – Construction หมายถึง การให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
   I – Interaction หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สิ่งแวดล้อม
รอบตัวและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
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   P – Physical participation หมายถึง การให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
โดยการท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ 
   P – Process learning หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ 
ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
   A – Application หมายถึง การให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ 
  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constuctivism) (พจนา ทรัพย์สมาน. 2549: 5)  
   ที่มาและแนวคิดของทฤษฎี กล่าวว่า 
    วีก็อทสกี้ (Vygotsky) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย และเปียเจียท์ (Piaget) เป็นนัก
ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ให้ความสนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา 
กระบวนการคิดหรือกระบวนการทางปัญญา ซึ่งกระบวนการรู้คิดหมายถึง กระบวนการของสมองใน
การปรับ เปลี่ยน ลด ตัดทอน ขยาย จัดเก็บและใช้ข้อมูลที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส การบอก
ความหมายของสิ่งที่รับรู้ความหมายของสิ่งเดียวกัน ส าหรับแต่ละคนย่อมแตกต่างกันตาม
ประสบการณ์ แนวคิดดังกล่าวเป็นรากฐานส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  และแนวคิด
ส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองให้ความส าคัญของกระบวนการและวิธีการของบุคคลใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะตัว การตีความหมาย
ของสิ่งที่เรียนรู้เป็นไปตามประสบการณ์เดิม ความเชื่อ ความสนใจ ภูมิหลัง ซึ่งกล่าวได้ว่าการสร้าง
ความรู้เป็นกระบวนการทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคม 
 2.3 ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  แนวคิดในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของบรอคเคทและฮีมสตรา (สุทธินี  ทองหล่อ. 
2552: 23) บรอคเคทและฮีมสตรา ได้เสนอรูปแบบของลักษณะการเรียนการน าตนเอง โดยเน้นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล หรือ PRO Model (The Personal Responsibility Orientation Model) ดังนี้ 
  จากภาพ บรอคเคท และ ฮีมตรา (Brockett and Hiemstra) ได้อธิบายถึงส่วนประกอบใน
การท าความเข้าใจลักษณะการเรียนแบบน าตนเอง 4 ส่วน ดังนี้ 
   1. ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึง การท่ีบุคคลมีความเป็นเจ้าของความคิด
และการกระท าของตนเอง สามารถควบคุมและตอบโต้ต่อสถานการณ์สามารถควบคุมศักยภาพในการ
น าตนเองในทิศทางที่ได้เลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น จากการกระท าที่มา
จากความคิดตัดสินใจของตนเอง 
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ภาพประกอบ 1  รูปแบบลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล         

หรือ PRO Model (Personal Responsibility Orientation Model) 
  
 ที่มา: สุทธินี  ทองหล่อ. (2552). ปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้และปัจจัยด้านผู้เรียนที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
หน้า 23 

 
   2. การจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง ที่เป็นกระบวนการเรียน มลีักษณะ ดังนี้  
    2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่กิจกรรมที่เป็นความต้องการจ าเป็น 

    2.2 มีแหล่งความรู้ส าหรับการเรียนรู้ที่พร้อม 

    2.3 มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.4 มีการประเมินผลการเรียนรู้ 
    2.5 เป็นการสอนรายบุคคลมีลักษณะเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรียนและการสอน 
   3. การเรียนแบบการน าตนเองที่เป็นลักษณะและบุคลิกภาพของผู้เรียน ได้แก่ ผู้ที่มี
ลักษณะส่วนบุคคลที่น าไปสู่ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงเป็น
ทั้งตัวประกอบภายนอก ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และตัวประกอบภายในที่จูงใจให้

 

 

 

        

 

 

 

 

 

     องค์ประกอบในบริบททางสังคม 

 

 

 

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

การน าตนเองของผู้เรยีน การเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนด้วยการน าตนเอง 

การน าตนเองในการเรียนรู ้

ลักษณะของผูเ้รียน 
ลักษณะของการเชื่อมโยง 
ระหว่างการเรียนและการสอน 
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รับผิดชอบต่อความคิดและการกระท าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองกับการน าตนเองของ
ผู้เรียนจึงเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 

   4. การน าตนเองในการเรียนรู้ เป็นลักษณะที่สามารถมองได้ในสภาพของการเรียนรู้ที่
ต่อเนื่องและจะได้ผลสูงสุดเมื่อระดับการชี้น าตนเองสมดุลย์กับโอกาสการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ลักษณะการเรียนแบบน าตนเอง เกิดจากการคิด และการ
ตัดสินใจของตนเอง โดยมีกิจกรรมที่พร้อมต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้ลงมือกระท า มีการประเมินผลของ
การเรียนรู้  ซึ่งการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นการเรียนรู้ของรายบุคคล ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบใน
ตัวบุคคล  เป็นเหตุให้ได้รับการเรียนรู้ในบริบทของสังคมมากขึ้น 
 2.4 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  การน าความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ กระท าได้
ดังนี้ 
   1. ผลการเรียนรู้มุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้ ผู้เรียนต้องฝึกฝนและสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 
   2. เป้าหมายการเรียนรู้เปลี่ยนจากการถ่ายทอดความรู้ที่ตายตัวเป็นวิธีการเรียนรู้ 
   3. ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้จัดกระท า ศึกษา ส ารวจ ลองผิดลองถูก 
จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ 

   4. ให้ผู้เรียนได้ใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างความรู้ร่วมกัน 

   5. ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียน ต้ังกฎระเบียบ รับผิดชอบและแก้ปัญหาการ
เรียนของตนเอง 
   6. ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความสะดวกช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนจากการให้ความรู้เป็นการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 
   7. การประเมินผลการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อการมีชีวิตอยู่ในสมัยปัจจุบัน 
คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และผู้เรียนจะต้องกล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองมีประสบการณ์
ใหม่ และพยายามที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
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 2.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  2.5.1 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ 
   (1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
    รูปแบบการจัดการเรียนรู้   
     จิรพรรณ พีรวุฒิ (สุทธินี  ทองหล่อ. 2552: 24-25; อ้างอิงจาก จิรพรรณ พีรวุฒิ. 
2542) ได้แบ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ 6 รูปแบบ ได้แก ่ 
      การสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 
      การสอนอภิปราย (Discussion method)  
      การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning) 
      การสอนแบบสัมมนา (Seminar Method)  
      การสอนแบบสาธิต (Demonstration method)     
      การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Independent study method) 
     และยังกล่าวอีกว่า การศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและวัสดุการศึกษาที่จัดเตรียมไว้ให้การจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ จะต้องจัดให้ครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของการสอนการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งมี 
4 ประการ คือ 
      1. บทบาทผู้สอน ในการศึกษาด้วยตนเองผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้
วางแผน ผู้เตรียมการ ผู้ให้ค าปรึกษา และผู้ประเมินผล 

      2. บทบาทผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีบทบาทในการศึกษาและท าความเข้าใจ
กับจุดประสงค์ของเนื้อหาให้ชัดเจน แล้วเลือกวิธีการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเอง ขอค าชี้แนะ
และค าปรึกษาจากผู้สอน 

      3. อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นส่วนส าคัญส าหรับการศึกษาด้วยตนเอง 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้วางแผน และจัดเตรียมไว้ให้โดยอาจจะอยู่ในลักษณะของเอกสาร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้หุ่นจ าลอง สื่อต่างๆ ตลอดจนสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

      4. ทักษะที่จ าเป็น เป็นทักษะที่ต้องก าหนดได้ว่า ผู้เรียนจะต้องมีทักษะ
ใดบ้าง เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการบันทึก เป็นต้น 

     นอกจากนี้ยังกล่าวถึงปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
      - กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าผู้เรียนมีโอกาสคิด ท า สร้างสรรค์ 
โดยที่ครูช่วยจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 
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      - ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทาง
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ความพร้อมของร่างกาย และจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 
      - สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจ
ของผู้เรียนและคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการ จะต้องท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความคิดความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน 

      - แหล่งการเรียนรู้มีหลากหลาย และเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัด ควานสนใจ 

      - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน มีลักษณะ
เป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูล ห่วงใย มีกิจกรรมร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ คือ แลกเปลี่ยน
ความรู้ ถักทอความคิดพิชิตปัญหาร่วมกัน 

      - ผู้เรียนมีความศรัทธาต่อผู้สอน สาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการที่จะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ผู้เรียนใฝ่รู้ มีใจรักที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ครูต้องมีความเชื่อว่าศิษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
และมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

      - สาระและกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวของผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถน าผลจากการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
      - กระบวนการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น ชุมชน 
ครอบครัว องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนรู้ 
     สิ่งส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (นัดดา อังสุโวทัย. 2548) 
กล่าวว่าสิ่งส าคัญ คือ ต้องให้ผู้เรียนมีจิตใจใฝ่รู้ รักในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนหรือสรุปสิ่งที่เป็นความรู้ได้เอง รู้จักถามปัญหาในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และมี
ความพยายามในการตอบปัญหา ผู้สอนจึงต้องให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ 
บรรยากาศในการเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ผู้เรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรียน สมาธิสั้นอาจใช้กระบวนการกลุ่ม เล่น
เกม มีการแข่งขัน ให้คะแนนความสนใจ ผู้เรียนมักสนใจคะแนนและต้องการรู้ผลสอบ ดังนั้น ผู้สอน
อาจสร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร่วมกันหรืออาจท าแฟ้มสะสมผลงาน เมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียนสามารถประเมินเกรดที่ท าได้ด้วยตนเองทันที 
     ไพรฑูรย์  สิลารัตน์ (2543: 35-36) เขียนถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองไว้ว่า ผู้สอนควรช่วยให้นักเรียนต้ังเป้าหมายที่มีมาตรฐานชัดเจน และท้าทาย ไม่ก ากวม ไม่ยาก
หรือง่ายจนเกินไป สามารถท าส าเร็จได้โดยเร็ว  ช่วยให้ผู้เรียนวางแผนการท างานและผนการประเมิน
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ความก้าวหน้าของตนเองได้ง่าย ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามท าดีที่สุด 
นอกจากนีผู้้สอนควรช่วยให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนที่ดี มีความต่อเนื่อง ทั้งสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
ที่เน้นการเรียนอย่างรู้รอบ เปิดโอกาสในการส ารวจความคิด และน าเสนอกระบวนการคิด รวมทั้ง
กระบวนการการเรียนรู้และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่  โดยครูควรมี
บทบาทและด าเนินการ ดังนี้ 
      1. การก าหนดเป้าหมายของการเรียน โดยผู้สอนต้องจูงใจโดยให้
ทางเลือกที่ตรงกับเนื้อหา ตรงกับความสนใจและก าหนดกรอบเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายได้  
      2. การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนกิจกรรม ผู้สอนอาจส่งเสริมให้เขียนแผนภูมิการท างานให้ผู้สอนแล้วผู้สอนให้ค าติ
ชม หลังจากน้ันถามสิ่งที่จะต้องท าเป็นขั้นแรก เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายจนได้ค าตอบ แล้วจึงถามถึง
สิ่งที่จะท าต่อไปซึ่งเป็นการกระตุ้นการวางแผน 
      3. การกระตุ้นผู้เรียนให้เชื่อมต่อกระบวนการต่างๆ ที่วางไว้เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย การให้ผู้เรียนที่ได้เสนอแผนการเรียนกับผู้อ่ืน จะท าให้รู้สึกผูกพันกันแผนที่เสนอไป และเกิด
ความตระหนักในการเรียนรู้ของตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อธิบายเหตุผลของตนเองในการ
เลือกเป้าหมายเสนอผู้สอนหรือเพื่อน 
      4. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนายุทธวิธีที่หลากหลายจะเป็นผู้เรียนที่เรียนได้ดี มีความพยายามที่จะ
ท างานในครั้งต่อไป 
      5. มีการทดสอบสิ่งที่เรียนรู้เป็นระยะๆ ว่าได้เรียนครบถ้วนตามที่
วางเป้าหมายไว้มากน้อยเพียงใด ควรปรับเปลี่ยนวิธีการหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
     นอกจากนั้นผู้สอนควรช่วยลดความกังวลของผู้เรียน โดยให้ท าความคุ้นเคย
กับสื่อการเรียน เน้นให้ผู้เรียนทราบว่าบุคคลที่มีอัตราการเรียนรู้ต่างกัน ขึ้นกับองค์ประกอบหลาย
ประการ ผู้สอนต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน ยอมรับนับถือ เข้าใจ เห็นใจ และให้เกียรติผู้เรียน 
    สื่อประกอบการเรียนการสอน 
     กิดานันท์ มลิทอง (2543: 98) กล่าวถึงคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนไว้ว่า 
สื่อการเรียนการสอนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้ 
      สื่อกับผู้เรียน 

       1. เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2. ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน 

       3. การใช้สื่อท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน 
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       4. ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

       5. ช่วยสร้างเสริมลักษณะที่ดีในการค้นคว้าหาความรู้ 
       6. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้
มีการใช้สื่อการสอนรายบุคคล 

      สื่อกับผู้สอน 

       1. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ชว่ยให้บรรยากาศในการสอน
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

       2. สื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหา 
       3. เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนต่ืนตัวในการเตรียม และผลิตสื่อการสอน 
ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

     เอดการ์ เดล (Edgar  Dale. 1965: 42-43) ได้จัดแบ่งสื่อการเรียนการสอน 
โดยพัฒนาความคิดของบรุนเนอร์ ที่ว่าการสอนควรเริ่มจากประสบการณ์ตรงผ่านไปสู่ประสบการณ์
จ าลอง ดังนี้ 
      1. ประสบการณ์ตรง (Direct experiences) เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็น
รูปธรรมมากที่สุดเป็นฐานของกรวยประสบการณ์ เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับโดยตรงจาก
สถานการณ์จริง เช่น การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
      2. ประสบการณ์จ าลอง (Contrived experiences)เป็นประสบการณ์ที่จัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่น การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง 
      3. การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงให้เห็นข้อเท็จจริง หรือ
ขั้นตอนของการกระท าเพื่อใช้ประกอบค าอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
      4. การศึกษานอกสถานที่ (Field trips) เป็นวิธีการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ นอกสถานที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

      5. โทรทัศน์และภาพยนตร์ (Television and motion pictures) เป็นสื่อที่
ให้ประสบการณ์ทั้งภาพและเสียง ผ่านประสาทตาและหู ท าให้ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

      6. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียงและวิทยุ (Still pictures recordings and radio) 
เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ดี ส่วนผู้ท่ีอ่านหนังสือไม่ออกอาจใช้เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ 
      7. ทัศนสัญลักษณ์ (Visual symbols) สื่อประเภทนี้จะเป็นการน าเอา
สัญลักษณ์มาแทนจ านวนลักษณะ หรือขนาด ที่เป็นจริงของสิ่งของต่างๆ เช่น แผนที่ แผนภูมิ 
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      8. วจนสัญลักษณ์ (Verbal symbols) เป็นสื่อประเภทที่มีความเป็น
นามธรรมสูงสุด เป็นประสบการณ์ที่อยู่บริเวณยอดสุดของกรวย ประสบการณ์ ได้แก่ ตัวหนังสือใน
ภาษาเขียน และเสียงของค าพูดในภาษาคน 
     สรุปได้ว่า ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ต้องอาศัยความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนในการแสวงหาความรู้ประกอบกับการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้จากครู เช่น การจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เน้นกระบวนการ และการคิด ทั้งมีสื่อการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดี 
  2.5.2 ปัจจัยด้านผู้เรียน 
   (1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
    ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
     แมคเคลแลนด์ (สุชา จันทร์เอม. 2541; อ้างอิงจาก Mcclelland. 1955) ให้ค า
จ ากัดความของแรงจูงใจว่าเป็นลักษณะของเป้าหมายที่แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในอดีต
ว่าสิ่งเหล่านั้นท าให้เกิดความพอใจ หรือความไม่พอใจ 

     สุชา จันทน์เอม (2541: 110) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นความปรารถนาที่จะให้
ได้มาซึ่งเป้าประสงค์หรือจุดหมายซึ่งจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ความ
ปรารถนานี้มักจะท าให้บุคคลดิ้นรน (มีพฤติกรรม) เรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่จะให้ได้รับการตอบสนอง 
     สุรางค์ โค้วตระกูล (2548: 172) ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า 
หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนเองตั้งไว้ 
     อารี พันธ์มณี (2542: 182) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความปรารถนา
ของบุคคลที่จะท ากิจกรรมต่างๆ ใหดี้และประสบความส าเร็จ 

    จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง คุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่มีความปรารถนาที่จะได้รับผลส าเร็จในการเรียน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง พยายามหา
วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อน าตนไปสู่ความส าเร็จ ต้องการอิสระในการท างานและการแสดงออก 
ต้องการชัยชนะในการแข่งขัน มุ่งมั่นที่จะท าให้ดีเลิศ มีความสบายใจเมื่อพบความส าเร็จและวิตกกังวล
เมื่อพบความล้มเหลว 
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    ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
     แมคเคลแลนด์ (สุรางค์  โคว้ตระกูล. 2548; McClelland. 1961: 32-36)    
เน้นแรงจูงใจทางสังคม 3 ประการ ดังนี้ 
      1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนา
ที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ มีความ
สบายใจเมื่อประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อพบกับความล้มเหลว 
      2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นที่นิยมชมชอบหรือรักใคร่ชอบพอของคนอ่ืน สิ่งเหล่านี้เป็น
แรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

      3. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะ
ได้มาซึ่งอิทธิพลที่เหนือกว่าคนอ่ืนๆ ในสังคม ท าให้บุคคลแสวงหาอ านาจ เพราะจะเกิดความรู้สึกว่า
หากท าอะไรได้เหนือคนอ่ืนเป็นความภาคภูมิใจ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่อ านาจสูงจะเป็นผู้ที่พยายามจะ
ควบคุมสิ่งต่างๆ เพื่อให้ตนเองบรรลุความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือกว่าคนอ่ืน 

     ทฤษฎีแรงจูงใจของไอน์สไตน์ (พระเทพเวที. 2532: 35-38; อ้างอิงจาก 
Einstein. n.d) ได้กล่าวถึงการเกิดแรงจูงใจมีอยู่ 3 ประการ คือ 

      1. เกิดขึ้นเพราะความกลัว ความกลัวซึ่งเกิดจากการบังคับ การใช้ก าลัง 
บีบข่มหรือใช้อ านาจครอบง า บงการ แรงจูงใจที่เกิดจากความกลัวนี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจทางลบ 

      2. เกิดจากความต้องการทะเยอทะยาน (Ambitious Desire) ได้แก่   
ความใฝ่สูงใฝ่ทะเยอทะยาน อยากดี อยากเด่น แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

       2.1 ระดับที่ 1 เป็นความปรารถนาที่อยากจะได้รับการยอมรับ 
(Desire for Approval or Desire for Recognition) ไอน์สไตน์มีความคิดว่า การอยากให้บุคคลอ่ืน
ค านึงถึงเอาใจใส่ เอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ไว้ให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้ด้วยดี 

       2.2 ระดับที่ 2 เป็นความปรารถนาหรือความทะเยอทะยาน อยากมี
อ านาจ อยากเด่นหรือเหนือบุคคลอ่ืน ครอบง าบุคคลอ่ืน อยากให้บุคคลอ่ืนยอมรับว่าฉันเก่งกว่าแน่กว่า 
(Ambitious Desire for Authority and Distinction) ความปรารถนานี้ไอน์สไตน์บอกว่าเป็นอันตราย
ต่อสังคมและไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง 
      3. เกิดจากความสนใจ ใฝ่รักในสิ่งนั้นๆ และความปรารถนาต่อสัจธรรม
และปัญญา (Loving interest in the Object and Desire for Truth and Understanding) แรงจูงใจ
ประเภทนี้ ไอน์สไตน์ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่สุด 
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     จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นเหตุมาจากแรงจูงใจ 
3 ประการ คือ แรงจูงที่ต้องการความส าเร็จสมหวัง แรงจูงใจท่ต้องการให้คนอ่ืนยอมรับในตัวเราและ
แรงจูงใจที่ต้องการเหนือบุคคลอ่ืน  
    ลักษณะของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
     ไวเนอร์ (Winer. 1972: 203-215) ได้สรุปลักษณะเด่นของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูง โดยเปรียบเทียบกับผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า ไว้ดังนี้ 
      1. ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ต้ังใจท างานดีกว่า อดทนต่อความล้มเหลวสูง 
ชอบเลือกงานที่สลับซับซ้อนมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า 
      2. ผู้ที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ชอบริเริ่มกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยความคิดของ
ตนเองมากกว่าและภูมิใจที่ได้เลือกงานยากมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า บุคคลที่มีแรงจูงใจ   
ใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมดังนี้ 
       1) กล้าเสี่ยงพอสมควร 
       2) มีทักษะในการจัดระบบงาน 

       3) มีระดับความทะเยอทะยานสูง 
       4) ต้ังระดับความคาดหวังไว้สูง 
       5) อดทนท างานที่ยากได้เป็นเวลานาน 

       6) เล็งการณ์ไกลและมีแผนระยะยาว 
       7) เลือกเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถเป็นอันดับแรก 

       8) ต้องการทราบแน่ชัดว่าการตัดสินใจของตนมีผลเป็นอย่างไร 
       9) ขยันขันแข็งในงานที่ต้องใช้สมองขบคิดและงานที่ไม่ซ้ าแบบใคร 
       10) ชอบท างานให้เสร็จตามความพอใจของตนโดยไม่ให้ใครบงการ 
       11) มักเลือกท าสิ่งที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับความสามารถ 

       12) มุ่งท ากิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จมากกว่าท าเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
       13) คิดว่าทุกสิ่งจะส าเร็จลงได้ด้วยความตั้งใจจริงและท างานจริง 
ไม่ใช่เกิดจากโอกาสและไม่เชื่อในสิ่งมหัศจรรย์ 
      บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า จะมีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้ 
       1) มักผัดวันประกันพรุ่ง 
       2) มักขาดระบบในการท างาน 

       3) ชอบท าตามค าสั่งของผู้อ่ืน 

       4) ท างานไม่ค่อยเสร็จตามก าหนด 
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       5) ขาดความต้ังใจจริงในการท างาน 

       6) มักไม่ตั้งความหวังในผลส าเร็จจากการท างาน 

       7) ท างานเพียงเพื่อพอเสร็จ ไม่สนใจคุณภาพของงาน 

       8) เมื่อพบอุปสรรคมักหลีกหนี ไม่กล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคนั้นๆ 
      สรุปได้ว่า ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีลักษณะที่แสดงออกที่มากกว่าผู้ที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า เช่น        
ความคาดหวัง ความทะเยอทะยาน  ความอดทน  การมองการณ์ไกล ส่วนผู้ที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า    
จะมีพฤติกรรม คือ  ผลัดวันประกันพรุ่ง  ท างานล่าช้า  ถอยหนีเมื่อพบเจออุปสรรค  ขาดความต้ังใจใน
การท างาน 
   (2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน 
    ฟิลแมน และนิวคอม (ประกอบ คุปรัตน์. 2525: 179; อ้างอิงจาก Feldman; & 
Newcomb. 1973) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนไว้ดังนี้ 
     1. กลุ่มเพื่อนช่วยเชื่อมโยงชีวิตภายในครอบครัวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับ
ชีวิตการท างานในโลกกว้าง เพื่อท าหน้าที่ช่วยให้นักศึกษาผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ และท าให้มีความเป็น
อิสระจากบ้านและครอบครัว 
     2. กลุ่มเพื่อนสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ในการเรียนและวิชาการได้ในบางโอกาสหรือบางสถานการณ์ 
     3. เพื่อสามารถให้ก าลังใจในเรื่องทั่วๆ ไป ซึ่งไม่สามารถหาได้ผู้สอน ชั้นเรียน 
หรือหลักสูตรที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 

     4. เพื่อนสามารถให้โอกาสซึ่งกันและกันในการฝึกการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับบุคคลที่มีภูมิหลัง ความสนใจ และการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน 

     5. เพื่อนช่วยเสริมคุณค่าภายในกลุ่มให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงและอาจแสดงออกในรูปท้าทายและต่อต้านคุณค่าความคิดเก่าๆ กระตุ้นทางส านึกทาง
วิชาการและเป็นเครื่องทดสอบแนวความคิดประสบการณ์ใหม่ๆ แนะน าการอาชีพกระตุ้นและให้
ก าลังใจเพื่อนที่ก าลังจะเปลี่ยนแนวคิด 

     6. กลุ่มเพื่อนสามารถช่วยท าให้มีความมั่นใจและพอใจในตนเองยิ่งขึ้น ช่วย
ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนที่ไม่ได้รับการตอบสนองทางด้านวิชาการหรือล้มเหลวทางวิชาการ
มาแล้ว และเพื่อนมีส่วนในการชักจูงให้ริเริ่มหรือเลิกล้มการศึกษา 
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     7. กลุ่มเพื่อนช่วยท าหน้าที่ในการฝึกการเข้าสังคมแก่ผู้เรียนและช่วยในการ
สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งจะมีผลต่อผู้เรียนในการให้ความช่วยเหลือกันเมื่อส าเร็จออกไปศึกษาใน
ระดับสูงต่อไป 

    ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2541: 12) ได้แบ่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนไว้  
2 ลักษณะ คือ 

     1. ความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์ คือ ความสัมพันธ์ซึ่งต้ังอยู่บนรากฐานของ
ความรู้สึกและความผูกพันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน เป็นต้น การตัดสินพิจารณาใดๆ อาศัยความรู้สึก
อารมณ์ เช่น การบันเทิง การเลี้ยงสังสรรค์ การเชียร์กีฬา เป็นต้น 

     2. ความสัมพันธ์ทางสติปัญญา ต้ังอยู่บนเหตุผลและหลักการ อาศัยความรู้
ความคิด เหตุผลและสติปัญญาเป็นเครื่องเชื่อมโยง เช่น ความรู้สึกระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างผู้สอน
กับนักเรียนใฝ่หาความรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน การตัดสินพิจารณาใดๆ ก็อาศัยเหตุผลและ
หลักการ และความรู้เป็นหลัก ผู้ที่มีเหตุผลที่ดีกว่าย่อมถูกต้อง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
แบบนี้ ได้แก่ การอภิปราย การพูดคุย การถกเถียงประชุมหรือสัมมนากันในเรื่องของวิชาความรู้ พบว่า 
ลักษณะวัฒนธรรมของกลุ่มเป็นองค์ประกอบอย่างเดียวที่ส าคัญที่สุดในประสบการณ์ของนักเรียน 
ลักษณะของนักเรียนที่เหมือนกันจะน าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่ม 

    จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน เป็น
พฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกันด้านการเรียนและด้านส่วนตัวทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ได้แก ่การช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความห่วงใย ใกล้ชิด
สนิทสนมซึ่งกันและกัน การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัในกลุ่มเพื่อนด้วยความรักและสามัคคี  
ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนจึงเป็นปัจจัยที่มีอ านาจสูงสุดในการปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของนักเรียน โดยการอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความมี
เอกลักษณ์ของกลุ่ม และเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะบูรณาการไปพร้อมกับการพัฒนาตนเองในด้าน
สติปัญญาต่อไป 
   (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
    โนลส์ (Knowles. 1975: 34-37) ได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่มาประยุกต์
เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้เสนอแนะว่าผู้สอนควรมีบทบาท ดังนี้ 
     1. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศของความเป็น
อิสระไว้วางใจกัน ให้เกียรติกัน เคารพในกฎเกณฑ์ร่วมกัน เคารพในความเป็นมนุษย์ร่วมกัน 

     2. การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างเป็น
ระบบ 
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     3. การศึกษาถึงความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน 

     4. การก าหนดทิศทางหรือวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน 

     5. การออกแบบวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน 

     6. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

    สุรพล พยอมแย้ม (2548: 21-22) ได้กล่าวว่า สัมพันธภาพเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่
บุคคลกระท าต่อกัน ถ้าท้ังสองฝ่ายยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน สัมพันธภาพจะยังไม่เกิดขึ้น การท่ีบุคคลเข้าไป
เกี่ยวข้องกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสัมพันธภาพ ซึ่งความสัมพันธ์นั้นอาจเกิดขึ้นในด้านบวกหรือในด้าน
ลบก็ได้ แต่ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงค าว่าสัมพันธภาพเรามักนึกถึงหรือแปลความไปในด้านบวกมากกว่า 
    จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้เรียนและผู้สอนปฏิบัติต่อกันทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อท าให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดย
ผู้สอนให้ความสนใจต่อผู้เรียน ให้ความรักและเอาใจใส่ ให้ความเป็นกันเอง ให้ค าปรึกษาและข้อชี้แนะ
แก่ผู้เรียนทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการเรียน ผู้เรียนเองก็ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้สอน ต้ังใจและสนใจ
กระท าในสิ่งที่ผู้สอนอบรมสั่งสอน และซักถามผู้สอนเมื่อมีข้อสงสัยด้านการเรียนและขอค าปรึกษาจาก
ผู้สอนในด้านส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ก็มีผลต่อความสนใจในการเรียนเช่นกัน 
   (4) เอกสารเกี่ยวข้องกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
    ความหมายของเจตคติ 
     ภพ เลาหไพบูลย ์(2542: 12) ได้ให้ความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ความรู้สึก นึกคิด การกระท าในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีแก้ปัญหาทางอื่นๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ให้ได้ผลดี 
     บรรณรักษ์ แพงถิ่น (2539: 26) ได้ให้ความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง พฤติกรรมหรือแนวคิดของบุคคลที่แสดงออกทางด้านจิตใจที่มีอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ 
อันได้แก่ การเป็นคนมีเหตุผล มีความอยากรู้อยากเห็น มีความเพียรพยาม มีความละเอียดรอบคอบ มี
ความซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้น มีความใจกว้าง และยอมรับความคิดใหม่ๆ เพื่อน าไปสู่การท างานที่
มีประสิทธิภาพ     

     ศิริภรณ์ เม่นมั่น (2543: 57) ได้ให้ความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง การแสดงออกทางด้านจิตใจที่เอื้อต่อการสืบเสาะหาความรู้ อันได้แก่ การเป็นคนมีเหตุผล    
มีความอยากรู้อยากเห็น มีความซื่อสัตย์ มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ 
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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     อาภาพร สิงหราช (2545: 6) ได้ให้ความหมายเจคติทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการคิด การกระท า และการตัดสินใจในการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม       
ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์และความมีใจกว้างเต็มใจยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ 
    ดังนั้น จิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
การคิดการกระท าและการตัดสินใจที่จะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม 
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาด้านอ่ืนๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ให้ได้ผลดี 
และท าให้นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ได้แก ่ความสนใจใฝ่รู้ 
ความซื่อสัตย์ ความอดทนมุ่งมั่น ความมีใจกว้าง ความคิดสร้างสรรค์ มีความสงสัย และความ
กระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ ซึ่งในที่นี้ ผู้ท าการวิจัยขอใช้ จิตวิทยาศาสตร์ 
    คุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
     นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญและพฤติกรรม
ที่บ่งบอกถึงบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 4-6) 
กล่าวว่า บุคคลที่มีลักษณะและพฤติกรรมต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คือ 

      1. มีเหตุผล 

       1.1 เชื่อในความส าคัญของเหตุผล 

       1.2 ไม่เชื่อโชคลาง ค าท านาย หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถ
อธิบายตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
       1.3 แสวงหาเหตุผลของเหตุการณ์ต่างๆ และหาความสัมพันธ์ของ
สาเหตุนั้นกับผลที่เกิดขึ้น 

       1.4 ต้องการที่จะรู้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร และท าไมจึง
เป็นเช่นนั้น 

      2. มีความอยากรู้อยากเห็น 

       2.1 มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ 
ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ที่มีอยู่เดิม 

       2.2 ตระหนักถึงความส าคัญของการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 

       2.3 ช่างซัก ช่างถาม ช่างอ่าน เพื่อให้ได้ค าตอบเป็นความรู้ที่สมบูรณ์
แบบยิ่งขึ้น 

       2.4 ให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่ก าลังเป็น
ปัญหาส าคัญในชีวิตประจ าวัน 
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      3. มีใจกว้าง 
       3.1 ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ และยินดีให้มีการพิสูจน์ตามเหตุผล
และข้อเท็จจริง 
       3.2 เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดเห็นใหม่ๆ 

       3.3 ตระหนักและยอมรับข้อจ ากัดของความรู้ที่ค้นพบในปัจจุบัน 

      4. มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลาง 
       4.1 สังเกตและบันทึกผลต่างๆ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ 

       4.2 ไม่น าสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มาเกี่ยวข้องกับ
การตีความหมายผลงานต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ 
       4.3 ไม่ยอมให้ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวมามีอิทธิพลเหนือการ
ตัดสินสิ่งใดๆ 

       4.4 มีความมั่นคง หนักแน่น ต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์ 
       4.5 เป็นผู้ซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ 

      5. มีความเพียรพยายาม 

       5.1 ท ากิจการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ 
       5.2 ไม่ท้อถอย เมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือล้มเหลว 
       5.3 มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหาความรู้ 
      6. มีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ 

       6.1 ใช้วิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ 

       6.2 ไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นความจริงทันที ถ้ายังไม่มีการพิสูจน์
ที่เชื่อถือได้ 

       6.3 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 
     ดังนั้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกว่ามีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ คือ มีความทะเยอทะยาน  มีความใจกว้าง  มีความอยากรู้อยากเห็น  มีความละเอียด
รอบคอบก่อนตัดสินใจ  มีความมานะพากเพียร  มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลาง 
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    แนวทางในการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 
     ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 6-7) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์
หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
      1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการทดลอง ให้นักเรียนมีโอกาสใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไปได้ในเวลาเดียวกัน 

      2. การมอบหมายให้ท ากิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทุกการ
ทดลอง ควรให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ฝึก
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และในขณะที่นักเรียนท าการทดลองนั้นครูต้องคอยดูแลหรือ
ให้ความช่วยเหลือบางอย่าง และจะได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะนั้นด้วย 

      3. การใช้ค าถาม หรือการสร้างสถานการณ์เป็นการช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนสามารถสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ได้ดี เช่น ขณะที่นักเรียนเรียน เรื่อง โมล ครูอาจต้ัง
ค าถาม ถามนักเรียนว่า 
       3.1 นักเรียนทราบหรือไม่ว่าท าไมเราต้องเรียนเรื่อง โมล 

       3.2  นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนหน่วยมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
      4. ในขณะท าการสอน ควรน าหลักจิตวิทยาการศึกษามาใช้ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์หลายๆ ด้าน หรือฝึกประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง ได้แก่ 
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว สถานการณ์ที่แปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น 
การให้ความเอาใจใส่ของครู และอื่นๆ เหล่านี้จะเป็นหลักส าคัญส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาเจตคติได้ 
      5. ในการสอนแต่ละครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะของเจตคติแต่ละ
ลักษณะตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน และวัยของนักเรียนกับให้มีการพัฒนาลักษณะเจตคติ
น้ันๆ ด้วย 

      6. น าตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นปัญหาสังคม เช่น ปัญหา
การจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ แล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว จากการต้ัง
ข้อสังเกตของนักเรียนเอง หรือนักเรียนอาจจะประมวลจากประกาศของทางราชการ หรือสื่อมวลชนก็
ได้ เพื่อฝึกแนวคิดของนักเรียน ครูควรเสนอทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ได้แก่ 
       6.1 ก าหนดตัวปัญหา 
       6.2 ต้ังสมมติฐานหลายๆ ข้อเพื่อหาค าตอบ 

       6.3 ท าการทดลอง 
       6.4 รวบรวมข้อมูล 
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       6.5 จัดกระท าและตีความหมายจากข้อมูล 

       6.6 สรุป 
      หลังจากได้มีการสรุปเรื่องนี้แล้ว ครูควรอธิบายเพื่อชี้ให้นักเรียนเห็นว่าทุก
ขั้นตอนจะมีลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปพัฒนากับตนเองได้ 

      7. เสนอแนะแบบอย่างของผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนอาจ
ศึกษาหรือเลียนแบบอย่างได้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ ครุ บิดา มารดา เพื่อนักเรียน และคนอ่ืนๆ เป็นต้น 

     สมจิต สวธนไพบูลย ์(2533: 25) ให้ข้อเสนอว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์นั้นจ าเป็นต้องใช้เวลา คงไม่สามารถด าเนินการให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ในช่วง
ระยะเวลาอันสั้น หรือเพียงบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องด าเนินการให้นักเรียนคิดค้น
แก้ปัญหาเพื่อให้ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยใน
การเสาะแสวงหาความรู้เหล่านั้น จัดโอกาสให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม ปรึกษาหารือกันเป็นประจ าอยู่
ตลอดเวลา จึงพอจะช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
     จากการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจะ
พบว่าครูควรจัดสถานการณ์ให้นักเรียนมีโอกาสใช้กระบวนการแก้ปัญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานกลุ่มและมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ทั้งการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ที่ควรพัฒนาไปที่ละด้าน 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  งานวิจัยในประเทศ 
   พัชรี มะแสงสม (2544: 74-77) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวแปรอิสระที่ศึกษาได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 489 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แบบสอบถามวัดความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดู และแบบสอบถามวัด
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สร้างขึ้นตามแนวแบบ Self-Directed Learning Readiness 
Scale (SDLRS) ของ Gluglielmino ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน เพศ การได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู
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แบบเข้มงวดกวดขันและแบบปล่อยปละละเลยส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

   ประกิตศรี เผ่าเมือง (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความ
คาดหวังในอนาคต การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตัวแปรอิสระ
ระดับห้องเรียน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บรรยากาศในชั้นเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1,123 คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบสอบถามวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความคาดหวัง
ในอนาคต การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
บรรยากาศในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ส่วนความคาดหวังในอนาคต และการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองส่งผลต่อความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรอิสระระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ บรรยากาศในชั้นเรียน  
ส่วนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   มรุต ก้องวิริยะไพศาล (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เป็นการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรปัจจัย ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบสอบถามวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย แบบสอบถามวัดความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน เจตคติ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ทุกตัวแปร 
   สุริยงค์ ชวนขยัน (บทคัดย่อ: 2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
บุคคลของอาจารย์ ม ี3 ตัวแปร คือ ตัวแปรภาระของอาจารย์ ประสบการณ์การสอนและการวิจัย และ
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ความมุ่งมั่นในการท างาน 2) ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ม ี4 ตัวแปรคือ ตัวแปรกิจกรรมการบริหารที่
น าไปสู่ความส าเร็จของนโยบาย บรรยากาศองค์การ การบริหารงานวิชาการ และการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
สถาบัน 4) ปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ม ี4 ตัวแปรคือ ตัวแปรกิจกรรมด้านวิชาการ 
กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 298 คน ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่เป็นสาเหตุโดยตรงอย่างเดียวต่อคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏ : 
กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ได้แก ่ปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลเป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลของอาจารย์ ปัจจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอน และปัจจัยด้านบริหาร 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   โพสเนอร์ (Posner. 1990: 813) ได้ศึกษาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การรับรู้
ความสามารถทางการเรียน และการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมแบบเปิด (An Open 
Alternative High School) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เจตคติต่อ
การเรียนและคุณลักษณะของนักเรียนที่ส่งผลต่อความส าเร็จในโปรแกรมโรงเรียนมัธยมแบบเปิดและ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถทางการเรียน การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน และความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว The Self-Perception 
Profile for Adolescents, A Scale of Intrinsic Versus Extrinsic Orientation in the Classroom และ 
The Self-Directed Learning Readiness Scale ของ Guglielmino กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 149 คน  
จาก 5 ข้ัน ของการพัฒนาการในโปรแกรมโรงเรียนมัธยมแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่า 1)การพัฒนาทักษะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เจตคติ และคุณลักษณะค่อยๆ เป็นไปในขั้นตอนแรก จุดส าคัญของการพัฒนา
เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้ประสบความส าเร็จโครงการการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมากกว่า 1 โครงการขึ้นไป 
2)การรับรู้ความสามารถทางการเรียนสูงขึ้นของนักเรียนส่งผลต่อความส าเร็จในโปรแกรมโรงเรียนมัธยม
แบบเปิด และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจภายใน 3) ส่วนประกอบของแรงจูงใจ
ภายในส่งผลต่อความส าเร็จในโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองประกอบด้วย การสร้างสถานการณ์ 
การเรียนรู้ที่ท้าทาย การให้อิสระแก่ผู้เรียนในโครงการการเรียนเพื่อรอบรู้และการกระตุ้นความอยากรู้
อยากเห็นและความสนใจของผู้เรียน 4)การจัดการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น 
สิ่งที่แสดงคือ การให้อ านาจแก่ผู้เรียน การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ความส าคัญแก่
ความสามารถหลายด้าน 
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   ฮัดส์เพธ (Hudspeth. 1992: 3514- A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
สอนของครูกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในวิทยาลัยชุมชนในรัฐมอนตานาและ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพศ และความ
ต้ังใจกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมโดยใช้ Pretest 
เป็นตัวแปรร่วม (Covariate) ในการวัด Posttest การวิจัยนี้ท าขึ้นในเดือนกันยายน 1989 ถึงเดือน
มิถุนายน 1990 ในวิทยาลัยชุมชนมอนตานา 3 แห่ง และวิทยาลัยชุมชนวอชิงตัน 1 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ 
คือ Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) ของ Gluglielmino ใช้วัดความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน และใช้ The Principle of Adult Learning Scale (PALS) เพื่อวัดรูปแบบ
การสอนของครู โดยผู้สอนจะไม่ได้รับข้อมูลหรือค าแนะน าเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของรูปแบบการ
สอนและผู้สอนใช้วิธีสอนนักเรียนในชั้นเรียนของตนอย่างที่เคยสอน ผลการวิจัยพบว่า อายุ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และความต้ังใจ มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนรูปแบบการสอน และเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนักเรียน 

   วิคเตอร์ และจอร์จ (Victor; & George. 1975: 156-161) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยและครูวิทยาศาสตร์ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ตามวิธีของเทอร์สโตน โดยสร้างข้อความทั้ง
เชิงนิเสธและเชิงนิมาน จ านวน 36 ข้อ ไปใช้ทดสอบ ผลปรากฏว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษากับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  จากงานวิจัยที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน ถ้านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
สูง ก็มักจะมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์สูงด้วยเช่นกัน 

 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 3.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  การจัดการเรียนรู้โดยวิธีนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการถกเถียงปัญหาต่างๆ ในกลุ่ม
ย่อยเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นอยู่  ครูเป็นเพียงผู้ควบคุมและแนะน า  โดยมีจุดมุ่งหมายเตรียม
ตัวผู้เรียนให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  และความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ดี  ในการแสวงหา
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ความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหา  ได้ส่งเสริมการคิดค้นและมีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องประสบอยู่
เสมอในชีวิต ท าให้สามารถช่วยตนเองได้ และค้นคว้าหาข้อเท็จจริงในทางวิชาการโดยอาศัยเหตุผล 

  พื้นฐานของการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานี้เกิดจาก จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นักการศึกษา
และนักปรัชญาชาวอเมริกันเป็นผู้คิดขึ้น  เป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปตามหลักจิตวิทยาแห่งการเรียนรู้ที่ว่า 
“การเรยีนรู้จักเกิดขึ้นได้เมื่อปัญหาเกิดขึ้น”  เป็นการเรียนรู้แบบเดียวกันกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method)  ซึ่ง ดิวอ้ี ได้น ามาเสนอเป็นการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ก าหนดขอบเขตของปัญหา (Location of Problem) 
   2. ต้ังสมมติฐานการแก้ปัญหา (Setting up of Hypothesis) 
   3. การทดลองและรวบรวมข้อมูล (Experimenting and Gathering Data) 
   4. วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) 
   5. สรุปผล (Conclusion) 
  จากที่กล่าวว่า สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเกิดมาจากการที่เราพบเจอ
ปัญหา เราจึงต้องแสวงหาค าตอบโดยอาศัยวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ มีการเรียงล าดับขั้นตอน 
ซึ่งแสดงให้เห็นความส าคัญของขบวนการของการแก้ปัญหา คือ  มีจุดเริ่มต้นต้ังแต่เกิดข้องสงสัยในสิ่ง
ต่างๆ ที่พบเห็นว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ต่อไปก็จะรวบรวมความรู้เดิมที่เคยได้เรียนมาแล้วนั้นมาใช้ใน
การอธิบายข้อสงสัยนั้น  เมื่อยังไม่พบแนวทางก็จะพยายามตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนอย่างมีเหตุผล
ให้รัดกุมโดยอาศัยเหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เข้ามาช่วยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาต่อไป
ถึงขั้นการค้นคว้า ทดลอง หาข้อพิสูจน์ทางสมมติฐานว่าข้อใดจะถูกต้องที่สุด  แล้วให้ข้อสรุปเป็น
ค าตอบของปัญหานั้น 
 3.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  โพลยา (จิตติมา  พิศาภาค; และสิริพร  ทิพย์คง. 2552: 4)ได้เขียนถึงความหมายของการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหาไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท าความ
เข้าใจปญัหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบผล 
  สาโรจน์ บัวศรี (อนุรักษ์  ชาติเชยแดง. 2547: 34; อ้างอิงจาก สาโรจน์  บัวศรี. 2523:     
8-10) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนแบบแก้ปัญหาเป็นวิธีที่ผู้เรียนได้ประสบการณ์และได้ทราบวิธีการ
แก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น น าไปใช้แก้ปัญหาได้ทันทีและน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหา
ต่อไปวันข้างหน้าอีกด้วย ถ้าใช้วิธีสอนแบบนี้บ่อย จะท าให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เมื่อเกิดปัญหา
อะไรขึ้นในชีวิตของคนก็ไม่ตระหนกตกใจ 
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  ชุติมา วัฒนะคีรี (ม.ป.ป.: 66) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาว่า
เป็นการฝึกทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการเอง ครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
นับว่าเป็นลักษณะของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ หรือการฝึกแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ 
  ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537: 62) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา หมายถึง วิธีการ
ที่กระท าเพื่อให้ได้ค าตอบ ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิมประมวลเข้า
กับสถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้ในปัญหา 
  รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (2005: 5) และ สสวท. (2550: 7) กล่าวในท านองเดียวกันว่า การ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ ขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหา 
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบ 
  นงลักษ์  ลักษณะวิมล (2552: ออนไลน์) การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  เป็นวิธีสอนที่
ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) เป็นวิธีการสอนท่ีมีขั้นตอน 
มีเหตุผล มีการรวบรวมข้อมูล มีการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ดังนั้น จึงอาจเรียกวิธีสอน
แบบนี้ว่า วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ 
  ธนวรรณ  มณี (2550: 64) การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  หมายถึง  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่างๆ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติอย่างมี
ระบบให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผล  โดยใช้กระบวนการ
หรือวิธีการ  ความรู้  ทักษะต่างๆ และความเข้าใจในปัญหานั้นมาประกอบกันเพื่อเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหา  แล้วให้ข้อสรุปเป็นค าตอบของปัญหาน้ัน 

 สรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนพบปัญหา รู้สภาพสาเหตุของ
ปัญหาและหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่ค าตอบที่ต้องการและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชวีิตประจ าวันได้ โดยการจัดการเรียนรู้นั้นครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
ปัญหา มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาค าตอบ โดยอาศัยนวัตกรรมหรือสื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือใน
การกระตุ้นการเรียนรู้   
 3.3 ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  
  นงลักษ์  ลักษณะวิมล (2552: ออนไลน์) ได้เขียนถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 
   1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และสรุป 
   2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์อันเป็นวิธีที่มีเหตุผลซึ่งจะ
มีประโยชน์ต่อการท่ีผู้เรียนจะน าวิธีการไปใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวันได้ 
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   3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุผล และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
   4. เพื่อให้นักเรียนฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดอิสระและสามารถท างาน
ร่วมกับกลุ่มเพื่อนได้ 
 3.4 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  วารี  ถีระจิตร (2538: 75) ได้ก าหนดขั้นตอนของการสอนแบบแก้ปัญหามีดังนี้ 
   1. ขั้นก าหนดขอบเขตของปัญหา เป็นขั้นที่ครูเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้
นักเรียนตอบได้ว่าอะไรคือปัญหาของสถานการณ์นั้น 

   2. ข้ันต้ังสมมติฐานการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถแยกแยะสาเหตุของ
ปัญหาได้ 

   3. ข้ันทดลองและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นที่นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
และเสนอทางเลือกที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
   4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นที่นักเรียนตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่คิดว่า
เหมาะสมที่สุด 

   5. ขั้นสรุปผล เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถเสนอแนะวิธีการป้องกันปัญหาโดยการ
พิจารณาสาเหตุพื้นฐาน เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อผลสรุปสมมติฐาน 

  สาโรจน์  บัวศรี (อนุรักษ์  ชาติเชยแดง. 2547: 35; อ้างอิงจาก สาโรจน์  บัวศรี. 2523: 9) 
ระบุการสอนแบบแก้ไขปัญหา มีขั้นตอนดังนี้ คือ                                                              
   1. ขั้นก าหนดปัญหา 
   2. ขั้นต้ังสมมติฐาน 
   3. ขั้นทดลองท า 
   4. ขั้นวิเคราะห์เหตุผล 
   5. ขั้นสรุปผล 
  สมจิต สวธนไพบูลย์ (อนุรักษ์  ชาติเชยแดง. 2547: 35-36; อ้างอิงจาก สมจิต สวธน
ไพบูลย.์ 2527: 99-101) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิธีการที่ใช้ในการหาค าตอบ 
กล่าวคือเมื่อคนเรามีความสนใจหรือต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะหาทางค้นคว้า เพื่อ
หาค าตอบของปัญหานั้นๆ วิธีการท่ีใช้ค้นคว้าเพื่อหาค าตอบมีหลายวิธี แต่ที่นิยมกันมากคือ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และก าหนดขั้นตอนของการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไว้เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  
   ข้ันท่ี 1 ก าหนดขอบเขตของปัญหา การท่ีจะได้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้
เกิดขึ้นจากครูและนักเรียนร่วมกันเตรียมเรื่องที่เรียนในรูปของปัญหา 
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    1. การให้สังเกตของจริง ภาพประกอบที่ครูหรือนักเรียนช่วยกันเตรียมมาแล้ว
อภิปรายร่วมกันจนเกิดปัญหา 
    2. อาศัยการทดลองและการสาธิตเป็นขั้นต้น เพื่อน าไปสู่การเกิดปัญหา 
    3. เล่าเรื่องต านาน หรือนิทานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    4. ให้ดูภาพยนต์ สไลด์ และฟิล์มสตริป 
    5. ทายปัญหา 
    6. ใช้ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
    7. สร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจ 
   ข้ันท่ี 2 ต้ังสมมติฐานการแก้ปัญหา เกิดจากการที่ได้สังเกตข้อเท็จจริงต่างๆ จน
สามารถคาดคะเนหรือเดาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล การต้ังสมมติฐานจะเป็นไปในลักษณะการวางแผน
กิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ค าตอบจากปัญหาต่างๆ ว่าจะใช้วิธีใดในการหาค าตอบ ซึ่งต้องใช้หลายวิธี
ร่วมกัน 
   ข้ันท่ี 3 ทดลองและรวบรวมข้อมูล เมื่อได้วางแผนกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะหาวิธีให้ได้
ค าตอบจากปัญหาแล้วก็ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการอ่านค้นคว้า หรือจากการทดลองแล้วจด
บันทึกรายละเอียดของข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ ครูมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษา คอยแนะแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
   ข้ันท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูล สมาชิกในกลุ่มน าข้อมูลเสนอภายในกลุ่มเพื่อจะได้อภิปราย
เพิ่มเติมมีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตจากข้อมูลที่ได้ ครูต้องเป็นผู้คอยตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อเท็จจริง ช่วยขยายเพิ่มเติมส่วนที่ยังคลุมเครือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   ข้ันท่ี 5 ขั้นสรุปผล เป็นขั้นสรุปผลที่ได้จากข้อมูลเพื่อน าไปเป็นความรู้ใหม่ต่อไป 
  ดิวอ้ี (Dewey 1976: 130) ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียมการ หมายถึงการรับรู้และเข้าใจปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คนส่วนใหญ่
จะพบกับความตึงเครียด ความสงสัย และความยากล าบากท่ีจะต้องพยายามแก้ไขปัญหานั้นให้หมด
ไป ในขั้นต้นผู้ประสบปัญหาจะต้องรับรู้และเข้าใจในตัวปัญหานั้นก่อนว่า ปัญหาที่แท้จริงของ
เหตุการณ์นั้นๆ คืออะไร 
   2. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การระบุและแจกแจงลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น
จะมีลักษณะแตกต่างกัน มีระดับความยากง่ายที่แก้ไขได้ต่างกัน จึงต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 
    2.1 มีตัวแปรต้น หรือองค์ประกอบอะไรบ้าง 
    2.2 มีอะไรบ้างที่ต้องท าในการแก้ปัญหา 
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    2.3 ต้องมอบปัญหาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปยังสิ่งที่อยู่ไกลตัว เพื่อที่จะแก้ปัญหาไป
ทีละตอน 
    2.4 ต้องรู้จักถามค าถามที่จะเป็นกุญแจน าไปสู่การแก้ปัญหา 
    2.5 พยายามดูเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริงๆ บางครั้งอาจมีสิ่งที่เรามองเห็น
ไม่ชัดเจนที่เป็นตัวก่อปัญหา ถ้าขจัดสิ่งนั้นได้ก็จะแก้ปัญหาได้ 
   3. ขั้นการเสนอแนวทางในทางแก้ปัญหา หมายถึง การหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับ
สาเหตุของปัญหา แล้วออกมาในรูปของวิธีการเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเพื่อการ
ต้ังสมมติฐาน 
    3.1 จะมีวิธีการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอย่างไร ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น 
    3.2 สร้างสมมติฐานหรือค าถามที่อาจเป็นไปได้เพื่อช่วยแก้ปัญหา 
   4. ขั้นสอบผล หมายถึง ขั้นในการเสนอเกณฑ์เพื่อการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เสนอวิธีการแก้ปัญหา ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง ต้องมีการเสนอวิธีแก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะได้วิธีการที่ดี
ที่สุด 
   5. ขั้นในการน าไปประยุกต์ใหม่ หมายถึง การน าข้อมูลทั้งหมดที่คัดเลือกและตีความ
นั้นมาสรุป เพื่อน าไปสู่การพิสูจน์สมมติฐานที่ก าหนดไว้ในตอนต้น ว่าเป็นจริงหรือไม่ เมื่อได้ค าตอบ
แล้วจะมีการสรุปผลและสรุปเป็นหลักการอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจถือเป็นหลักการใหม่ๆ ได้ข้อสรุปนี้จะต้อง
เป็นข้อสรุปที่สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันและยอมรับร่วมกัน 
   6. การตรวจสอบและประเมินผล เมื่อได้ข้อสรุปและหลักการอย่างกว้างๆ แล้วสมาชิก
ของกลุ่มจะร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง โดยการตรวจสอบและประเมินว่าวิธีการและข้อสรุปที่ได้ไปแล้วนั้น 
มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด จะเชื่อถือได้หรือไม่ ในขั้นนี้เป็นขั้นทบทวนความคิดที่ว่าสิ่งที่คิดหรือ
ค าตอบที่สรุปแล้วนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  
  โพลยา (1975: 5-6) ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ท าความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) 
   2. วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) 
   3. ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the plan) 
   4. ตรวจสอบ (Looking back) 
  พจนารถ บัวเขียว (2535: 10-11) ใช้ขั้นตอนการสอนแบบแก้ปัญหาตามแนวคิดของ     
โรเบิร์ต เดวิส และคนอ่ืนๆ ดังนี้ 
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   1.การเรียนรู้ปัญหา ครูเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ โดยการน าภาพ ข่าว และนิทาน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ มาสนทนา
กับผู้เรียน 
   2. การก าหนดขอบเขตของปัญหา ผู้สอนเป็นผู้เสนอสถานการณ์ที่มีเป็นปัญหาแก่
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและก าหนดขอบเขตของปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยการใช้สไลด์ 
วีดีโอ หรือวิธีการต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจปัญหา และแสวงหาค าตอบต่อไป 
   3. ค้นหาข้อแก้ปัญหา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ โดยผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการน าความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลต่างๆ มาใช้  
   4. เลือกวิธีการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้คัดเลือกและตีความแล้วมาสรุป
เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความเห็นตรงกัน และยอมรับ
ร่วมกัน 
   5. การน าไปใช้และประเมินผล นักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงทางเลือกนั้น และ
ร่วมกันสรุปถึงวิธีการ และข้อมูลที่ได้รับอีกครั้งหนึ่ง 
  ทวี ทองสว่าง (ภัทรานิษฐ์  ศรีมงคล. 2546: 16-17; อ้างอิงจาก ทวี ทองสว่าง. 2525: 101) 
ได้ก าหนดขั้นตอนของการสอนแบบแก้ปัญหา ดังนี้  
   1. ขั้นการก าหนดปัญหาให้ถูกต้อง ครูและนักเรียนช่วยกับรวบรวมปัญหาที่เรียน โดย
ค านึงถึงความสนใจ ความต้องการของปัญหาอันเกิดจากตัวนักเรียนจริงๆ ซึ่งปัญหานั้นอาจจะมามา
จากกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่สร้างขึ้น เช่น ให้นักเรียนได้พบปัญหาจากสถานการณ์สื่อต่างๆ เช่น 
จากเทปโทรทัศน์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ สถานการณ์จ าลอง แล้วพิจารณาขอบเขตของปัญหา 
   2. ขั้นต้ังสมมติฐาน นักเรียนหาสาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ในขั้นก าหนดปัญหา 
   3. ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
จะเป็นแนวทางไปสู่การแก้ปัญหานั้นให้นักเรียนแก้ปัญหาจากสาเหตุโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
จากแบบเรียน จากห้องสมุด จากประสบการณ์ที่ได้ทดลองปฏิบัติ แล้วจดบันทึกผลการทดลองไว้เป็น
ข้อมูล เพื่อพิจารณาในขั้นต่อไป 
   4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้ 
   5. ขั้นสรุป สรุปวิธีการแก้ปัญหาไว้เป็นข้อปฏิบัติในครั้งต่อไป 
  ซันต์ และโทรบริดจ์ (Sund; & Trowbridge. 1973: 2) ได้กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ว่าเป็นวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งมี 6 ขั้น คือ 
   1. ระบุปัญหา 
   2. ต้ังสมมติฐาน 
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   3. ออกแบบการทดลอง 
   4. สังเกตการปฏิบัติการทดลอง 
   5. รวบรวมข้อมูลจากการทดลอง 
   6. ลงข้อสรุป 
  เวียร์ (Weir. 1974: 17-18) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นในการต้ังปัญหา 
   2. ขั้นในการวิเคราะห์ปัญหา 
   3. ขั้นในการเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
   4. ขั้นในการตรวจสอบผลลัพธ์ 
  ไมเคิลลิส (Michaelis. 1980: unpaged) ได้เสนอขั้นตอนของการสอนแบบแก้ปัญหา 
ดังนี้ 
   1.ก าหนดปัญหา และท าความเข้าใจกับปัญหา เมื่อเริ่มบทเรียน ผู้สอนเสนอปัญหาที่
ท าการศึกษาแก่ผู้เรียนเสียก่อน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ว่าเป็นอย่างไร ในการเสนอ
ปัญหาให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนอาจใช้สื่อการสอนและวิธีการต่างๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจปัญหาน้ัน 
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการคิดว่าจะค้นหาค าตอบอย่างไร หรือตอบค าถามนั้นอย่างไร  
   2. ก าหนดสมมติฐาน ในขั้นนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และมีความคิดอย่าง
เป็นระบบ โดยผู้เรียนเริ่มน าเอาความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลที่ตนเคยศึกษาไปแล้วมาคิดแก้ปัญหา
ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. การวางแผน เมื่อผู้เรียนได้ก าหนดสมมติฐานแล้ว ขั้นนี้เป็นการวางแผนเพื่อพิสูจน์ 
สมมติฐานที่ก าหนดไว้โดยวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล การมอบหมายงาน 
   4. การจัดเก็บข้อมูล เมื่อก าหนดแผนงานแล้วขั้นต่อไปก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ไปค้นหาข้อมูลจากที่ตนได้รับมอบหมาย ในขั้นนี้เองที่ผู้เรียนจะแยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลตามที่มอบหมายจากกลุ่ม เมื่อค้นหาข้อมูลที่ตนรับผิดชอบแล้ว เสนอต่อกลุ่มน าข้อมูลนั้นมา
ตรวจสอบและตีความพร้อมทั้งคัดเลือกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 
   5. การสรุปค าตอบ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าข้อมูลทั้งหมดที่คัดเลือก และตีความแล้วนั้นมา
สรุปเพื่อน าไปสู่การพิสูจน์สมมติฐานที่ก าหนดไว้ตอนต้น ว่าเป็นจริงหรือไม่ เมื่อได้ค าตอบมีการสรุปผล
และหลักการอย่างกว้าง ซึ่งอาจถือเป็นหลักการใหม่ๆ ได้ข้อสรุปนี้ต้องเป็นข้อสรุปที่สมาชิกของกลุ่ม
ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันและยอมรับร่วมกัน 
   6. การตรวจสอบและประเมินผล เมื่อได้ข้อสรุปและหลักการอย่างกว้างๆ แล้วสมาชิก
ของกลุ่มร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง โดยการตรวจสอบและประเมินว่าวิธีการและข้อสรุปที่ได้ไปแล้วน้ันมี



53 

ความถูกต้องมากน้อยเพียงใดที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ ในขั้นนี้ถือเป็นขั้นทบทวนความคิดว่าที่คิดหรือ
ค าตอบที่สรุปแล้วนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
  คล้าค และสตาร์ (Clark; & star. 1986: 253) อธิบายถึงการสอนแบบแก้ปัญหาใช้ได้กับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ขั้นน า ครูน าโดยการสนทนา อภิปราย ซักถาม หรือใช้สื่อการสอนเพื่อสร้างความ
พร้อมในการเรียน 
   2. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
    2.1 ขั้นก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่รับรู้ปัญหาจากการเสนอปัญหา สถานการณ์ 
เพื่อให้ผู้เรียนเลิกปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง 
    2.2 ขั้นนิยามปัญหา ผู้เรียนนิยามปัญหา โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น 
    2.3 ขั้นค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล ช่วยกันก าหนด
สมมติฐาน โดยได้รับข้อมูลหรือแนะน าแหล่งค้นคว้า 
    2.4 ขั้นแก้ปัญหา ขั้นที่ผู้เรียนสรุปผลการแก้ปัญหาเอง ผู้เรียนตรวจสอบ
สมมติฐานและแก้ปัญหาของผู้เรียนเพื่อขยายความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
    2.5 ขั้นสรุป  
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ไว้ดังนี้ (วิธีสอนแบบแก้ปัญหา. 2552: ออนไลน์) 
   1. ขั้นเตรียม  
    1.1 ผู้สอนศึกษาแผนการสอน เนื้อหา และจุดประสงค์การสอนอย่างละเอียด 
    1.2 ผู้สอนวางแผนก าหนดกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามล าดับ 
   2. ขั้นด าเนินการสอน  
    2.1 ขั้นก าหนดขอบเขตของปัญหา เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา และก าหนด
ขอบเขตของปัญหา ผู้สอนอาจใช้วิธีเล่าเรื่อง  สร้างสถานการณ์จ าลอง อภิปราย ศึกษากรณีเฉพาะราย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหานั้น ถ้ามีหลายปัญหา อาจแยกเป็นข้อๆ ได้ ดังนั้น บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ 
คือ 
     2.1.1 น าทางให้ผู้เรียนเห็นปัญหา 
     2.1.2 จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา 
     2.1.3 ช่วยต้ังจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน 
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     2.2 ขั้นต้ังสมมุติฐาน เป็นขั้นวางแนวทางที่จะหาค าตอบของปัญหา โดยให้
ผู้เรียนต้ังสมมุติฐานว่า ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวิธีการแก้ปัญหาน้ันน่าจะแก้ไขได้โดย
วิธีใดบ้าง บทบาทของผู้สอนในขั้นนี ้คือ 
     2.2.1 ช่วยผู้เรียนวางแผนจะแก้ปัญหาได้โดยวิธีใดบ้าง 
     2.2.2 แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มรับผิดชอบงานตามความสามารถและความสนใจ 
    2.3 ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลใช้ในการแก้ปัญหา โดยอาจค้นคว้าจากต ารา เอกสารต่างๆ จากการสัมภาษณ์ ซักถาม
ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ แล้วจดบันทึกข้อมูลไว้ บทบาทของผู้สอนในขั้นนี ้คือ 
     2.3.1 แนะน าแหล่งความรู้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล 
     2.3.2 ติดต่อบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้าเพื่อให้สัมภาษณ์แก่ผู้เรียน 
    2.4 ขั้นทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าข้อมูลมาพิจารณาโดยเริ่ม
จากการทดลองปฏิบัติดู และน าผลจากการทดลองมาวิเคราะห์ว่าวิธีใดใช้ได้ผลในการแก้ปัญหา อาจ
ใช้ได้หลายวิธีแตกต่างกันไป บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 
     2.4.1 สังเกตการทดลองหรือวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียน และให้ค าแนะน า
เมื่อจ าเป็น 
     2.4.2 อ านวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นต่างๆ ที่ผู้เรียน
ต้องการใช้ในการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.5 ขั้นประเมินและสรุปผล เป็นขึ้นสุดท้ายของล าดับขั้นสอน เมื่อผู้เรียนได้ท าการ
ทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้ว ผู้เรียนย่อมสามารถประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาและสรุปได้ว่า 
วิธีการใดได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหานั้น บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 
     2.5.1 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงานวิธีการแก้ปัญหาต้ังแต่ขั้นที่ 1 จนถึงขั้นที่ 5  
     2.5.2 ผู้สอนอภิปรายซักถามผู้เรียน ช่วยเสริมและสรุปประเด็นว่าส าคัญของ
การเรียนการสอนครั้งนี้ 
   3. ขั้นประเมินผล  
    3.1 ผู้สอนประเมินผลการท างานของผู้เรียน แล้วแจ้งให้ผู้เรียนทราบข้อดีและ
ข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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  บาบา (Baba. 1990: 32-35) กล่าวว่าการแก้ปัญหาประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้ 
   1. เข้าใจปัญหา 
   2. คิดวางแผนในการแก้ปัญหา 
   3. แก้ปัญหาตามแผนให้ส าเร็จ 

   4. หาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา                                                                                                
  สรุปได้ว่าการสอนแบบแก้ปัญหามีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1. ข้ันก าหนดปัญหา เป็นการก าหนดปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้และ
ก าหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา ในขัน้น้ีผู้วิจัยได้แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามแนวการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ 
   2. ข้ันกระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนแต่ละกลุ่มใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 
  3. ข้ันสะท้อน/ปรับกระบวนการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนเสนอวิธีการและผลสรุป
ของการแก้ปัญหา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งมีการปรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายให้
สมบูรณ์  
   4. ข้ันประยุกต์ความรู้ เป็นการประยุกต์ความรู้ที่ได้น าไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ โดย
ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยช่วยกันคิดแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้ 
   5. ข้ันสรุป/ประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนตรวจสอบผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้ว เป็นการสรุปบทเรียนและประเมินค่าไปพร้อมกัน 
 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เพื่อให้สามารถมองเห็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 

 
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

1. ขั้นก าหนดปัญหา เป็นการก าหนดปัญหา
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้และก าหนด
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา ในขัน้น้ี
ผู้วิจัยได้แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามแนวการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ 
2. ขั้นกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อแบ่งผู้เรียน
เป็นกลุ่มแล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1 ข้ันท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียน
มองเห็นหรือระบุปัญหา และท าความเข้าใจกับ
ปัญหา ท าให้นักเรียนก าหนดขอบเขตของปัญหา
ได้ 
     2.2 ข้ันต้ังสมมติฐาน/วางแผน เป็นขั้นทีใ่ห้
นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา คิดคาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้าโดยอาศัยการสังเกต ความรู้และ 
ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
วิธีการเพื่อหาค าตอบอย่างมีเหตุผลในการ
แก้ปัญหานั้นๆ 
     2.3 ข้ันปฏิบัติการแก้ปัญหา และรวบรวม
ข้อมูล เป็นขั้นที่นักเรียนปฏิบัติหรือค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้วจดบันทึกรายละเอียดข้อมูล
เหล่านั้น เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา 
โดยเลือกวิธีการจากการออกแบบการแก้ปัญหา
จากขั้นวางแผน 

1. ขั้นอภิปรายก่อนการทดลอง/ขั้นอภิปราย
ก่อนการท ากิจกรรม หมายถึง ข้ันท่ีผู้สอนใช้
ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น คิด
สงสัย หรือเป็นการแนะแนวทางการทดลอง 
ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ัง
ไว้ตอบปัญหา  
2. ขั้นปฏิบัติการทดลอง/ขัน้การท ากิจกรรม 
หมายถึง ข้ันท่ีผู้เรียนลงมือปฏบัิติการทดลอง 
ผู้สอนคอยควบคุมดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
คอยกระตุ้น สนับสนุนให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
3. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง/ขั้นอภิปราย
หลังการท ากิจกรรม หมายถึง ข้ันท่ีผู้สอนใช้
ค าถามเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลหรือผล
การทดลองสรุปเป็นความรู้ รวมทั้ง อภิปรายถึง
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
     2.4 ข้ันวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เป็นขั้นที่
นักเรียนน าเอาข้อมูลจากการรวบรวมมาจ าแนก
ความคิด จัดกระท าและวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบ
ค าตอบและน าไปสู่การลงความเห็นข้อมูล ซึ่งเป็น
ผลสรุปขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 
สรุปผลการแก้ปัญหาของกลุ่มย่อย 
3. ขั้นสะท้อน/ปรับกระบวนการแก้ปัญหา 
     3.1 ผู้เรียนกลุ่มย่อยเสนอวิธีการและผลสรุป
ของการแก้ปัญหา  
     3.2 ผู้เรียนทัง้ชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อม
ท้ัง คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติการ
แก้ปัญหาซึ่งกันและกัน 
     3.3 ปรบักระบวนการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย
ให้สมบูรณ์ โดยผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสร้างเป็น
องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหา 
4. ขั้นประยุกต์ความรู้ เป็นการประยุกต์ความรู้ที่
ได้น าไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ โดยผู้สอนก าหนด
สถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยช่วยกันคิด
แก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้ 
5. ขั้นสรุป/ประเมินผล เป็นข้ันท่ีผู้สอน
ตรวจสอบผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆ 
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้ว เป็นการ
สรุปบทเรียนและประเมินค่าไปพร้อมกัน 
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 3.5 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  บทบาทของผู้สอน (อนุรักษ์  ชาติเชยแดง. 2547: 39) 
   1. ปล่อยให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองให้มากที่สุด ควรมีค าอธิบายก่อนขึ้นหัวข้อ เช่น      
การสอนแบบแก้ปัญหา ครูต้องจัดบทบาทของตน คือ คอยพิจารณาช่วยเหลือเมื่อจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 
   2. เมื่อผู้เรียนท าไม่ถูก อ้างอิงข้อมูลบกพร่องผิดพลาด ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ก าลังใจ ให้ข้อคิด เพื่อให้ผู้เรียนคิดพิจารณาปรับปรุงใหม่ เมื่อผู้เรียนท าไม่ถูกอ้างอิงข้อมูลบกพร่อง 
   3. ควรให้ก าลังใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พิจารณาใหม่ โดยการให้ข้อเสนอแนะ หรือ
อภิปรายซักถามให้ผู้เรียนคิด 
   4. เมื่อผู้เรียนยังใช้ชีวิตเดิมอยู่ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ครูควรสนับสนุนให้
ผู้เรียนคิด พิจารณาวิธีจัดข้อมูลใหม่ เพื่อใช้ชีวิตใหม่แก้ปัญหา 
   5. ถ้าผู้เรียนท้อถอยเลิกแก้ปัญหา เนื่องจากยังมองไม่เห็นวิธีแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ครู
ควรเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาทดลอง 
   6. เมื่อผู้เรียนสับสนเหนื่อยหน่าย หงุดหงิด ควรแนะน าให้ผู้เรียนพักเพื่อความสบายใจ 
   7. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีใจกว้างมองหลายมุม ยอมรับความคิดเห็น ไม่ยึดมั่นวิธีใด
วิธีหนึ่ง ช่วยให้การแก้ปัญหาดีขึ้น 
   8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาเหตุผล คิดเดา ลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหาบ้าง 
   9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทดสอบประเมินผลหรือทบทวนการแก้ปัญหาของนักเรียน สิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาคือ การฝึกให้ผู้เรียนมีเจตคติในการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อน
ตัดสินใจ 
  บทบาทของผู้เรียน (นงลักษ์  ลักษณะวิมล. 2552: ออนไลน์) 
   1. ร่วมกันเลือกปัญหาที่ตรงกับความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม 
   2. เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาจริงๆ หรือสถานการณ์ที่ผู้สอนจัดให้ 
   3. วางแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน 
   4. ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   5. ลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและประเมินผล 
 สรุปได้ว่าบทบาทส าคัญของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา คือ ผู้สอนมี
บทบาทในการส่งเสริมและให้ก าลังใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ด าเนินการทุกอย่างด้วยตนเองให้มาก
ที่สุด ส่วนผู้เรียนมีบทบาทในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกการวางแผน ค้นคว้าและลงมือแก้ปัญหา โดยอาศัย
ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุมีผลในการแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปสู่การสรุปผลการแก้ปัญหานั้นๆ 
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 3.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (นงลักษณ์  ลักษณะวิมล. 
2552: ออนไลน์) 
  ข้อดี 
   1. ผู้เรียนได้ฝึกวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ  
   2. ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ  
   3. เป็นการฝีกท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
   4. ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการฝึกแก้ปัญหา จะมปีระโยชน์ในการน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   5. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้สอนจะมีบทบาทน้อยลง 
  ข้อจ ากัด 
   1. ผู้เรียนต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ถ้าผิดไปจะท าให้ผลสรุปที่
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง  
   2. ผู้เรียนต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจึงจะสรุปผลการแก้ปัญหาได้ดี  
   3. ถ้าผู้เรียนก าหนดปัญหาไม่ดี หรือไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะท า
ให้ผลการเรียนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 
 จากที่กล่าวมาสมารถสรุปได้ว่า ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานั้น จะเน้นบทบาท
ของผู้เรียนมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ แต่จะมีข้อจ ากัดในเรื่องความคลาดเคลื่อนจากขั้นตอนการสอน และทักษะพื้นฐานเดิม
ของผู้เรียน  ฉะนั้นผู้วิจัยได้ท าการสรุปบทบาทส าคัญและข้อดีข้อเสียของการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหากับแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงบทบาทส าคัญและข้อดีข้อเสียของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
1. จัดนักเรียนทีม่ีความแตกต่างกันให้อยู่ใน

กลุ่มเดียวกัน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มมี 2-5 คน 
3. นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้แสดง

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

1. จัดให้นักเรียนท่ีมีความสามารถใกล้เคียง
กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

2. นักเรียนในแต่ละกลุ่มมี 8-12 คน 
3. นักเรียนไม่ได้รับการกระตุ้นให้แสดง

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะช่วยกันท างาน

และแก้ปัญหาจนส าเร็จ 
5. เป้าหมายทีส่ าคัญ คือ ต้องการพัฒนา

ทักษะทางสังคมและทักษะความร่วมมือ
ในการท างาน 

6. สมาชิกในกลุ่มเป็นแหล่งความรู้หลัก 
7. มีการให้คะแนนเป็นรายบุคคลและเป็น

กลุ่ม 
8. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มแบ่งความ

รับผิดชอบในการท างานร่วมกัน 
9. มีกระบวนการกลุ่มเพื่อประเมินหน้าที่ของ

กลุ่ม 

4. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถท างาน
ตามล าพังได้ส าเร็จ โดยมีใบความรู้ ใบ
งานตนเอง มีหนังสือเรียนของตนเอง 

5. ไม่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะทาง
สังคม และทักษะความร่วมมือในการ
ท างาน 

6. ครูเป็นแหล่งความรู้หลัก เมื่อสมาชิกของ
กลุ่มมีปัญหากับภาระงานที่ท า สามารถ
สอบถามได้จากครู 

7. มีการให้คะแนนเป็นรายบุคคล 
8. สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบ

เฉพาะงานของตนเอง 
9. ไม่มีกระบวนการกลุ่ม 

 
 3.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  สุวัฒน์  มุทธเมธา (อนุรักษ์  ชาติเชยแดง. 2547: 40; อ้างอิงจาก สุวัฒน์  มุทธเมธา. 
2522: 206) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ว่าเป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตน
อย่างแท้จริง ดังนี้ คือ 

   1. ผู้เรียนจะเป็นคนต่ืนตัวในการเรียนรู้ปัญหาที่ดีเพราะปัญหาสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ 
   2. ท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ 
   3. เป็นการสร้างความมั่นใจในความสามารถของตน เพราะแต่ละคนได้ใช้
ความสามารถคิดแก้ปัญหา เป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิต และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในโอกาสต่อไป 
   4. มีความเข้าใจ และจ าบทเรียนได้ดี เพราะในการแก้ปัญหาต้องคิดหาเหตุผลข้อมูล
ต่างๆ มาสัมพันธ์กัน ท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการต่างๆ ได้ดี 
   5. การรวบรวมข้อมูลต่างๆ อันเป็นความรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ต่อไปได้ ท าให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหา 
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   6. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับผู้อื่น ควรรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   7. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ชีวิต 
   8. ท าให้ผู้เรียนเป็นคนมั่นคงหนักแน่น ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
มีความปรารถนาดีต่อกัน 

   9. ท าให้ผู้เรียนไม่เป็นคนเชื่อง่าย มีเหตุผลก่อนการตัดสินใจ 
   10. ผู้เรียนต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นผู้รับท่ีก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
   11. ท าให้ผู้เรียนเป็นคนมีความรู้ ความคิด และทัศนะกว้างขวาง 
   12. ฝึกการท างานร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตย 
  สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาสามารถสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ในการรับรู้
ปัญหา เข้าใจสาเหตุของปัญหา ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูล คิดหาเหตุผลและ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ ไม่เชื่อคนง่าย อีกทั้งยังฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เสริมสร้างทัศนคติให้กว้างไกล 
 3.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  งานวิจัยในประเทศ 
   กรรณิกา  อินทรโยธิน (2534: 119) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดเป็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา เรื่องสังคมอนาคตของไทย โดยใช้การสอนแบบ
แก้ปัญหา กับการสอนตามคู่มือครู พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และการคิดเป็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .51 และนักเรียนที่เรียน
วิชาสังคมศึกษา เรื่องสังคมอนาคตของไทย โดยการสอนวิธีการแก้ปัญหา และการสอนตามคู่มือครู มี
การคิดเป็นและใช้ข้อมูลกับการใช้เหตุผลประกอบการคิดเป็น ระหว่างก่อนทดลองกับหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   อนุรักษ์  ชาติเชยแดง (2547: 97) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถทางการจัดการทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเรียนหน่วยทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการสอนแบบโครงการที่ใช้เทคนิคนิวคิวซีและวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาที่ใช้
เทคนิคศึกษากรณีตัวอย่าง พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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   สุมิตรา  สุขประดิษฐ์ ณ อยุธยา (2539: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
โดยใช้ชุดการเรียนกับการสอนตามคู่มือครู พบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ส าเนียง  ศิลป์ประกอบ (2540: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยบทเรียนส าเร็จรูป กับนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามคู่มือครู พบว่า กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
   ภัทรานิษฐ์  ศรีมงคล (2546: 73) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่านิยม
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาท่ีใช้เทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืนกับการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี (STAD) พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   แรทส์  และคนอ่ืนๆ (Raths, et al. 1967: 5 - 22) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ครูควรเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติใน
ชั้นเรียน 14 ประการ คือ การเปรียบเทียบ การสรุปเรื่องราว การสังเกต การจัดจ าแนกประเภท การ
ตีความหมาย การวิพากษ์วิจารณ์ การค้นหาข้อตกลงเบื้องต้น การใช้จินตนาการ การต้ังสมมติฐาน 
การประยุกต์หลักการมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ การตัดสินใจ การสร้างโครงการ หรือวางแผนศึกษา
ค้นคว้า การรวบรวมและจัดประเภทของข้อมูล การเข้ารหัส วิธีการดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของวิธีการ
แก้ปัญหาของคนที่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แรทส์ได้กล่าวเน้นอีกทีว่า ถ้าหากผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมดังกล่าวทุกๆ วัน ผู้เรียนจะเกิดประสบการณ์ในการคิดเป็น 

   แซพเทล (Shaftel. 1982: 31) ได้ให้ความเห็นว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ
ค้นพบ และตัวปัญหาก็คือ สถานการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นสถานการณ์ที่
เป็นอุปสรรค คนที่จะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาได้ดีต้องมีความคิดใหม่ๆ มีพฤติกรรมใหม่ๆ แซพเทลได้ย้ า
ถึงวิธีการแก้ปัญหาว่า ในการเรียนการสอนต้องใช้สถานการณ์ที่มีความหมายเป็นปัญหา และมี
ความส าคัญต่อทุกคน ทั้งครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ ครูสอนสังคมศึกษา ต้องช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันคิดต้ังสมมติฐาน เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ลงสรุปเอง ต้ังหลักการเองทุกอย่าง 
การกระท าดังกล่าวนี้เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ ได้ใช้ข้อคิดหลายๆ ทาง ซึ่งท าให้
คนมีความฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
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  จากงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหาให้ผลการวิจัยทั้งที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหามากขึ้น 
 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
 4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  ในปัจจุบันการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็นได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เป็นวิธกีารสอนหนึ่งที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้มีผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังนี้ 
   ซันต์ และโทรบริดจ์ (Sund; & Trowbridge. 1976: 53 - 55) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ซึ่งแต่ละบุคคลใช้กระบวนการคิด
ทางสมอง (Discovery Mental Process) ได้แก่ การสังเกตการณ์ จัดประเภท การวัด การอธิบาย    
การอ้างอิง รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ อย่างผู้ใหญ่ เช่น การก าหนดปัญหา การต้ังสมมติฐาน            
การออกแบบการทดลอง การสังเคราะห์ความรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นคนมีความคิดแบบ
วัตถุนิยม (Objective) อยากรู้อยากเห็น ใจกว้าง  
   ผดุงยศ ดวงมาลา (2531: 63) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนคิดค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนจะต้องสร้างสถานการณ์ยั่วยุเพื่อให้นักเรียนได้ก าหนดวิธีการค้นคว้าหา
ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   ภพ เลาหไพบูลย์ (2537: 119) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ ท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริง
ต่างๆ ด้วยตนเอง ให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา 
   เบญจพร ปณัฑพลังกูร (2551: 27) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ใหน้ักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ คิดแก้ปญัหาได้ด้วยตนเองอย่างมีระบบของ
การคิดโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูจะท าหน้าที่จดั
บรรยากาศการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้โดยใช้ค าถาม 
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   อ าพร ศิริกันทา (2549: 18) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนวิธี
หนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้วางแผนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ ครูจะเป็นผู้ยั่วยุให้นักเรียนอยากเรียนรู้ 
   ขนิษฐา กรก าแหง (2551: 45) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นการ
จดัการเรียนรู้ที่ครูให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ 
หรืออยากที่จะค้นหาค าตอบเหล่านั้น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการหาค าตอบ 

  จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนวิธี
หน่ึงท่ีมุ่งให้นักเรียนคิด วางแผนปฏิบัติกิจกรรม และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูจะท าหน้าทีใ่ช้
ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  เอเซป (ASEP) (Australian Science Education Project. 1974: 81) ได้ก าหนดขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
   1. สร้างสถานการณ์ที่เร้าให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ 
   2. ค้นคว้าแก้ปัญหาที่ต้องการสืบเสาะหาความรู้ 
   3. สรุปผลการสืบเสาะหาความรู้ 
  จากขั้นตอนทั้งสามข้างต้นที่กล่าวมา จะต้องอาศัยการก าหนดและนิยามปัญหา และการ
ค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาแทรกอยู่ระหว่างขั้นตอนทั้งสามด้วย   
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535: 3-8) และประวิตร ชูศิลป์ 
(2524: 5-6) ได้สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
   1. การอภิปรายก่อนการทดลอง (Pre-Lab Discussion) เป็นขั้นที่ผู้สอนใช้ค าถาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ อยากคิด สงสัย แนะแนวทางให้ผู้เรียนหาค าตอบตลอด ให้ค าแนะน าในการท า
การทดลอง 
   2. ปฏิบัติการทดลอง (Experiment Period) เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง
ผู้สอนคอยควบคุมดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด กระตุ้น สนับสนุนให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 

   3. อภิปรายหลังการทดลอง (Post-Lab Discussion) เป็นขั้นที่ผู้สอนใช้ค าถาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูล หรือผลการทดลองสรุปเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎี หรือหลักการต่างๆ 
ค าถามจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น มีแนวคิดที่กว้างขวางขึ้น และมีการอภิปราย
ข้อผิดพลาด (Error) ที่เกิดจากการทดลอง 
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  สมจิต สวธนไพบูลย์ (2535: 139-145) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ข้ัน คือ 

   1. ขั้นการส ารวจข้อมูล เป็นการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาน าไปสร้างเป็น
ความคิดรวบยอด หรือแนวความคิดหลักต่อไป ข้อมูลอาจจะหามาได้จาก 3 แหล่ง แหล่งแรกได้จาก
การสังเกตวัตถุจริง หรือปรากฏการณ์โดยตรง แหล่งที่สองได้จากการทดลอง และแหล่งสุดท้ายได้จาก
การรวบรวมมาจากที่อ่ืน เช่น จากเอกสารหรือจากบุคคลในการจัดกิจกรรม  ขั้นส ารวจข้อมูล อาจท าได้ 
4 วิธี คือ 

    วิธีที่ 1 ครูเสนอปัญหาบอกจุดประสงค์และออกแบบการทดลองร่วมกับนักเรียน 

    วิธีที่ 2 ครูเสนอปัญหาแต่ไม่บอกจุดประสงค์ล่วงหน้า และให้นักเรียนกระท า
กิจกรรมตามที่ครูก าหนด 

    วิธีที่ 3 ครูสาธิตให้นักเรียนและน าข้อมูลที่ได้จากการสาธิตไปสรุปเป็นความรู้ใหม่ 
    วิธีที่ 4 วิธีได้ข้อมูลมาจากแหล่งอ่ืน 

   2. ขั้นการสรุปขึ้นเป็นความรู้ใหม่ ภายหลังจากการส ารวจแล้ว นักเรียนจะได้ข้อมูลซึ่ง
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลง ปริมาณและรายละเอียดอ่ืนๆ ข้อมูลที่ได้นี้อาจจะยัง
ไม่มีความหมายอะไรมากนัก จะต้องมีการน าไปค านวณหรือจัดกระท าเสียก่อน จึงจะมคีวามหมาย
พอที่จะตีความหรือลงข้อสรุปต่อไปได้ ผลสรุปท่ีได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปมโนมติหรือหลักการ 
   3. ขั้นการน าความรู้ใหม่ไปใช้ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนมีโอกาสน าความรู้ที่ได้ค้นพบไปใช้
เป็นรากฐานส าหรับเรียนเรื่องใหม่ได้ เป็นการทดสอบความถูกต้องของความรู้ 
  การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ตามขั้นตอนของ สสวท. มุ่งให้ผู้เรียนสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จะมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การอภิปรายและการทดลองการอภิปรายจะเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะฝึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดของตนเอง กล้าแสดงความ
คิดเห็นยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีเหตุผล ส่วนการทดลองเป็นหัวใจส าคัญของการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพราะเป็นการฝึกฝนหรือท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ซึ่งจะน าไปสู่การค้นพบกฎเกณฑ์ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในโครงสร้างของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ อาจจะเขียนภาพประกอบได้ดังนี้ 
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สถานการณ์หรือ 
ปัญหาท่ีสร้างขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

 ปรับใช้จาก: ทบวงมหาวิทยาลัย. (2525). ชุดส่งเสริมประสบการณ์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์. 
หน้า 117. 
 
  ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามลักษณะที่แสดงในภาพประกอบ สามารถ
ที่จะแบ่งเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ 
   1. สร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากเนื้อหา ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่จะสอนเป็นการน าเข้าสู่บทเรียนในเชิงเนื้อหา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหานั้น สถานการณ์
หรือปัญหานั้นควรจะอยู่ใกล้ตัว ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถไปสู่การออกแบบการทดลองได้ 

    
    อภิปรายโดยใช้ค าถาม 

 ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

สถานการณ์
ปัญหา 

ที่สร้างขึน้ 
 

   อภิปรายโดยใช้ค าถาม 

   จากข้อมูลที่ได้จากการ 
   ทดลอง 

 
การทดลอง 

    น าความรู้ไปใช้กับ
เรื่องที่จะเรียนต่อไปหรือ
ในชีวติประจ าวัน 

 

สรุปผลการ
ทดลอง 
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   2. ใช้ค าถามในการอภิปรายเพื่อน าไปสู่แนวทางการหาค าตอบของปัญหาข้างต้น 
การใช้ค าถามในตอนนี้จะต้องอาศัยสถานการณ์ หรือปัญหาที่สร้างขึ้นเป็นหลัก ชุดค าถามต้องสามารถ
น านักเรียนไปสู่การคาดคะเนค าตอบที่เป็นไปได้ (สมมติฐาน) ค าตอบที่เป็นไปได้ควรเป็นแนวทางของ
การออกแบบการทดลองที่ก าหนดไว้ในแบบเรียน 

   3. ใช้ค าถามไปสู่การออกแบบการทดลอง เทคนิคการทดลองและความปลอดภัยใน
การใช้อุปกรณ์ ค าถามในช่วงนี้จะออกมาในรูปของการออกแบบการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
นักเรียนต้ังไว้ แนะน าอุปกรณ์ เทคนิคและขั้นตอนการทดลอง ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ 
   4. ด าเนินการทดลองและบันทึกผล ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องด าเนินการทดลองและ
บันทึกผลโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ครูจะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ 

   5. ใช้ค าถามในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการทดลอง การใช้ค าถามในตอนนี้จะต้อง
อาศัยข้อมูลจากการทดลองเป็นหลัก เพื่อน าไปสู่การสรุปหาค าตอบในการแก้สถานการณ์หรือปัญหา
ข้างต้นและควรจะมีค าถามที่ฝึกให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันหรือเรื่องที่จะเรียนต่อไป 

  ผดุงยศ ดวงมาลา (2531: 124-125) ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ              
สืบเสาะหาความรู้ ดังนี้ 
   ขั้นการอภิปรายก่อนการทดลอง เป็นการเริ่มต้นไปสู่การก าหนดปัญหาให้นักเรียนคิด
ออกแบบการทดลองหรือต้ังสมมติฐานและคิดวิธีการทดลองเพื่อ ตรวจสอบสมมติฐานเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และปลูกฝังการท างานตามระบอบประชาธิปไตย 

   ขั้นการทดลอง เป็นหัวใจของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มุ่งไปสู่การฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในบางครั้งอาจไม่มีกิจกรรมการทดลองอาจใช้การซักถาม การน าข้อมูล
ที่มีอยู่แล้วมาอภิปราย หรือการจ าลองสถานการณ์เพื่อได้ข้อมูลมาอภิปรายสรุปผล 

   ขั้นการอภิปรายผลหลังการทดลอง เป็นขั้นที่ครูใช้ค าถาม เพื่อน าไปสู่การสรุปความรู้
หลักการส าคัญๆ ของบทเรียน 
  จอยซ์ และ เวล (Joyce; & Weil. 1986: 50-62) ได้แบ่งขั้นตอนของการเรียนรู้ ดังนี้ 
   ข้ันท่ี 1 การสร้างสถานการณ์ ให้นักเรียนต้ังปัญหาโดยใช้ค าถามง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 

   ข้ันท่ี 2 การซักถามนักเรียน เพื่ออภิปรายปัญหาตามล าดับสถานการณ์ 
   ข้ันท่ี 3 การต้ังสมมติฐาน เพือ่ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
   ข้ันท่ี 4 การสรุปและจัดระบบข้อมูล เพื่อสร้างเป็นความรู้ใหม่ 
   ข้ันท่ี 5 การวิเคราะห์และน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 
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  ซุคแมน (อรางค์ลักษณ์ อยู่สุข. 2535: 31; อ้างอิงจาก Suchman. 1966. Inquiry in the 
Curriculum. pp. 90-113) แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ข้ันเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ ผู้สอนจัดสร้างสถานการณ์ที่จะให้ผู้เรียนเผชิญ
เพื่อเป็นการกระตุ้นการสืบเสาะ อาจเป็นการพูด ค าถาม กิจกรรมหรือการทดลองก็ได้ 

   2. ข้ันคิดค้นสืบเสาะ ในขัน้น้ีอาจใช้ค าถาม ค าตอบคิดต่อกันไป หรือท าการทดลอง
ใหม่ ศึกษาข้อมูลใหม่ หรือผสมผสานวิธีการต่างๆ เข้าด้วยก็ได้ 

   3. ข้ันสรุปความคิดท่ีค้นพบใหม่ เป็นการสรุป หรือขยาย หรือสร้างแนวคิดรวบยอดขึ้น 
ซึ่งเป็นความรู้ที่พบขัน้สุดท้าย 

  ขนิษฐา กรก าแหง (2551: 49) ได้สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแนวทางเดียวกัน
คือ  
   1. การน าเข้าสู่ปัญหาโดยการสร้างสถานการณ์ที่เร้าให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ 
การอภิปรายปัญหา การต้ังค าถาม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล  
   2. การต้ังสมมติฐานหรือจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม 

   3. การทดลองหรือการท ากิจกรรม  
   4. การสรุปผลการทดลองหรือการสรุปผลการท ากิจกรรม โดยครูเป็นผู้กระตุ้นหรือให้
แนวทางในการคิดค้นเท่านั้น นักเรียนจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ลงมือท ากิจกรรมหาทางแก้ไขปัญหาเอง 
  อ าพร ศิริกันทา (2551: 23) สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่าจะ
มีกระบวนการเรียนการสอนทิศทางเดียวกันคือ  
   1. การน าเข้าสู่ปัญหา การอภิปรายปัญหา การต้ังค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด
อย่างมีเหตุผล  
   2. การต้ังสมมติฐาน  
   3. การทดลอง  
   4. การสรุปผลการทดลองโดยครูไม่ผูกขาดการถามแต่เพียงผู้เดียว นักเรียนจะเป็นผู้
รวบรวมข้อมูลหาทางแก้ไขปัญหาเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นหรือให้แนวทางในการคิดค้นเท่านั้น 
  สรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จะมีกระบวนการเรียนการ
สอนเป็นแนวทางเดียวกันคือ การน าเข้าสู่ปัญหา การอภิปรายปัญหา การต้ังค าถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล การต้ังสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผลการทดลองโดยครูไม่ผูกขาด
การถามแต่เพียงผู้เดียว นักเรียนจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล หาทางแก้ไขปัญหาเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้น
หรือให้แนวทางในการคิดค้นเท่านั้น 
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 4.3 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  4.3.1 บทบาทของผู้สอน 
   ชุติมา วัฒนะคีรี (ม.ป.ป.: 162) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
    1. แนะน านักเรียนและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

    2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

    3. คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน เช่น ถามค าถาม 
อธิบายข้อข้องใจบางอย่าง 
    4. แนะน าศัพท์ใหม่ๆ ที่พบขณะท าการทดลอง เช่น ละลาย ขยายตัว หดตัว 
แรงดัน อุณหภูมิ เป็นต้น 

    5. กระตุ้นให้นักเรียนบันทึกข้อมูล และอภิปรายผลที่ได้จากการทดลอง 
   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546: 9-10) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ผู้สอนมีบทบาทดังนี้ 
    1. ต้องรู้จักใช้ค าถาม 

    2. อดทนที่จะไม่บอกค าตอบ แต่กระตุ้นและเสริมพลังให้นักเรียนค้นหาค าตอบเอง 
    3. ต้องให้ก าลังใจ ให้นักเรียนมีความพยายาม 

    4. ธรรมชาติของนักเรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ดังนั้น การถามน าให้นักเรียน
อาจคิดไม่เหมือนกันบางครั้งอาจต้องบอกให้บ้าง 
    5. เข้าใจและรู้ความหมายของพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
    6. มีเทคนิคในการจัดการให้นักเรียนแก้ปัญหา 
    7. อดทนที่จะฟังค าถามและค าตอบของนักเรียน แม้ว่าค าถาม ค าตอบเหล่านั้น
อาจไม่ชัดเจน 

    8. รู้วธิีบริหารจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนมีอิสระในการคิด การศึกษาค้นคว้าโดย
ไม่เสียระเบียบของชั้นเรียน 

    9. รู้จักน าข้อผิดพลาดมาใช้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์แนวคิดในการค้นคว้า
ทดลองใหม่ 
   วีระชาติ สวนไพรินทร์ (2531: 40-41) ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับครูในการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1. กระตุ้นให้เด็กคิดโดยการสร้างสถานการณ์ชักชวนให้เด็กต้ังค าถามสอบสวน
ตามล าดับขั้นของค าถามแบบสืบสวนสอบสวน 
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    2. ให้การหนุนก าลัง เมื่อเด็กถามมาก็จะให้แรงหนุนยอมรับในค าถามนั้น กล่าว
ชมและช่วยปรับปรุงค าถามเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในค าถามให้กระจ่างดีขึ้น 

    3. ทวนกลับ ครูจะเป็นผู้ทบทวนค าถามอยู่บ่อย ๆ เพื่อพิจารณาดูว่านักเรียนมี
ความเข้าใจอย่างไร 
    4. เป็นผู้ก ากับ แนะน า ครูจะชี้แนวทางเพื่อให้เกิดความคิดตามแนวทางที่ถูกต้อง 
ควบคุมเด็กเมื่อเด็กออกนอกลู่นอกทาง 
    5. จัดระเบียบ ครูด าเนินการจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับวิธีเรียน การสร้าง
บรรยากาศให้เหมาะสม โดยจัดเป็นกลุ่มหรือชั้นตามลักษณะของนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

    6. สร้างแรงจูงใจ ครูจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีก าลังใจในการเรียน 
  4.3.2 บทบาทของผู้เรียน 
   อรอุมา กาญจน ี(2549: 18) ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
นักเรียนควรมีบทบาทคือ 

    1. พยายามค้นพบสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
    2. ใช้หลักการต่างๆ ใช้ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือ การด าเนินการทดลอง
การบันทึกข้อมูล การอภิปรายและการลงสรุป อันน าไปสู่ความคิดและหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญของบทเรียน 

    3. แสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างมีอิสระมีเหตุผล 

    4. พูด ซักถามหรือโต้แย้งในสิ่งที่นักเรียนเชื่อมั่นและมีเหตุผล 

   บทบาทของนักเรียนในการสืบเสาะหาความรู้นี้ สสวท. พดูไว้ชัดเจนว่า ในบทเรียน
ต้องการให้นักเรียนค้นพบค าตอบและสรุปได้ด้วยตนเอง หมายความว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาความรู้อย่างมาก ความรู้มิใช่มาจากครูทั้งหมด ท่ีมาจากครูมีเพียงส่วนน้อย เป็นแต่เพียง
ส่วนประกอบเท่านั้น  นักเรียนเป็นผู้ทดลอง สังเกต บันทึกข้อมูล และในที่สุดก็เป็นผู้สรุปองค์ความรู้
นักเรียนได้ค้นพบความรู้โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูจะท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือ
ผู้ให้ค าแนะน าเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ผู้ให้ค าตอบ  เมื่อนักเรียนมีข้อขัดข้องตอนใด ครูจะหาวิธีตอบค าถาม
นักเรียนในแนวทีจ่ะกระตุ้นให้คิด และพยายามแนะน านักเรียนไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง (สุวัฒก์ นิยมค้า. 
2531: 560-563) 
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   ในเรื่องบทบาทของนักเรียนถ้าดูแผนภูมิของ สสวท. จะเห็นว่านักเรียนคือ ผู้ค้นหา
ค าตอบ ดังภาพประกอบ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  แผนภูมิการสืบเสาะหาความรู้ของ สสวท. 
 

ท่ีมา: สุวัฒก์ นิยมค้า. (2531). ทฤษฎีและทางปฏิบัติในการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ   
หาความรู้. หน้า 560 - 563. 
   
   พันธ์ ทองชุมนุม (2544: 56) ได้กล่าวถึงหน้าที่และบทบาทของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในกิจกรรมการทดลอง มีดังนี้ 
    1. ส ารวจอุปกรณ์ 
    2. สังเกตปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ 

    3. รายงานผลการสืบเสาะหรือผลการสังเกต 

    4. สืบเสาะหาหลักการทั่วไปจากข้อมูลและต้ังสมมติฐาน 

    5. เสนอแนะการทดลองและการทดสอบ 

    6. สังเกตและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
    7. อภิปรายมโนมติของรูปแบบที่สร้างขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในขั้นตอนการ
ส ารวจได้ 

    8. ขยายมโนมติโดยผ่านขั้นตอนการส ารวจ ตามข้อชี้แนะของมโนมติ 
   สรุปได้ว่า บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ  ครูจะเป็น
ผู้สร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้กับนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่ศึกษาและ
ให้นักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองหรือการท า

       นักเรียน 

 

        แนวความคิด                                                                         การทดลอง 
         หรือทฤษฎี  

 
 

         ทักษะ 
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กิจกรรม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน และคอยชี้แนะช่วยเหลือในขณะที่นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติงาน และให้นักเรียนสามารถสรุปผลจากการทดลอง หรือการท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการเรียนรู้มาแล้ว 
 4.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2537: 26) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์และข้อจ ากัดของการ
จัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ดังนี้  
   ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีดังนี้ คือ 

    1. นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึง
มีความอยากรู้อยู่ตลอดเวลา 
    2. นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดและฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธี
จัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ 
กล่าวคือท าให้สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อีกด้วย 

    3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 

    4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น 

    5. นักเรยีนจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีดังนี้ คือ 

    1. ใช้เวลามากในการเสนอแต่ละครั้ง 
    2. ถ้าสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้นไม่น่าสงสัยแปลกใจ จะท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย
และถ้าครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนวิธีนี้ มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไป จะท าให้
นักเรียนไม่มีโอกาสสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 
    3. นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ าและเนื้อหาวิชาค่อนข้างยาก นักเรียนอาจไม่
สามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

    4. นักเรียนบางคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ ท าให้ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปัญหาและ
นักเรียนที่ต้องการแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากๆ อาจจะตอบค าถามได้แต่
นักเรียนไม่สามารถประสบความส าเร็จด้วยวิธีนี้เท่าที่ควร 
    5. ถ้าใช้กระบวนการแบบนี้อยู่เสมอ อาจท าให้ความสนใจของนักเรียนใน
การศึกษาค้นคว้าลดลง 
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยที่ครูเป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อม จัดล าดับเนื้อหา แนะน าหรือช่วยให้นักเรียนประเมิน
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ความก้าวหน้าของตนเอง ส่วนนักเรียนเป็นผู้เรียนซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของครู นักเรียนมีอิสระในการ
ด าเนินการทดลองอย่างเต็มที่ 
  จอยซ์ และ เวล (Joyce; & Weil. 1986: 67) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ มีข้อดีดังนี้ 
   1. เป็นวิธีที่ยั่วยุให้นักเรียนต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2. เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริม
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าให้กับนักเรียน 

   3. เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนฝึกให้รู้จักการท างาน
เป็นกลุ่มตามระบบประชาธิปไตย 

  ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546: 9) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ จะสามารถพัฒนานักเรียน ดังนี้ 
   1. นักเรียนจะมีส่วนร่วมและมีความคิดริเริ่ม 

   2. นักเรียนจะพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาการตัดสินใจ 

   3. นักเรียนจะพัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย สามารถใช้ทักษะนี้ในการ
ด ารงชีวิตได้ 

   4. นักเรียนจะมีโอกาสท างานร่วมกับเพื่อนในการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิด
ความรู้และประสบการณ์กับเพื่อน 

   5. นักเรียนจะได้พัฒนาความรับผิดชอบ โดยจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  จากทีก่ล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่สิ่งที่ส าคัญของการเร่ิมต้นการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ คือ 
ครู  ซึ่งครูต้องรู้จักใช้ค าถามสร้างสถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ  แนะน าหรือช่วยให้
นักเรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง ส่วนนักเรียนเป็นผู้เรียนซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของครู นักเรียน
มีอิสระในการด าเนินการทดลองอย่างเต็มที่ส าหรับนักเรียนนั้นจะได้ฝึกกระบวนการต่างๆ เช่น 
กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและได้ฝึกระบวนการคิด การท างานเป็นกลุ่ม  สิ่งที่พึงระวังคือ 
การจัดการเรียนรู้วิธีการนี้ใช้เวลามาก  ดังนั้นผู้สอนควรจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้เป็นอย่างดี และจัด
ระดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนด้วย 
 
 
 
 



74 

 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  งานวิจัยในประเทศ  
   ขวัญจิต เกี่ยวพันธ์ (2541: 65) ได้ศึกษาผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โดยการส ารวจ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
เรียนโดยการส ารวจสิ่งแวดล้อมกับครูเป็นผู้สอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและเจตคติต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนท่ีเรียนโดยการส ารวจสิ่งแวดล้อมกับครูเป็นผู้สอนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   เรวัต ศุภมั่งมี (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนววงจรการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนววงจรการเรียนรู้ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน  เรื่อง สารรอบตัว  สูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 และมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   ภัทราภรณ์ พิทักษ์ธรรม (2543: 106) ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับ
การสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีไ่ด้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรม
การสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับการสอนตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
กิจกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับการสอนตามคู่มือครูมีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

   ลักษณีย์ โคตรสีเขียว (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2 
ห้องเรียน จ านวน 78 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทาง
สถิติทีร่ะดับ .01 
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  งานวิจัยต่างประเทศ 
   โคลีเบส (Kolebas. 1972: 4443- A) ได้ท าการทดลองกับนักเรียนเกรด 3 ที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   โอลาลินอย (Olarinoye. 1979: 4848- A) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการสอน 
3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการชี้แนวทาง การสอนปกติและแบบสืบเสาะหาความรู้
ที่มีนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการเองในวิชาฟิสิกส์ โดยกลุ่มควบคุมได้รับการสอนปกติ กลุ่มทดลองที่ 1 
ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการชี้แนะแนวทาง กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ที่นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการเอง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 

   คอลลินส์ (Collins. 1990: 2783- A) ได้ศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้กับนักเรียนไฮสคูลปีที่ 1 จ านวน 30 คน โดยใช้ไอคิวและเกรดคณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย 4 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที เนื้อหาที่ใช้อภิปรายน้ันเป็นเนื้อหาทาง
ตรรกวิทยาและทฤษฎีเซท ทั้งสองกลุ่มใช้การสืบเสาะตลอดเวลาจัดประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น จัด
ภาพยนตร์และต้ังปัญหาทางตรรกวิทยา 8 ข้อ ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 6 คะแนนกลุ่ม
ควบคุมได้ 5 คะแนน ซึ่งผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ พบว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   เดวิส (Davis. 1979: 4164- A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยการชี้แนะแนวทางในการค้นพบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอนแบบ
ครูให้รู้ตามต ารา (Expository - Text  Approach) ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการทดลอง พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   จากงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่าการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
4. แบบแผนการทดลอง 

  5. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  7. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียน
สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 8 ห้อง รวม  310 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียน
สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 ห้อง รวม 76  คน    
แต่ละห้องเป็นนักเรียนคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน)  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
ดังนี้  
  กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา จ านวน   38  คน 
  กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน  38  คน 
 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 3 : สารและสมบัติ
ของสาร หน่วยการเรียนรู้ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที 
 
แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองโดยประยุกต์ตามแบบ
การทดลอง Randomized Control Group Pretest-Posttest Design (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 377)  ซึ่ง
มีรูปแบบวิจัย ดังนี้ 

 
ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง 
 

การก าหนดเข้ากลุ่ม สอบก่อน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 
(R) E 
(R) C 

T1E 
T1C 

X 
- 

T2E 
T2C 

 

 สัญลักษณท์ี่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 
  (R) E   แทน กลุ่มทดอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  (R) C   แทน กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  T1E       แทน การสอบก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง 
  T1C       แทน การสอบก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุม 
  T2E       แทน การสอบหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 
  T2C       แทน การสอบหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม 
  X         แทน การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  -          แทน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
  4. แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
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 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 3 : 
สารและสมบัติของสาร เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
   1.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
   1.2 ศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
   1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และหน่วยการ
เรียนรู้สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
   1.4 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละเนื้อหา 
   1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 16 คาบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด คือ 
    1.5.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.5.2 สาระการเรียนรู้ 
    1.5.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
     1.5.3.1 ขั้นก าหนดปัญหา เป็นการก าหนดปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะ
เรียนรู้และก าหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามแนว
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมด้วย โดยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อยๆ 
     1.5.3.2 ขั้นกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มแล้ว ให้ผู้เรียนแต่
ละกลุ่มใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้  
      1.5.3.2.1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนมองเห็นหรือระบุ
ปัญหา และท าความเข้าใจกับปัญหา ท าให้ผู้เรียนก าหนดขอบเขตของปัญหาที่จะศึกษา 
      1.5.3.2.2 ขั้นต้ังสมมติฐาน/วางแผน เป็นขั้นที่ใหผู้้เรียนวิเคราะห์ปัญหา 
คิดคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าโดยอาศัยการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบวิธีการเพื่อหาค าตอบอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหานั้นๆ 
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      1.5.3.2.3 ขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหา และรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียน
ปฏิบัติหรือค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลเหล่านั้น เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการแก้ปัญหา โดยเลือกวิธีการจากการออกแบบการแก้ปัญหาจากขั้นวางแผน 
      1.5.3.2.4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าเอาข้อมูลจาก
การรวบรวมมาจ าแนกความคิด จัดกระท าและวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบค าตอบและน าไปสู่การลง
ความเห็นข้อมูล ซึ่งเป็นผลสรุปขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ แล้วหาความสัมพันธ์
ของข้อมูล สรุปผลการแก้ปัญหาของกลุ่มย่อย 
     1.5.3.3 ขั้นสะท้อน/ปรับกระบวนการแก้ปัญหา  ผู้เรียนกลุ่มย่อยเสนอวิธีการ
และผลสรุปของการแก้ปัญหา  นอกจากนี้ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งคิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติการแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีการปรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ี
หลากหลายให้สมบูรณ์ โดยผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสร้างเป็นองค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหา 
     1.5.3.4 ขั้นประยุกต์ความรู้ เป็นการประยุกต์ความรู้ที่ได้น าไปใช้กับ
สถานการณ์ใหม่ โดยผู้สอนก าหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยช่วยกันคิดแก้ปัญหาจากองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้ 
     1.5.3.5 ขั้นสรุป/ประเมินผล เป็นขั้นที่ครูผู้สอนตรวจสอบผู้เรียนหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการต่างๆ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้ว เป็นการสรุปบทเรียนและประเมินค่าไป
พร้อมกัน 
    1.5.4 สื่อการเรียนการสอน 
    1.5.5 การวัดผลประเมินผล 
    1.5.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา และเอกสารประกอบการเรียน ไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาและกิจกรรมต่าง ๆ ใน
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และขั้นตอนการท ากิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข  โดยมี
เกณฑ์ในการก าหนดการให้คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน ดังนี้ 
     +1 มั่นใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
       0  ไม่มั่นใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
      -1 มั่นใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องเหมาะสมที่จะน าไปใช้
    โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป พบว่ามีค่า 
IOC เท่ากับ 1.00 
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    1.5.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัยต่อไป 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4     
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
   2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
   2.2 ศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
   2.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และหน่วยการ
เรียนรู้สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
   2.4 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละเนื้อหา 
   2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 16 คาบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด คือ 
    2.5.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.5.2 สาระการเรียนรู้ 
    2.5.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
     2.5.3.1 ขั้นอภิปรายก่อนการทดลอง/ขั้นอภิปรายก่อนการท ากิจกรรม 
หมายถึง ข้ันท่ีผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น คิดสงสัย หรือเป็นการแนะแนว
ทางการทดลอง ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ตอบปัญหา 
     2.5.3.2 ขั้นปฏิบัติการทดลอง/ขั้นการท ากิจกรรม หมายถึง ข้ัน ที่ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติการทดลอง ผู้สอนคอยควบคุมดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด คอยกระตุ้น สนับสนุนให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
     2.5.3.3 ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง/ข้ันอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 
หมายถึง ข้ันท่ีผู้สอนใช้ค าถามเพือ่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลหรือผลการทดลองสรุปเป็นความรู้ 
รวมทั้ง อภิปรายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
    2.5.4 สื่อการเรียนการสอน 
    2.5.5 การวัดผลประเมินผล 
    2.5.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และเอกสารประกอบการ
เรียน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาและกิจกรรมต่างๆ 
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ในเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และขั้นตอนการท ากิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข  
โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดการให้คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน ดังนี้ 
     +1 มั่นใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
       0  ไม่มั่นใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
      -1 มั่นใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
    โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป พบว่ามีค่า 
IOC เท่ากับ 1.00 
    2.5.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัยต่อไป 
 จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์ของวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ จัดแบ่งเนื้อหา และก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี  
5 แผน ใช้เวลา 16 คาบ คาบละ 50 นาที ดังตาราง 5  
 
ตาราง 5 การจัดแบ่งเนื้อหาและก าหนดระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณ

ต่อโมล 

  

แผนที่ แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
- ทดสอบก่อนเรียน 2 
1 มวลอะตอมและมวลโมเลกุล 2 
2 โมลและจ านวนอนุภาคของสาร 2 
3 จ านวนโมลและมวลของสาร 3 
4 ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส 2 
5 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส 3 
- ทดสอบหลังเรียน 2 

รวม 16 
   
   
 



82 

  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ด าเนินการดังนี้  
   3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และการสร้างข้อสอบวิทยาศาสตร์ 
   3.2 ศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร เรื่อง โมล
และปริมาณต่อโมล จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อทดสอบวิชาเคมี โดยแบ่งพฤติกรรมด้าน
ต่างๆ  4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของแต่ละหน่วยย่อย จากนั้นก าหนดสัดส่วนของจ านวนข้อค าถามของแบบทดสอบในแต่
ละเรื่อง ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 วิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
 
 

เรื่องที่ 
             น้ าหนักคะแนน 

   เนื้อหา 
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 

คะแนน
ต่อหน่วย 

ความรู้ -
ความจ า 

ความ
เข้าใจ 

การ
น าไปใช้ 

1 มวลอะตอมและมวลโมเลกุล 3 1 1 1 
2 โมลและจ านวนอนุภาคของสาร 4 - 2 2 
3 จ านวนโมลและมวลของสาร 7 2 4 1 
4 ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส 5 2 3 - 
5 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล 

อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส 
 

11 
 
1 

 
6 

 
4 

รวม 30 6 16 8 

 
   3.3 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมี เรื่อง 
โมลและปริมาณต่อโมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
   3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ (จ านวนข้อที่เกินเพื่อการตัดออก)  
   3.5 น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิชาเคมี จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ
ลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความสอดคล้องของพฤติกรรมที่ต้องการวัดกับจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ ความถูกต้องด้านภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข  โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดการให้คะแนนความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน ดังนี้ 
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    +1 มั่นใจว่า แบบทดสอบมีความสอดคล้องของพฤติกรรมที่ต้องการวัดกับ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
      0 ไม่มั่นใจว่า แบบทดสอบมีความสอดคล้องของพฤติกรรมที่ต้องการวัดกับ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
    -1 มั่นใจว่า แบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องของพฤติกรรมที่ต้องการวัดกับ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
   แล้วน ามาการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 
.50 ขึ้นไป พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 - 1.00 
   3.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เรียนเรื่องนี้แล้ว จ านวน 70 คน 
   3.7 น ากระดาษค าตอบที่นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ถูกให้ 1 
คะแนน ข้อที่ผิดหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว น ามา
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้  
    3.7.1 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบที่สร้าง
เป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% ของ จุง-เตห์-ฟาน  
    3.7.2 คัดเลือกข้อทดสอบที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่า
อ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ข้ึน ไป พบว่ามีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ  0.21 - 0.80 และมีค่า
อ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.20 - 0.75        
   3.8 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้แล้วในข้อ 3.7.2 ไปทดสอบกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 70 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร      
KR - 20 ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
   3.9 น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยต่อไป 
  4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามวัด
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ชนิด 5 ระดับ จ านวน  40  ข้อ  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 
    2. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง    
โดยพัฒนาปรับปรุงมาจากแบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ สุทธินี  ทองหล่อ 
(2551)  โดยข้อค าถามแต่ละข้อมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)            
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ชนิด 5 มาตรา ได้แก่ เป็นจริงมากท่ีสุด เป็นจริงมาก เป็นจริงบ้าง เป็นจริงน้อย เป็นจริงน้อยที่สุด        
ได้แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ดังนี้ 
     2.1 สร้างแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
จ านวน 76 ข้อ ประกอบด้วยลักษณะความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 8 ด้าน ดังนี้ 
      - การเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้   14 ข้อ 
      - มโนภาพแห่งตนด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ   8 ข้อ 
      - การเรียนแบบริเริ่มและอิสระ  7 ข้อ 
      - ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน   11 ข้อ 
      - ความรักในการเรียนรู้   11 ข้อ 
      - ความคิดสร้างสรรค์   8 ข้อ 
      - การมองอนาคตในแง่ดี    9 ข้อ 
      - ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และการแก้ปัญหา   8 ข้อ 
    3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้
ค าถาม ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ความถูกต้องด้านภาษา  ลักษณะของข้อความ
แสดงความรู้สึกหรือการปฏิบัติในทางบวกและทางลบ และพิจารณาว่าข้อความนั้นมีความสอดคล้อง
กับการวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไข  โดยมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดการให้คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน ดังนี้ 
     +1 มั่นใจว่า ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกับการวัดความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
       0 ไม่มั่นใจว่า ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกับการวัดความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
      -1 มั่นใจว่า ข้อความนั้นไม่มีความสอดคล้องกับการวัดวัดความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
    จากนั้นคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ .50   
ขึ้นไป พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง มีค่าเท่ากับ 0.75 - 1.00 
    4. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 60 คน 
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    5. น าแบบสอบถามที่นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์การให้
คะแนนของแบบสอบถาม  5  4  3  2  1 เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว น ามาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  
     5.1 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อที่เหลือทั้งหมด โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)    
      5.2 คัดเลือกข้อทดสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ข้ึน ไป พบว่า
มีค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.31 - 0.82 
    6. น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 5 ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูล
บ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 60 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าผลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา          
(α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.93 
    7. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้  
  1. สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาจ านวน 2 ห้อง จากห้องเรียน 8 ห้อง และจับฉลาก
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล และแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  3. ด าเนินการสอน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองทั้งสองกลุ่มในเนื้อหาเดียวกัน ใช้เวลาสอน
เท่ากัน กลุ่มละ 16 คาบ กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้ว จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน
ทั้งสองกลุ่มโดยใช้แบบทสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล และ
แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (ฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน) 
  5. น าผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และ
แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าเฉลี่ย  X   โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 33) 
 

X    =    X 
            n 

 
เมื่อ X แทน   ค่าเฉลี่ย 

 X แทน   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

 n แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

   1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 60) 
 

S   =        nX2  –  (X)2 
             n(n - 1) 

 
เมื่อ  S แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X แทน   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

 (X)2 แทน   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 

 X2 แทน   ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 

  n แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity)  
    2.1.1 ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาและกิจกรรมต่างๆ ในแผน
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และขั้นตอนการท ากิจกรรม  
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    2.1.2 ตรวจหาลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่
ต้องการวัดกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ความถูกต้องด้านภาษา ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี 
    2.1.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง โดยตรวจลักษณะการใช้ค า  ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ความ
ถูกต้องด้านภาษาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 117)  ดังนี้ 
 

IOC    =     R   
                 n 

 
เมื่อ IOC แทน   ดัชนีความสอดคล้อง 

 R แทน   ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 n แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
   2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี  ที่สร้างเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% ของ จุง-เตห์-ฟาน (Chung Teh Fan. 
1952: 6-32) 
   2.3 การวิเคราะห์ข้อค าถามเป็นรายข้อ (Item analysis) เพื่อตรวจสอบหาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในการหาค่าอ านาจจ าแนก
ของข้อค าถามรายข้อ (Item) โดยหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อที่เหลือ
ทั้งหมด (Item to Total Correlation) โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)               (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 192) ดังนี้ 

 

rxy             =                         NXY - XY 

                                    [NX 2 - (X )2 ][NY 2 (Y)2 ] 
 

เมื่อ rxy แทน   สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนตัวแปร X กับตัวแปร Y 
 X แทน   คะแนนของข้อค าถามรายข้อ 
 Y แทน   ผลรวมของข้อที่เหลือทั้งหมด 
 N แทน   จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
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1 –  

1 –  

   2.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยใช้
สูตร  KR - 20 ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-198) 
 

          rtt    =           n                  pq 
        n – 1                st

2 

 
เมื่อ r tt แทน   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 n แทน   จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
 p แทน   สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหนึ่งๆ นั่นคือสัดส่วนของ

คนท าถูกกับคนทั้งหมด 
 q แทน   สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ หรือคือ 1- p 
 St

2 แทน   คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 
   2.5 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามวัดความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)             
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2540: 125) ดังนี้ 
 

        α    =             n                   si
2 

        n – 1                st
2 

 
เมื่อ α แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 n แทน   จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
 S i

2 แทน   ผลรวมของความแปรปรวนรายข้อ 

 S t
2 แทน   ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
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 +  

 

  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   3.1 ทดสอบสมมติฐาน  เพื่อหาความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี และค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ t - test for Independent  Samples ในรูป Difference 
Score (Scott. 1967: 264)  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 

       t      =           MD1 –  MD2        ;  df   =   n1 + n2 - 2 
                    S MD1 – MD2 

 

ซึ่ง                S MD1 – MD2    =                S2
D       S2

D 
                                            n1         n2 
   

และ                      S2
D         =          (D1  – MD1)

2 + (D2  – MD2)
2     

                                                n1 + n2 – 2 
 

เมื่อ t แทน   ค่าที่ใช้ในการพิจารณา t - distribution 
 n1 แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
 n2 แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มควบคุม 
 MD1 แทน   ผลต่างเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนของ

กลุ่มทดลอง 
 MD2 แทน   ผลตา่งเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนของ

กลุ่มควบคุม 
 D1 แทน   ผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนของ

กลุ่มทดลอง 
 D2 แทน   ผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียนของ

กลุ่มควบคุม 
 S2

D แทน   ค่าความแปรปรวนของผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลัง
เรียนและก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 S MD1 – MD แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างระหว่างคะแนน
ทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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   3.2 ทดสอบสมมติฐาน  เพื่อหาความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี และค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองภายในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้ t - test  for dependent  Samples (ล้วน  สายยศ. 2540: 248)  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

                                                 t     =                     D 

                                               [nD2 -  (D)2 ]             ; เมื่อ  df = n-1 
         n-1 

 
เมื่อ D แทน   ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 n แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 D2 แทน   ผลรวมของผลต่างก าลังสองของคะแนนก่อนเรียน

และหลังเรียน 
 (D)2 แทน   ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลัง

เรียนก าลังสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนความหมาย ดังต่อไปนี้ 

n แทน   จ านวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
k แทน   คะแนนเต็ม 
X1 แทน   คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
X2 แทน   คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
S1 แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน 
S2 แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน 

                   D แทน   ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

                   D2 แทน   ผลรวมของผลต่างก าลังสองของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

                   MD แทน   ผลต่างเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียน 
              SMD1 - MD2 แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างของการทดสอบก่อนเรียน  

กับหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
t แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงที (t-Distribution) 
* แทน   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอความตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
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 5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  
 6. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
   1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t - test แบบ Independent 
Samples ในรูป Difference Score ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

แก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

กลุ่มตัวอย่าง n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

MD SMD1 - MD2 t 
X1 S1 X2 S2 

กลุ่มทดลอง 38 30 10.29 4.41 22.74 2.54 12.45 
1.09 2.05* 

กลุ่มควบคุม 38 30 10.50 4.57 20.71 3.07 10.21 

 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

  
 จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา        
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเป็น 10.29 
และ 4.41 ตามล าดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีเป็น  22.74 และ 2.54 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเป็น 10.50 และ 4.57 ตามล าดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเป็น 20.71 และ 3.07 ตามล าดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบผลต่างเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนกับหลัง
เรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลอง คือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา และกลุ่มควบคุม คือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้               
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                            
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ในข้อที่ 1 
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   2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา โดยใช้สถิติ t - test แบบ dependent Samples ดัง
แสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

MD D D2 t 
X1 S1 X2 S2 

กลุ่มทดลอง 38 30 10.29 4.41 22.74 2.54 12.45 473 6711 16.26* 

 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา       
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ยเป็น 10.29 และ 22.74 
ตามล าดับ และมผีลต่างเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนและหลังเรียน
เท่ากับ 12.45  เมื่อพิจารณาผลต่างเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง คือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ในข้อ 2 
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   3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t - test แบบ dependent Samples 
ดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

MD D D2 t 
X1 S1 X2 S2 

กลุ่มควบคุม 38 30 10.50 4.57 20.71 3.07 10.21 388 4814 13.11* 

 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ยเป็น 10.50 และ 20.71 ตามล าดับ 
และมผีลต่างเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 10.21  
เมื่อพิจารณาผลต่างเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มควบคุม คือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ในข้อ 3 
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   4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t - test 
แบบ Independent Samples ในรูป Difference Score ดังแสดงในตาราง 10 

 
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

กลุ่มตัวอย่าง n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

MD SMD1 - MD2 t 
X1 S1 X2 S2 

กลุ่มทดลอง 38 200 125.87 12.98 133.95 10.95 8.08 
1.70 1.13 

กลุ่มควบคุม 38 200 122.05 14.40 132.05 11.01 10.00 
  
 จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ก่อน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
เป็น 125.87 และ 12.98  ตามล าดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็น 133.95 และ 10.95  ตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุม 
คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็น 122.05 และ 14.40  
ตามล าดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองเป็น 132.05 และ 11.01 ตามล าดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบผลต่างเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อน
เรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลอง คือนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา และกลุ่มควบคุม คือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ในข้อ 4 
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   5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา โดยใช้สถิติ t - test แบบ dependent 
Samples ดังแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 

กลุ่ม
ตวัอย่าง 

n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

MD D D2 t 
X1 S1 X2 S2 

กลุ่มทดลอง 38 200 125.87 12.98 133.95 10.95 8.08 307 4271 7.16* 

 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ก่อน
เรียนและหลังเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเฉลี่ยเป็น 125.87 และ 
133.95 ตามล าดับ และมผีลต่างเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อน
เรียนและหลังเรียนเท่ากับ 8.08  เมื่อพิจารณาผลต่างเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ในข้อ 5 
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   6. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t - test แบบ 
dependent Samples ดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

MD D D2 t 
X1 S1 X2 S2 

กลุ่มควบคุม 38 200 122.05 14.40 132.05 11.01 10.00 380 6062 7.88* 

 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเฉลี่ยเป็น 
122.05 และ 132.05 ตามล าดับ และมผีลต่างเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 10.00  เมื่อพิจารณาผลต่างเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มควบคุม คือ 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง
ไว้ในข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สรุปสาระส าคัญและผลการศึกษา ดังนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
   3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  4. เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  5. เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  6. เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีแตกต่างกัน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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 4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกัน 
 5. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 6. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียน
สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 8 ห้อง รวม 310 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียน
สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 ห้อง รวม 76  คน 
แต่ละห้องเป็นนักเรียนคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน)  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ดังนี้  
  กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา จ านวน  38  คน 
  กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน  38  คน 
 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 3 : สารและสมบัติ
ของสาร หน่วยการเรียนรู้ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553       
จ านวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
  4. แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 3 : 
สารและสมบัติของสาร เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล  ได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 16 คาบ 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา คือ 
     1.1 ขั้นก าหนดปัญหา  
     1.2 ขั้นกระบวนการแก้ปัญหา ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 4 
ข้ันตอน ดังนี้  
      1.2.1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา  
      1.2.2 ขั้นต้ังสมมติฐาน/วางแผน  
      1.2.3 ขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหา และรวบรวมข้อมูล  
      1.2.4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
     1.3 ขั้นสะท้อน/ปรับกระบวนการแก้ปัญหา   
     1.4 ขั้นประยุกต์ความรู้  
     1.5 ขั้นสรุป/ประเมินผล  
    โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า เท่ากับ 1.00 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4     
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล  ได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
16 คาบ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ 
     2.1 ขั้นอภิปรายก่อนการทดลอง/ขั้นอภิปรายก่อนการท ากิจกรรม  
     2.2 ขั้นปฏิบัติการทดลอง/ขั้นการท ากิจกรรม  
     2.3 ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง/ขั้นอภิปรายหลังการท ากิจกรรม  
   โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า เท่ากับ 1.00 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  ได้สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ พบว่า ค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 - 1.00  ค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ  0.21 - 0.80  ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) เท่ากับ 0.20 - 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
  4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  ได้สร้าง
แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จ านวน  40  ข้อ  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.75 - 
1.00    ค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.31 - 0.83  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 
การด าเนินการทดลอง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้  
  1. สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาจ านวน 2 ห้อง จากห้องเรียน 8 ห้อง และจับฉลาก
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล และแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  3. ด าเนินการสอน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองทั้งสองกลุ่มในเนื้อหาเดียวกัน ใช้เวลาสอน
เท่ากัน กลุ่มละ 16 คาบ กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา กลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้ว จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน
ทั้งสองกลุ่มโดยใช้แบบทสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล และ
แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (ฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน) 
  5. น าผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและ
แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ  
t – test แบบ Independent Samples ในรูป Difference Score 
  2. ค่าสถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภายในกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เพื่อตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 2 โดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent 
Samples 
  3. ค่าสถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภายในกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 3 โดยใช้สถิติ t – test แบบ 
Dependent Samples 
  4. ตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
โดยใช้สถิติ t – test แบบ Independent Samples ในรูป Difference Score 
  5. ค่าสถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t) ของคะแนน
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ภายในกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เพื่อตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 5 โดยใช้สถิติ           
t – test แบบ Dependent Samples 
  6. ค่าสถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t) ของคะแนน
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ภายในกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 6 โดยใช้
สถิติ t – test แบบ Dependent Samples 
 
สรุปผล 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี        
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้มีความสามรถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ     
ทางสถิติ 
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 5. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  ผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังนี้อันเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา ตามที่ ธนวรรณ  มณี (2550: 64)  กล่าวว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
แก้ปัญหาต่างๆ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติอย่างมีระบบให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆ ด้วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผล  โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการ ความรู้  ทักษะต่างๆ และความ
เข้าใจในปัญหานั้นเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา  แล้วให้ข้อสรุปเป็นค าตอบของปัญหาน้ัน  นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  โดยมีแบบฝึกการ
แก้ปัญหาโจทย์เคมีจึงนับได้ว่าเป็นตัวส่งเสริมที่มีบทบาทส าคัญและมีประโยชน์ต่อการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพราะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการฝึกฝนการคิดแก้ปัญหา 
เสริมสร้างกระบวนการคิดที่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างมีระบบและมีเหตุผล โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นก าหนดปัญหา เป็นการก าหนดปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้และก าหนดสถานการณ์ให้
ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ ขั้นกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อ
แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มแล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนมองเห็นหรือระบุปัญหา และท าความเข้าใจกับปัญหา ท า
ให้นักเรียนก าหนดขอบเขตของปัญหาได้  2) ขั้นต้ังสมมติฐาน/วางแผน เป็นขั้นที่ให้นักเรียนวิเคราะห์
ปัญหา คิดคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าโดยอาศัยการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานใน
การออกแบบวิธีการเพื่อหาค าตอบอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหานั้นๆ  3) ขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหา 
และรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นที่นักเรียนปฏิบัติหรือค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วจดบันทึกรายละเอียด
ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา โดยเลือกวิธีการจากการออกแบบการแก้ปัญหา
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จากขั้นวางแผน 4) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เป็นขั้นที่นักเรียนน าเอาข้อมูลจากการรวบรวมมา
จ าแนกความคิด จัดกระท าและวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบค าตอบและน าไปสู่การลงความเห็นข้อมูล ซึ่ง
เป็นผลสรุปขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปผล
การแก้ปัญหาของกลุ่มย่อย ขั้นสะท้อน/ปรับกระบวนการแก้ปัญหา เป็นขั้นเสนอวิธีการและผลสรุปของ
การแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติการแก้ปัญหาซึ่งกัน
และกัน จากนั้นปรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายให้สมบูรณ์ ขั้นประยุกต์ความรู้ เป็นการ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้น าไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ โดยผู้สอนก าหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนกลุ่มย่อย
ช่วยกันคิดแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ ขั้นสรุป/ประเมินผล เป็นขั้นที่ครูผู้สอนตรวจสอบผู้เรียน
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้ว เป็นการสรุปบทเรียนและ
ประเมินค่าไปพร้อมกัน 
  การฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาจากแบบฝึกตามขั้นตอนดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนจดจ า
ได้แม่นย ามากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สูตรสมบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ การฝึกการคิดอยู่เป็นประจ าจะสร้าง
พื้นฐานในการพัฒนากระบวนการคิดและประสิทธิภาพทางการเรียน การคิดการค านวณจะช่วยให้
มองเห็นวิธีลัด ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถคิดได้เร็วและแม่นย าข้ึน (ปรีชา เนาว์เย็นผล. 2537: 62-74)  
เมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จในการคิดค านวณ จะเกิดความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีในการเรียนวิชา
เคมี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและจากผลงานวิจัยของ เกษร  ใช้บางยาง (2538: 82) ได้
ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหากับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่
เรียนโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยวิธีแบบปกติ  
 จากเหตุผลดังกล่าวสนับสนุนว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ท้ังนี้อันเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่างๆ โดย
ผ่านวิธีการการคิด และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีสื่อในการเรียนการสอนที่สนับสนุนประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ เช่น ใบความรู้ แบบฝึก ที่มีขั้นตอนในการฝึกทักษะอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  นอกจากน้ีใน
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ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนได้มีการเสริมแรงกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนมีแรงขับในการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น  ส่วนบทบาทของนักเรียน (นงลักษ์  ลักษณะวิมล. 2552: ออนไลน์) คือ ร่วมกันเลือกปัญหา
ที่ตรงกับความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาจริงๆ หรือสถานการณ์ที่
ผู้สอนจัดให้ วางแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในใบความรู้ 
ลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและประเมินผล เมื่อนักเรียนสามารถค านวณได้
อย่างถูกต้อง ส่งผลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาเคมี ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมีประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา  อินทรโยธิน (2534: 119) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา เรื่องสังคม
อนาคตของไทย โดยใช้การสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนตามคู่มือครู พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จากเหตุผลดังกล่าวสนับสนุนว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังนี้อันเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ครูให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ หรือ
อยากที่จะค้นหาค าตอบเหล่านั้น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการหาค าตอบ การ
สืบค้นต่างๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ เบญจพร ปณัฑพลังกูร (2551: 
27) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ คิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีระบบของการคิดโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูจะท าหน้าที่จัดบรรยากาศการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้โดยใช้ค าถาม และ ขนิษฐา กรก าแหง (2551: 45) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครู
เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ หรืออยากที่จะค้นหาค าตอบเหล่านั้น โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการหาค าตอบนอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัต ศุภมั่งมี           
(2542: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนววงจร
การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับ
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การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนววงจรการเรียนรู้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน  
เรื่อง สารรอบตัว  สูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  จากเหตุผลดังกล่าวสนับสนุนว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบ    
สืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต ิ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก วิธีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
สองแบบนั้น มีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
  การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการถกเถียงปัญหาต่างๆ 
ในกลุ่มย่อยเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นอยู่  ครูเป็นเพียงผู้ควบคุมและแนะน า  โดยมี
จุดมุ่งหมายเตรียมตัวผู้เรียนให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  และความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ดี  
ในการแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหา  ได้ส่งเสริมการคิดค้นและมีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ง
ต้องประสบอยู่เสมอในชีวิต ท าให้สามารถช่วยตนเองได้ และค้นคว้าหาข้อเท็จจริงในทางวิชาการโดย
อาศัยเหตุผล  บทบาทส าคัญของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Clark; & star. 
1986 และ Baba, H.R. 1990: 32-35) คือ ครูผู้สอนมีบทบาทในการส่งเสริมและให้ก าลังใจ เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ด าเนินการทุกอย่างด้วยตนเองให้มากท่ีสุด ส่วนผู้เรียนมีบทบาทในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกการ
วางแผน ค้นคว้าและลงมือแก้ปัญหา โดยอาศัยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุมีผลในการแสวงหา
ค าตอบเพื่อน าไปสู่การสรุปผลการแก้ปัญหาน้ันๆ 
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ดังที่ เบญจพร ปณัฑพลังกูร (2551: 27) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ คิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่าง
มีระบบของการคิดโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูจะท า
หน้าที่จัดบรรยากาศการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้โดยใช้ค าถาม อีกทั้ง 
สสวท. เน้นชัดเจนว่า ในบทเรียนต้องการให้นักเรียนค้นพบค าตอบและสรุปได้ด้วยตนเอง หมายความ
ว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาความรู้อย่างมาก ความรู้มิใช่มาจากครูทั้งหมด ที่มาจากครูมีเพียง
ส่วนน้อย เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้น  นักเรียนเป็นผู้ทดลอง สังเกต บันทึกข้อมูล และในที่สุดก็
เป็นผู้สรุปองค์ความรู้นักเรียนได้ค้นพบความรู้โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูจะท า
หน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือผู้ให้ค าแนะน าเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ผู้ให้ค าตอบ  เมื่อนักเรียนมีข้อขัดข้องตอนใด ครูจะ
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หาวิธตีอบค าถามนักเรียนในแนวที่จะกระตุ้นให้คิด และพยายามแนะน านักเรียนไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง 
(สุวัฒก์ นิยมค้า. 2531: 560-563) 
  จะเห็นได้ว่า การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ตามขั้นตอนของ สสวท. ผู้เรียน
มีบทบาทในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จะมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การอภิปรายและการทดลอง 
การอภิปรายจะเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะฝึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดของตนเอง 
กล้าแสดงความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีเหตุผล ส่วนการทดลองเป็นหัวใจส าคัญของการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพราะเป็นการฝึกฝนหรือท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะน าไปสู่การค้นพบกฎเกณฑ์ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 
  ด้วยเหตุดังกล่าว  จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไม่
แตกต่างกัน 
  5. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังนี้อันเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีจุดมุ่งหมายเตรียมตัว
ผู้เรียนให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  และความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ดี  ในการแสวงหา
ความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหา  ได้ส่งเสริมการคิดค้นและมีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ  ดังนั้นผู้เรียนจะ
เรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าเหตุผลและวิธีการด้วยตนเอง มีการถกเถียงปัญหาต่างๆ ในกลุ่มย่อยเพื่อหาทาง
แก้ปัญหา แล้วเลือกสรรวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้ ครูเป็นเพียงผู้ควบคุม แนะน าและส่งเสริมการ
แก้ปัญหาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเป็นระบบ เมื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ก็
ก่อเกิดความมั่นใจและใฝ่เรียนรู้ส่งผลให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ สอดคล้อง
กับ โนลส์ (Knowles. 1975: 18) ที่กล่าวถึง การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่า เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน
คิดริเริ่มการเรียนเอง โดยการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนของตน ก าหนดเป้าหมายและสื่อการ
เรียน ติดต่อกับบุคลอ่ืน  หาแหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ และประเมินผล
การเรียนของตนด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ และ พจนา ทรัพย์สมาน (2549: 2-3) 
กล่าวถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การท่ีผู้เรียนใช้กระบวนการ
เรียนรู้สร้างความรู้ของตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริงตามล าดับขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์ความส าคัญ
จ าเป็นของสิ่งที่จะเรียนรู้ วางแผนก าหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผน น าเสนอข้อมูลที่
ได้จากการเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ข้อคิดแนวทางปฏิบัติ จัดท าผลงานรายงานผลการ
เรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของตนในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดความสนใจ 
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  จากเหตุผลดังกล่าวสนับสนุนว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่     
ระดับ .05  
  6. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการ
สอนวิธีหนึ่งที่มุ่งให้นักเรียนคิด วางแผนปฏิบัติกิจกรรม และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูจะท า
หน้าที่ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ หรืออยากที่จะค้นหาค าตอบเหล่านั้น โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการหาค าตอบ การสืบค้นต่างๆ จึงช่วยพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนรู้ให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตาม
ขั้นตอนของ สสวท. มุ่งให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จะมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การอภิปราย
และการทดลอง การอภิปรายจะเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะฝึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้
ความคิดของตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีเหตุผล ส่วนการทดลอง
เป็นหัวใจส าคัญของการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพราะเป็นการฝึกฝนหรือท าให้ผู้เรียน
ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะน าไปสู่การค้นพบกฎเกณฑ์ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
ต่อไป (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2525: 117) ที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นการสอนวิธีหนึ่งที่มุ่งให้นักเรียนคิด วางแผนปฏิบัติกิจกรรม และค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งครูจะท าหน้าที่ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  จากเหตุผลดังกล่าวสนับสนุนว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
มคีวามสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่     
ระดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์  ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. ครูผู้สอนควรน าการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีได้ 
  2. ครูผู้สอนที่จะใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาควรเตรียมความพร้อมในบทบาทของ
ครูผู้สอน โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับใบงาน ใบความรู้ ให้ละเอียดก่อนสอน 
  3. ในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองทุกขั้นตอน 
  4. ครูผู้สอนควรน าวิธีการเสริมแรงที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอน
การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ และเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  5. การเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียนรู้นั้นมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานั้น ควรเลือกเนื้อหาที่ต้องการฝึกการคิดวิเคราะห์ การค านวณอย่าง
เป็นระบบ 
  ดังนั้น ส าหรับการเริ่มต้นสอน ครูผู้สอนควรเตรียมอุปกรณ์การสอนไว้ให้พร้อม และศึกษา
เนื้อหามาเป็นอย่างดี เพื่อให้การสอนด าเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นขั้นตอน  และควรมีการเสริมแรง
ระหว่างการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  1. ควรน ารูปแบบการวิจัยนี้ไปวิจัยกับกลุ่มผู้เรียนระดับอ่ืนๆ เช่น ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษา 
  2. ควรน ารูปแบบการวิจัยนี้ไปวิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3. ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาไปพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความรับผิดชอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์  
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- รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการแนะน า ตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือ เพื่อท าปริญญานิพนธ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
- แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา  ศรีบางพลี ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร    
(ฝ่ายมัธยม) เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

2. อาจารย์ เสกสรรค์  กะชามาศ  อาจารยส์อนวิชาเคมี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร    
(ฝ่ายมัธยม) เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

3. อาจารย์ วันดี  แนบเชย อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชล
ราษฎรอ ารงุ (ชลชาย) จังหวัดชลุบรี 

4. อาจารย์ อัครวัฒน์  อาชีวะ  อาจารย์สอนวิชาเคมี  โรงเรียนสาธิตพิบูล
บ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

5. อาจารย์ ฉัตรสุดา  เดชศรี อาจารย์สอนวิชาเคมี  โรงเรียนสาธิตพิบูล
บ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
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-  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาและ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

-  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี      
เรื่อง  โมลและปริมาณต่อโมล และแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง 
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ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง โมลและ
ปริมาณต่อโมล 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
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ตาราง 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง โมล
และปริมาณต่อโมล 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
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ตาราง 15 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง 
โมลและปริมาณต่อโมล 

 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 

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

 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 

IOC ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 

IOC 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1 1.00 29 0 1 1 1 0.75 
10 1 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1 1.00 
17 1 1 0 1 0.75 37 1 1 1 1 1.00 
18 1 1 0 1 0.75 38 1 1 1 1 1.00 
19 0 1 1 1 0.75 39 1 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก ค 
 

-  ตารางผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) ของ
แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล  จ านวน 30 ข้อ 

-  ค่าความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมล
และปริมาณต่อโมล 

-  ตารางผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (t) รายข้อของแบบสอบถามวัด
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  จ านวน 40 ข้อ 

-  ค่าความเชื่อมั่น (α) ของแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง  
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1 –  

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล  จ านวน 30 ข้อ 

 

ข้อที ่ p r ข้อที ่ p r 
1 0.67 0.70 16 0.67 0.75 
2 0.57 0.57 17 0.73 0.55 
3 0.80 0.66 18 0.79 0.71 
4 0.74 0.45 19 0.80 0.64 
5 0.51 0.56 20 0.66 0.43 
6 0.80 0.69 21 0.66 0.37 
7 0.69 0.39 22 0.63 0.20 
8 0.76 0.31 23 0.30 0.42 
9 0.71 0.66 24 0.21 0.27 
10 0.59 0.30 25 0.73 0.21 
11 0.47 0.27 26 0.43 0.31 
12 0.79 0.55 27 0.43 0.36 
13 0.80 0.56 28 0.53 0.43 
14 0.80 0.56 29 0.67 0.22 
15 0.57 0.54 30 0.36 0.41 

 
 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยใช้สูตร  KR - 20 
ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-198) 
 

  rtt      =          n                  pq 
        n – 1                st

2 

 
เมื่อ r tt แทน   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 n แทน   จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
 p แทน   สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหนึ่งๆ นั่นคือสัดส่วนของ

คนท าถูกกับคนทั้งหมด 
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1 –  

1 –  

 q แทน   สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ หรือคือ 1- p 
 St

2 แทน   คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 
 ค านวณหาค่าความแปรปรวน 

S2     =           nX2  –  (X)2 
             n(n - 1) 

              S2     =         (70x26946)  –  (1320)2 
                      70(70 - 1) 

    S2     =          29.78 
 

แทนค่าในสูตรเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 

      rtt     =            n                  si
2 

        n – 1                st
2 

 
     rtt      =            30               4.45                   

        30 – 1          29.78 

 
    rtt      =        0.88 
 
 ในการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง 
โมลและปริมาณต่อโมล โดยใช้โปรแกรม B-Index ในการวิเคราะห์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.88 
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ค่าจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง จ านวน 40 ข้อ  

 

ข้อที ่ r ข้อที ่ r 
1 0.61 21 0.53 
2 0.53 22 0.43 
3 0.62 23 0.56 
4 0.31 24 0.50 
5 0.33 25 0.51 
6 0.43 26 0.72 
7 0.64 27 0.74 
8 0.52 28 0.48 
9 0.59 29 0.70 
10 0.51 30 0.50 
11 0.48 31 0.58 
12 0.44 32 0.58 
13 0.49 33 0.59 
14 0.41 34 0.71 
15 0.59 35 0.61 
16 0.82 36 0.70 
17 0.44 37 0.78 
18 0.83 38 0.62 
19 0.74 39 0.70 
20 0.43 40 0.76 
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1 –  

1 –  

1 –  

 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  
2540: 125) ดังนี้ 
 

α      =         n                si
2 

     n – 1              st
2 

 
เมื่อ α แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 n แทน   จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
 S i

2 แทน   ผลรวมของความแปรปรวนรายข้อ 

 S t
2 แทน   ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  
 ค านวณหาค่าความแปรปรวน 

S2     =              nX2  –  (X)2 
                  n(n - 1) 

S2     =          (60x1080276)  –  (7982)2 
                           60(60 - 1) 

    S2     =           311.93 
 

 แทนค่าในสูตรเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 

rtt     =             n               si
2 

        n – 1             st
2 

 
         rtt     =            40              30.29         

       40 – 1         311.93 

 
    rtt     =         0.93 
 
 ในการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง โดยใช้โปรแกรม spss ในการวิเคราะห์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.93 
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ภาคผนวก ง 
 

-  ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 

-  ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 

-  ตารางคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 

-  ตารางคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
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ตาราง 19 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ก่อนเรียนและหลัง

เรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 9 26 20 9 22 
2 10 27 21 9 21 
3 20 20 22 5 19 
4 10 24 23 17 25 
5 11 25 24 7 25 
6 8 21 25 6 24 
7 8 24 26 10 25 
8 5 25 27 5 21 
9 22 24 28 12 19 
10 8 28 29 10 21 
11 10 21 30 11 24 
12 11 23 31 15 25 
13 9 26 32 22 25 
14 14 19 33 8 20 
15 11 20 34 13 24 
16 7 23 35 10 20 
17 9 24 36 3 18 
18 6 21 37 11 20 
19 14 24 38 6 21 

    391 864 
   X 10.29 22.74 
   S 4.41 2.54 
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ตาราง 20 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 5 23 20 15 24 
2 6 17 21 16 24 
3 14 23 22 10 16 
4 6 21 23 14 20 
5 9 25 24 15 21 
6 12 23 25 10 25 
7 9 22 26 6 22 
8 9 22 27 15 20 
9 7 19 28 11 20 
10 18 18 29 7 21 
11 10 23 30 5 13 
12 6 15 31 8 22 
13 6 23 32 17 23 
14 7 17 33 24 24 
15 10 20 34 7 24 
16 5 15 35 17 22 
17 12 18 36 4 25 
18 11 17 37 8 19 
19 15 21 38 13 20 

    399 787 
   X 10.50 20.71 
   S 4.57 3.07 
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ตาราง 21 คะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 

 

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 144 150 20 120 124 
2 122 131 21 96 135 
3 133 140 22 130 138 
4 101 111 23 133 139 
5 147 153 24 128 139 
6 139 144 25 123 125 
7 121 129 26 116 120 
8 119 127 27 121 143 
9 134 137 28 136 149 
10 122 135 29 136 139 
11 126 136 30 118 120 
12 126 134 31 139 141 
13 116 124 32 132 136 
14 136 147 33 132 133 
15 148 149 34 138 140 
16 138 145 35 100 114 
17 105 113 36 126 130 
18 129 129 37 122 137 
19 100 113 38 131 141 

    4783 5090 
   X 125.87 133.95 
   S 12.98 10.95 

 
 
 



138 

 

ตาราง 22 คะแนนความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 130 138 20 120 141 
2 122 134 21 98 118 
3 133 143 22 130 121 
4 95 122 23 133 140 
5 147 159 24 128 136 
6 139 146 25 119 123 
7 114 128 26 120 137 
8 119 121 27 121 139 
9 115 122 28 136 141 
10 116 119 29 128 130 
11 126 141 30 118 124 
12 126 131 31 132 138 
13 116 135 32 90 111 
14 136 138 33 126 129 
15 122 124 34 138 148 
16 132 141 35 100 116 
17 107 118 36 132 140 
18 142 144 37 139 142 
19 102 125 38 91 115 

    4638 5018 
   X 122.05 132.05 
   S 14.40 11.01 
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ภาคผนวก จ 
 

-  ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณ
ต่อโมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent 
Samples  

-  ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณ
ต่อโมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent 
Samples  

-  ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples  

-  ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples  
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples  

 

คนท่ี กลุ่มทดลอง 
D2 

คนท่ี กลุ่มทดลอง 
D2 

Pre Post D Pre Post D 
1 9 26 20 289 20 9 22 13 169 
2 10 27 21 289 21 9 21 12 144 
3 20 20 22 0 22 5 19 14 196 
4 10 24 23 196 23 17 25 8 64 
5 11 25 24 196 24 7 25 18 324 
6 8 21 25 169 25 6 24 18 324 
7 8 24 26 256 26 10 25 15 225 
8 5 25 27 400 27 5 21 16 256 
9 22 24 28 4 28 12 19 7 49 
10 8 28 29 400 29 10 21 11 121 
11 10 21 30 121 30 11 24 13 169 
12 11 23 31 144 31 15 25 10 100 
13 9 26 32 289 32 22 25 3 9 
14 14 19 33 25 33 8 20 12 144 
15 11 20 34 81 34 13 24 11 121 
16 7 23 35 256 35 10 20 10 100 
17 9 24 36 225 36 3 18 15 225 
18 6 21 37 225 37 11 20 9 81 
19 14 24 38 100 38 6 21 15 225 

 391 864 473 6711 
X 10.29 22.74 12.45  

 
 



141 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples ซึ่งสูตรมี ดังนี้ 
 

                                                 t          =                             D 

                                                                            [nD2 -  (D)2 ]              เมื่อ  df = n-1 
                            n-1 

 
จะได้ 

                                                 t          =                              473 
                                                                           [38(6711) - (223729)]       เมื่อ  df = 38 - 1 

                                 37 
 

            t         =           16.26 
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples  

 

คนท่ี กลุ่มควบคุม 
D2 

คนท่ี กลุ่มควบคุม 
D2 

Pre Post D Pre Post D 
1 5 23 18 324 20 15 24 9 81 
2 6 17 11 121 21 16 24 8 64 
3 14 23 9 81 22 10 16 6 36 
4 6 21 15 225 23 14 20 6 36 
5 9 25 16 256 24 15 21 6 36 
6 12 23 11 121 25 10 25 15 225 
7 9 22 13 169 26 6 22 16 256 
8 9 22 13 169 27 15 20 5 25 
9 7 19 12 144 28 11 20 9 81 
10 18 18 0 0 29 7 21 14 196 
11 10 23 13 169 30 5 13 8 64 
12 6 15 9 81 31 8 22 14 196 
13 6 23 17 289 32 17 23 6 36 
14 7 17 10 100 33 24 24 0 0 
15 10 20 10 100 34 7 24 17 289 
16 5 15 10 100 35 17 22 5 25 
17 12 18 6 36 36 4 25 21 441 
18 11 17 6 36 37 8 19 11 121 
19 15 21 6 36 38 13 20 7 49 

 399 787 388 4814 
X 10.50 20.71 10.21  
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples ซึ่งสูตรมี ดังนี้ 
 

                                                 t          =                              D 

                                                                             [nD2 -  (D)2 ]            เมื่อ  df = n-1 
                            n-1 

 
จะได้ 

                                                 t          =                               388 
                                                                            [38(4814) - (150544)]      เมื่อ  df = 38 - 1 

                                   37 
 

            t         =           13.11 
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples  

 

คนท่ี กลุ่มควบคุม 
D2 

คนท่ี กลุ่มควบคุม 
D2 

Pre Post D Pre Post D 
1 144 150 6 36 20 120 124 4 16 
2 122 131 9 81 21 96 135 39 1521 
3 133 140 7 49 22 130 138 8 64 
4 101 111 10 100 23 133 139 6 36 
5 147 153 6 36 24 128 139 11 121 
6 139 144 5 25 25 123 125 2 4 
7 121 129 8 64 26 116 120 4 16 
8 119 127 8 64 27 121 143 22 484 
9 134 137 3 9 28 136 149 13 169 
10 122 135 13 169 29 136 139 3 9 
11 126 136 10 100 30 118 120 2 4 
12 126 134 8 64 31 139 141 2 4 
13 116 124 8 64 32 132 136 4 16 
14 136 147 11 121 33 132 133 1 1 
15 148 149 1 1 34 138 140 2 4 
16 138 145 7 49 35 100 114 14 196 
17 105 113 8 64 36 126 130 4 16 
18 129 129 0 0 37 122 137 15 225 
19 100 113 13 169 38 131 141 10 100 

 4783 5090 307 4271 
X 125.87 133.95 8.08  
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา โดย
ใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples ซึ่งมีสูตร ดังนี้ 
 

                                                 t          =                              D 

                                                                             [nD2 -  (D)2 ]            เมื่อ  df = n-1 
                            n-1 

 
จะได้ 

                                                 t          =                               307 
                                                                           [38(4271) - (94249)]        เมื่อ  df = 38 - 1 

                              37 
 

            t         =           7.16 
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples  

 

คนท่ี กลุ่มควบคุม 
D2 

คนท่ี กลุ่มควบคุม 
D2 

Pre Post D Pre Post D 
1 130 138 8 64 20 120 141 21 441 
2 122 134 12 144 21 98 118 20 400 
3 133 143 10 100 22 130 121 -9 81 
4 95 122 27 729 23 133 140 7 49 
5 147 159 12 144 24 128 136 8 64 
6 139 146 7 49 25 119 123 4 16 
7 114 128 14 196 26 120 137 17 289 
8 119 121 2 4 27 121 139 18 324 
9 115 122 7 49 28 136 141 5 25 
10 116 119 3 9 29 128 130 2 4 
11 126 141 15 225 30 118 124 6 36 
12 126 131 5 25 31 132 138 6 36 
13 116 135 19 361 32 90 111 21 441 
14 136 138 2 4 33 126 129 3 9 
15 122 124 2 4 34 138 148 10 100 
16 132 141 9 81 35 100 116 16 256 
17 107 118 11 121 36 132 140 8 64 
18 142 144 2 4 37 139 142 3 9 
19 102 125 23 529 38 91 115 24 576 

 4638 5018 380 6062 
X 122.05 132.05 10.00  
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 ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent Samples ซึ่งสูตรมี ดังนี้ 
 

                                                 t          =                            D 

                                                                             [nD2 -  (D)2 ]             เมื่อ  df = n-1 
                            n-1 

 
จะได้ 

                                                 t          =                              380 
                                                                            [38(6062) - (144400)]       เมื่อ  df = 38 - 1 

                                37 
 

            t         =           7.88 
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ภาคผนวก ฉ 
 

-  ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณ
ต่อโมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Samples ในรูป Difference Score 

-  ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t-
test แบบ Independent Samples ในรูป Difference Score 
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t-test แบบ 
Independent Samples ในรูป Difference Score 

 

คน 
ที ่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
(D1 – MD1)

2 (D2 – MD2)
2 

Pre Post D1 Pre Post D2 

1 9 26 17 5 23 18 20.70 60.68 
2 10 27 17 6 17 11 20.70 0.62 
3 20 20 0 14 23 9 155.00 1.46 
4 10 24 14 6 21 15 2.40 22.94 
5 11 25 14 9 25 16 2.40 33.52 
6 8 21 13 12 23 11 0.30 0.62 
7 8 24 16 9 22 13 12.60 7.78 
8 5 25 20 9 22 13 57.00 7.78 
9 22 24 2 7 19 12 109.20 3.20 
10 8 28 20 18 18 0 57.00 104.24 
11 10 21 11 10 23 13 2.10 7.78 
12 11 23 12 6 15 9 0.20 1.46 
13 9 26 17 6 23 17 20.70 46.10 
14 14 19 5 7 17 10 55.50 0.04 
15 11 20 9 10 20 10 11.90 0.04 
16 7 23 16 5 15 10 12.60 0.04 
17 9 24 15 12 18 6 6.50 17.72 
18 6 21 15 11 17 6 6.50 17.72 
19 14 24 10 15 21 6 6.00 17.72 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

คน 
ที ่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
(D1 – MD1)

2 (D2 – MD2)
2 

Pre Post D1 Pre Post D2 

20 9 22 13 15 24 9 0.30 1.46 
21 9 21 12 16 24 8 0.20 4.88 
22 5 19 14 10 16 6 2.40 17.72 
23 17 25 8 14 20 6 19.80 17.72 
24 7 25 18 15 21 6 30.80 17.72 
25 6 24 18 10 25 15 30.80 22.94 
26 10 25 15 6 22 16 6.50 33.52 
27 5 21 16 15 20 5 12.60 27.14 
28 12 19 7 11 20 9 29.70 1.46 
29 10 21 11 7 21 14 2.10 14.36 
30 11 24 13 5 13 8 0.30 4.88 
31 15 25 10 8 22 14 6.00 14.36 
32 22 25 3 17 23 6 89.30 17.72 
33 8 20 12 24 24 0 0.20 104.24 
34 13 24 11 7 24 17 2.10 46.10 
35 10 20 10 17 22 5 6.00 27.14 
36 3 18 15 4 25 21 6.50 116.42 
37 11 20 9 8 19 11 11.90 0.62 
38 6 21 15 13 20 7 6.50 10.30 

 391 864 473 399 787 388 823.40 852.32 
X 10.29 22.74 12.45 10.50 20.71 10.21   
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 +  

 +  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมลและปริมาณต่อโมล ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Samples ในรูป Difference 
Score ซึ่งสูตรมี ดังนี้ 

    t     =      MD1 –  MD2        ;  df   =   n1 + n2 - 2 
       S MD1 – MD2 

ซึ่ง 
    S MD1 – MD2    =           S2

D       S2
D 

                              n1         n2 
  และ 

S2
D          =        (D1  – MD1)

2 + (D2  – MD2)
2     

                                   n1 + n2 - 2 
   จะได้    

S2
D          =         823.40 + 852.32     ;  df   =   38 + 38 - 2 

                  38 + 38 - 2 
S2

D          =          22.64 
 

และ          S MD1 – MD2     =             22.64           22.64 
                                  38                38 

     S MD1 – MD2    =        1.09 
 แทนค่าในสูตร 

    t      =       MD1 –  MD2        ;  df   =   n1 + n2 - 2 
         S MD1 – MD2 

 
    t      =       12.45 – 10.21         

              1.09 
 

    t      =       2.05 
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent 
Samples ในรูป Difference Score 

 

คน 
ที ่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
(D1 – MD1)

2 (D2 – MD2)
2 

Pre Post D1 Pre Post D2 

1 144 150 6 130 138 8 4.33 4.00 
2 122 131 9 122 134 12 0.85 4.00 
3 133 140 7 133 143 10 1.17 0.00 
4 101 111 10 95 122 27 3.69 289.00 
5 147 153 6 147 159 12 4.33 4.00 
6 139 144 5 139 146 7 9.49 9.00 
7 121 129 8 114 128 14 0.01 16.00 
8 119 127 8 119 121 2 0.01 64.00 
9 134 137 3 115 122 7 25.81 9.00 
10 122 135 13 116 119 3 24.21 49.00 
11 126 136 10 126 141 15 3.69 25.00 
12 126 134 8 126 131 5 0.01 25.00 
13 116 124 8 116 135 19 0.01 81.00 
14 136 147 11 136 138 2 8.53 64.00 
15 148 149 1 122 124 2 50.13 64.00 
16 138 145 7 132 141 9 1.17 1.00 
17 105 113 8 107 118 11 0.01 1.00 
18 129 129 0 142 144 2 65.29 64.00 
19 100 113 13 102 125 23 24.21 169.00 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

คน 
ที ่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
(D1 – MD1)

2 (D2 – MD2)
2 

Pre Post D1 Pre Post D2 

20 120 124 4 120 141 21 16.65 121.00 
21 96 135 39 98 118 20 956.05 100.00 
22 130 138 8 130 121 -9 0.01 361.00 
23 133 139 6 133 140 7 4.33 9.00 
24 128 139 11 128 136 8 8.53 4.00 
25 123 125 2 119 123 4 36.97 36.00 
26 116 120 4 120 137 17 16.65 49.00 
27 121 143 22 121 139 18 193.77 64.00 
28 136 149 13 136 141 5 24.21 25.00 
29 136 139 3 128 130 2 25.81 64.00 
30 118 120 2 118 124 6 36.97 16.00 
31 139 141 2 132 138 6 36.97 16.00 
32 132 136 4 90 111 21 16.65 121.00 
33 132 133 1 126 129 3 50.13 49.00 
34 138 140 2 138 148 10 36.97 0.00 
35 100 114 14 100 116 16 35.05 36.00 
36 126 130 4 132 140 8 16.65 4.00 
37 122 137 15 139 142 3 47.89 49.00 
38 131 141 10 91 115 24 3.69 196.00 

 4783 5090 307 4638 5018 380 1790.76 2262.00 
X 125.87 133.95 8.08 122.05 132.05 10.00   
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 +  

 +  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Samples ในรูป Difference Score ซึ่งสูตรมี ดังนี้ 
 

    t     =      MD1 –  MD2        ;  df   =   n1 + n2 - 2 
       S MD1 – MD2 

ซึ่ง 
    S MD1 – MD2   =            S2

D       S2
D 

                              n1         n2 
  และ 

S2
D          =        (D1  – MD1)

2 + (D2  – MD2)
2     

                                  n1 + n2 - 2 
   จะได้    

S2
D          =        1790.76 + 2262.00     ;  df   =   38 + 38 - 2 

                     38 + 38 - 2 
S2

D          =        54.77 
 

และ          S MD1 – MD2     =             54.77            54.77 
                                  38                 38 

     S MD1 – MD2    =        1.70 
 แทนค่าในสูตร 

    t      =       MD1 –  MD2        ;  df   =   n1 + n2 - 2 
         S MD1 – MD2 

 
    t      =       8.08 – 10.00         

             1.70 
 

    t      =       1.13 
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ภาคผนวก ช 
 

- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
- แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 

 
สาระท่ี 3 : สารและสมบัติของสาร         หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 

              เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                      เวลา  3   คาบ 
 
มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4/5 : สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคของสาร 

 
สาระส าคัญ 

ธาตุใดๆ มีปริมาณ 6.02 ×1023อะตอมหรือ 1 โมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของ
ธาตุน้ัน   

สาร 1 โมลมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุหรือมวลโมเลกุลของสารประกอบนั้น 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ของสาร ซึ่งได้แก่ จ านวนโมล จ านวนอนุภาค   
มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวค านวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่งได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. จุดประสงค์ปลายทาง 
  1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมลกับมวลของสารได้ 
  1.2 ค านวณหาจ านวนโมล มวลของสารจากความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมลกับมวล
ของสารได้ 
 2. จุดประสงค์น าทาง 
  2.1 บอกความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมลกับมวลของสารได้ 
  2.2 ค านวณหาจ านวนโมล มวลจากความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับมวลได้ 
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เนื้อหาสาระ 
 ธาตุใดๆที่มีปริมาณ 6.02 ×1023 อะตอมหรือ 1 โมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของ
ธาตุน้ัน เช่น ออกซิเจน(O) มีมวลอะตอมเท่ากับ 16 ดังนั้นออกซิเจน 1 โมลหรือ 6.02 ×1023 อะตอมมี
มวล 16 กรัม  
 ในท านองเดียวกันถ้าสารนั้นเป็นโมเลกุล เช่น   Cl2  มีมวลโมเลกุล  71  ดังนั้น  Cl2 1 โมล  
หรือ Cl2   6.02 ×10

23  โมเลกุล  มีมวล 71 กรัม 

กล่าวได้ว่า สาร 1 โมลมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุหรือมวลโมเลกุลของ
สารประกอบนั้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เขียนได้ดังนี้ 

 
 
 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. ขั้นก าหนดปัญหา  
 1.1 ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยถามเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุต่างๆ แล้วให้
นักเรียนท ากิจกรรมในห้องเรียนโดยการเล่นเกมส์ “มวลอะตอมโลดแล่น” ดังนี้ 
  - ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นทีม 3-4 ทีม ให้นักเรียนต้ังชื่อทีมแล้วส่งตัวแทนมาเขียนชื่อทีม
หน้ากระดาน จากน้ันครูอธิบายกติกาการเล่น 
  - นักเรียนแต่ละทีมออกมาเขียนชื่อธาตุและมวลอะตอมของธาตุบนกระดานตามช่องทีม
ของตนเอง โดยนักเรียนทุกคนต้องต่อแถวออกมาเขียนทีละคน เช่น  โซเดียมเท่ากับ 23, คาร์บอน
เท่ากับ 12, คลอรีนเท่ากับ 35.5  โดยเขียนชื่อธาตุในรูปสัญลักษณ์ก็ได้ 
  - เพื่อนคนใดที่ออกมาเขียนแล้ววิ่งไปต่อหางแถวเพื่อเขียนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดเวลาที่
ครูก าหนด ส่วนเพื่อนคนใดที่เขียนไม่ได้ให้วิ่งไปต่อหางแถวใหม่ห้ามหันมาถามเพื่อนข้างหลัง หากถาม
ค าตอบนั้นติดลบ 1 คะแนน 
  - ครูให้เวลาในการท ากิจกรรม 1 นาที จากนั้นนับคะแนนที่ได้ของแต่ละทีม ตอบถูก 1 
คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน ครูมอบรางวัลหรือค าชมเชยให้ทีมที่ชนะ และให้ก าลังใจทีมอื่นๆ  
 
2. ขั้นกระบวนการแก้ปัญหา  
 2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มย่อยส่งตัวแทนออกมารับใบความรู้ที่ 3 เรื่อง จ านวนโมลและมวลของ
สาร จากนั้นครูก าหนดปัญหาให้นักเรียน ดังนี้ 
  -  จ านวนโมลและมวลของสารคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  

                    สาร  1  โมล                        หรือ            มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล 
        มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล                                            สาร 1  โมล 
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  -  นักเรียนแต่ละกลุ่มย่อยร่วมกันศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 และใบ
ความรู้ เพื่อหาค าตอบให้ได้ว่า  
   (1) จ านวนโมล คือ สารใดๆ 1 โมล ที่มีจ านวนอนุภาคเท่ากับ  6.02×1023   หรือที่
เรียกว่า   เลขอาโวกาโดร 
   (2) มวลของสาร คือ สารใดๆ 1 โมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้นๆ 
ในท านองเดียวกันถ้าสารนั้นเป็นโมเลกุล สาร 1 โมลมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลโมเลกุลของ
สารประกอบนั้น  
   (3) จ านวนโมลและมวลของสารมีความสัมพันธ์ คือ สารใดๆ ที่มีปริมาณ 6.02 ×1023 
อะตอมหรือ 1 โมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้น  ในท านองเดียวกันถ้าสารนั้นเป็น
โมเลกุล สาร 1 โมลมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุหรือมวลโมเลกุลของสารประกอบนั้น  
 2.2 ครูกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
  -  ครูหยิบยกเรื่องจ านวนนับหน่วยต่างๆ จากสิ่งใกล้ตัวมาสนทนากับนักเรียน เช่น  
ดินสอ 1 โหลมีกี่แท่ง (12 แท่ง) แล้ว 3 โหลมีดินสอกี่แท่ง, โซดา 1 ลัง มี  24  ขวด แล้วโซดา 12 ขวดมีกี่
ลัง (ครึ่งลัง), เงาะ 1 กิโลกรัม 18 บาท เงาะครึ่งกิโลกรัมเป็นกี่บาท (9 บาท) , ออกซิเจน 1 อะตอม มี
มวลอะตอมเท่ากับ 16  ออกซิเจน 2 อะตอมมีมวลอะตอมเท่าไร (มวลอะตอมเท่ากับ 32) โดยครูเขียน
บนกระดานในรูปการเทียบบัญญัติไตรยางค์ เช่น 
     ดินสอ  1 โหล     มีดินสอจ านวน  12  แท่ง 
     ดินสอ  3 โหล     มีดินสอจ านวน  12 x 3     =   36  แท่ง 
                             1 
     โซดา  24 ขวด    คิดเป็นโซดา  1  ลัง 
     โซดา  12 ขวด    คิดเป็นโซดา   1 x 12      =   0.5  ลัง หรือ ครึ่งลัง 
             24 
     ธาตุฟูออรีน 1 อะตอม     มีมวลเท่ากับ  19  กรัม 
     ธาตุฟูออรีน 2 อะตอม     มีมวลเท่ากับ  19 x 2     =  38  กรัม 
               1 
  - นักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่ม จากน้ันส่งตัวแทนกลุ่มออกมายกตัวอย่างหน้าชั้นเรียน 
และเขียนให้อยู่ในรูปการเทียบบัญญัติไตรยางค์ และอภิปรายให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง 
 2.3 จากการคิดในรูปเทียบบัญญัติไตรยางค์ ครูชี้น าให้นักเรียนวิเคราะห์รูปแบบดังกล่าว 
น าไปสู่การที่นักเรียนเห็นว่า การคิดดังกล่าวสามารถเขียนอยู่ในรูปของการเทียบสัดส่วนนั่นเอง 
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     แก๊สคลอรีน  1 อะตอม        มีมวลเท่ากับ  70  กรัม 
     แก๊สคลอรีน  0.5 อะตอม     มีมวลเท่ากับ  70 x 0.5     =    35.5  กรัม 
                    1 
                             
 
 
แก๊สคลอรีน 1 โมล      =     70  กรัม  หรือ        แก๊สคลอรีน 1 โมล       =      แก๊สคลอรีน  0.5 โมล 
แก๊สคลอรีน  0.5 โมล        35.5  กรัม              70  กรัม                          35.5  กรัม 
 
 
     แก๊สออกซิเจน  1 โมล     มีมวลเท่ากับ  32  กรัม 
     แก๊สออกซิเจน  4 โมล     มีมวลเท่ากับ  128  กรัม 
                             
 
 
แก๊สออกซิเจน  1  โมล    =    32  กรัม  หรือ      แก๊สออกซิเจน  1  โมล   =    แก๊สออกซิเจน  4  โมล 
แก๊สออกซิเจน  4  โมล         128  กรัม                 32  กรัม                          128  กรัม 
 2.4 นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ครูให้เป็นตัวอย่างในใบความรู้ โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 4 ขั้นตอน คือ (ครูมีหน้าที่ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหา) 
  2.4.1 ท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนมองเห็นหรือระบุปัญหา และท าความ
เข้าใจกับปัญหา ท าให้นักเรียนก าหนดขอบเขตของปัญหาที่จะศึกษา 
  2.4.2 วางแผนการแก้ปัญหา เป็นขั้นทีใ่ห้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สังเกต ใช้ความรู้
หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานในการออกแบบวิธีการเพื่อหาค าตอบอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหา
น้ันๆ 
  2.4.3 ขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหา และรวบรวมข้อมูล ข้ันท่ีนักเรียนปฏิบัติหลังจากค้นคว้า
เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยนักเรียนเลือกวิธีการจากการออกแบบในขั้นก่อน
หน้านี้ 
  2.4.4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เป็นขั้นที่นักเรียนน าเอาข้อมูลจากการรวบรวมมา
จ าแนกความคิด จัดกระท าและวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบค าตอบและน าไปสู่การลงความเห็นข้อมูล ซึ่ง
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เป็นผลสรุปขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปผล
การแก้ปัญหาของกลุ่มย่อย 
 2.5 นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามวธิีการทางวิทยาศาสตร์  4 ขั้นตอน เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์ที่แล้วมา ใช้เวลา
ประมาณ   15-20 นาที 
 
3. ขั้นสะท้อน/ปรับกระบวนการแก้ปัญหา   
 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มย่อยส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงาน (ตัวแทนแบบหมุนเวียน) จาก
การท าใบงานโดยเขียนแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาบนกระดาน พร้อมกับตรวจค าตอบที่เพื่อนเฉลย
และอภิปรายวิธีการและผลค านวณร่วมกัน โดยที่ครูอาจเลือกสุ่มนักเรียน 4-5 คนออกมาเฉลยค าตอบ 
 3.2 ครูและนักเรียนช่วยกันปรับและแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนกลุ่มย่อยที่ผิดพลาด และ
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้สมบูรณ์ 
 
4. ขั้นประยุกต์ความรู้  
 4.1 นักเรียนประยุกต์ความรู้ที่ได้น าไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ โดยผู้สอนก าหนดสถานการณ์
ใหม่ให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยช่วยกันคิดแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ใหม่ที่ได้  
 
5. ขั้นสรุป/ประเมินผล  
 5.1 นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 5.2 นักเรียนประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มและการน าเสนอผลงานในภาพรวม  
 5.3 ครูทดสอบย่อยท้ายบทเรียน โดยให้โจทย์ทดสอบ 5 ข้อ เพื่อประเมินผลจากท่ีเรียนมาแล้ว 
 5.4 นักเรียนแต่ละคนท าการทดสอบลงในกระดาษที่ครูแจกให้ ภายในเวลา 5 นาที 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร 
 3. ใบงานที่ 3 เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร 
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การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีการวัดผล 
  1.1 นักเรียนประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

  1.2 นักเรียนร่วมกันประเมินการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  1.3 ครูประเมินโดยการสังเกตจากการตอบค าถาม ยกตัวอย่างหรือท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
  1.4 ครูประเมินการตอบค าถามในใบงานของนักเรียน โดยการตรวจใบงาน 
  1.5 นักเรียนทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 
 2. เกณฑ์การผ่าน 
  2.1 พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก 

  2.2 การน าเสนอผลงานของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก 
  2.3 นักเรียนสามารถตอบค าถาม ยกตัวอย่างหรือท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้ 
  2.4 นักเรียนตอบค าถามในใบงานใช้วิธีการและการค านวณถูกต้อง สรุปครบถ้วน 
  2.5 นักเรียนทดสอบย่อยท้ายบทเรียนใช้วิธีการและการค านวณถูกต้อง สรุปครบถ้วน 
 3. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  3.1 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  3.2 แบบประเมินการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  3.3 ใบงาน 
  3.4 แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 
สาระท่ี 3 : สารและสมบัติของสาร         หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 

              เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                      เวลา  3   คาบ 
 
มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4/5 : สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคของสาร 

 
สาระส าคัญ 

ธาตุใดๆ มีปริมาณ 6.02 ×1023อะตอมหรือ 1 โมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของ
ธาตุน้ัน   

สาร 1 โมลมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุหรือมวลโมเลกุลของสารประกอบนั้น 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ของสาร ซึ่งได้แก่ จ านวนโมล จ านวนอนุภาค   
มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวค านวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่งได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. จุดประสงค์ปลายทาง 
  1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมลกับมวลของสารได้ 
  1.2 ค านวณหาจ านวนโมล มวลของสารจากความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมลกับมวล
ของสารได้ 
 2. จุดประสงค์น าทาง 
  2.1 บอกความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมลกับมวลของสารได้ 
  2.2 ค านวณหาจ านวนโมล มวลจากความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับมวลได้ 
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เนื้อหาสาระ 
 ธาตุใดๆที่มีปริมาณ 6.02 ×1023 อะตอมหรือ 1 โมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของ
ธาตุน้ัน เช่น ออกซิเจน(O) มีมวลอะตอมเท่ากับ 16 ดังนั้นออกซิเจน 1 โมลหรือ 6.02 ×1023 อะตอมมี
มวล 16 กรัม  
 ในท านองเดียวกันถ้าสารนั้นเป็นโมเลกุล เช่น   Cl2  มีมวลโมเลกุล  71  ดังนั้น  Cl2 1 โมล  
หรือ Cl2   6.02 ×10

23  โมเลกุล  มีมวล 71 กรัม 

กล่าวได้ว่า สาร 1 โมลมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุหรือมวลโมเลกุลของ
สารประกอบนั้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เขียนได้ดังนี้ 

 
 
 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. ขั้นอภิปรายก่อนการท ากิจกรรม  
 1.1 ครูอภิปรายเก่ียวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุลจากตารางธาตุ และให้เวลานักเรียน 5 นาที
ในการสืบหาข้อมูลของมวลอะตอมของธาตุต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมขั้นต่อไป 
 
2. ขั้นการท ากิจกรรม  
 2.1 ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยถามเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุต่างๆ แล้วให้
นักเรียนท ากิจกรรมในห้องเรียนโดยการเล่นเกมส์ “มวลอะตอมโลดแล่น” ดังนี้ 
  - ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นทีม 3-4 ทีม ให้นักเรียนต้ังชื่อทีมแล้วส่งตัวแทนมาเขียนชื่อทีม
หน้ากระดาน จากน้ันครูอธิบายกติกาการเล่น 
  - นักเรียนแต่ละทีมออกมาเขียนชื่อธาตุและมวลอะตอมของธาตุบนกระดานตามช่องทีม
ของตนเอง โดยนักเรียนทุกคนต้องต่อแถวออกมาเขียนทีละคน เช่น  โซเดียมเท่ากับ 23, คาร์บอน
เท่ากับ 12, คลอรีนเท่ากับ 35.5  โดยเขียนชื่อธาตุในรูปสัญลักษณ์ก็ได้ 
  - เพื่อนคนใดที่ออกมาเขียนแล้ววิ่งไปต่อหางแถวเพื่อเขียนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดเวลาที่
ครูก าหนด ส่วนเพื่อนคนใดที่เขียนไม่ได้ให้วิ่งไปต่อหางแถวใหม่ห้ามหันมาถามเพื่อนข้างหลัง หากถาม
ค าตอบนั้นติดลบ 1 คะแนน 
  - ครูให้เวลาในการท ากิจกรรม 1 นาที จากนั้นนับคะแนนที่ได้ของแต่ละทีม ตอบถูก 1 
คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน ครูมอบรางวัลหรือค าชมเชยให้ทีมที่ชนะ และให้ก าลังใจทีมอื่นๆ  

                    สาร  1  โมล                        หรือ            มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล 
        มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล                                            สาร 1  โมล 
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 2.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับใบความรู้และใบงานที่ 3 เรื่อง จ านวนโมลและมวล
ของสาร  
 2.3 นักเรียนแต่ละคนสืบเสาะหาความรู้จากใบความรู้ที่ได้รับเพื่อท าใบงาน ใช้เวลาประมาณ 
30 นาที 
 2.4 ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้น
เรียน 
 2.5 นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน ปรับแก้โดยศึกษาเพิ่มเติม หรืออภิปรายภายในกลุ่มอีก
ครั้ง 
 
3. ขั้นหลังการท ากิจกรรม  
 3.1 นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 3.2 นักเรียนประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มและการน าเสนอผลงานในภาพรวม  
 3.3 ครูทดสอบย่อยท้ายบทเรียน โดยให้โจทย์ทดสอบ 5 ข้อ เพื่อประเมินผลจากท่ีเรียนมาแล้ว 
 3.4 นักเรียนแต่ละคนท าการทดสอบลงในกระดาษที่ครูแจกให้ ภายในเวลา 5 นาที 
 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร 
 3. ใบงานที่ 3 เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีการวัดผล 
  1.1 นักเรียนประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

  1.2 นักเรียนร่วมกันประเมินการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  1.3 ครูประเมินโดยการสังเกตจากการตอบค าถาม ยกตัวอย่างหรือท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
  1.4 ครูประเมินการตอบค าถามในใบงานของนักเรียน โดยการตรวจใบงาน 
  1.5 นักเรียนทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 
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 2. เกณฑ์การผ่าน 
  2.1 พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก 

  2.2 การน าเสนอผลงานของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก 
  2.3 นักเรียนสามารถตอบค าถาม ยกตัวอย่างหรือท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้ 
  2.4 นักเรียนตอบค าถามในใบงานใช้วิธีการและการค านวณถูกต้อง สรุปครบถ้วน 
  2.5 นักเรียนทดสอบย่อยท้ายบทเรียนใช้วิธีการและการค านวณถูกต้อง สรุปครบถ้วน 
 3. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  3.1 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  3.2 แบบประเมินการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  3.3 ใบงาน 
  3.4 แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 
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ใบความรู้ท่ี 3 :  เร่ือง จ านวนโมลและมวลของสาร 
 

สาระท่ี 3 : สารและสมบัติของสาร         หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 
รายวิชา เคมี                                                                       ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
 
 เมื่อสารปริมาณ 1 โมล มีจ านวนอนุภาคเท่ากับเลขอาโวกาโดรคือ  6.02 ×1023 และตัวเลขนี้
จะเท่ากับจ านวอะตอมของคาร์บอน -12 ที่มีมวล 12 กรัม แสดงว่า คาร์บอน -12  ปริมาณ 1 โมล มี
มวลเท่ากับ 12 กรัม และค่านี้เรียกว่า มวลต่อโมล จึงได้ข้อสรุปว่า  
 
**ธาตุใดๆที่มีปริมาณ 6.02 ×1023 อะตอมหรือ1 โมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้น**  
 
 เช่น ออกซิเจน(O) มีมวลอะตอมเท่ากับ 16 ดังนั้นออกซิเจน 1 โมล 
หรือ 6.02 ×1023 อะตอมมีมวล 16 กรัม ในท านองเดียวกันถ้าสารนั้นเป็นโมเลกุล เช่น  
 Cl2 มีมวลโมเลกุล 71 ดังนั้น Cl2 1  โมล หรือ 6.02 ×10

23 โมเลกุล มีมวล 71 กรัม 
 H2O มีมวลโมเลกุล 18 ดังนั้น H2O 1  โมล หรือ 6.02 ×1023 โมเลกุล มีมวล 18 กรัม 

 
กล่าวได้ว่า สาร 1 โมลมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุหรือมวลโมเลกุลของ

สารประกอบนั้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เขียนได้ดังนี้ 
 
 

  
 
การค านวณ 
Ex 1. ก ามะถัน 1 โมล  มีมวล 32.01 กรัม ถ้าก ามะถัน 160.05 กรัม มีกี่โมล 
วิธีคิด     
 
 
 
 
 
 

                   สาร  1  โมล                        หรือ             มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล 
      มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล                                               สาร 1  โมล 

 

 

 

 ก ามะถัน     X  โมล   =     1  โมล 
   160.05 กรัม               32.01 กรัม 
      X  โมล            =   1  โมล   x  160.05 กรัม 
                                     32.01 กรัม 
      =          5  โมล 

  ก ามะถัน 160.05 กรัม มี 5 โมล 
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Ex 2. NaOH 3 โมล มีมวลกี่กรัม 
วิธีคิด ข้ันท่ี 1 หามวลของสาร (กรัม) ต่อสาร 1 โมล 
 
  
 
 ข้ันท่ี 2 หามวลของสาร (กรัม) เมื่อสารมี 3 โมล 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.3  ธาตุ  CaF2  0.5 โมล  มีกี่กรัม 
วิธีคิดอย่างง่าย     
 
 
 
 
Ex.4  น้ า  36  กรัม  คิดเป็นกี่โมล 
วิธีคิดอย่างง่าย     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        CaF2 1 โมล มีมวล   =    40 + 19 (2)   =  78  กรัม 
 

  ธาตุ  CaF2  0.5 โมล   มี    0.5 x 78    =    39  กรัม 

NaOH 1 โมล มีมวล     =            มวลของ Na 1 โมล + มวลของ O 1โมล + มวลของ H 1โมล 

          = 23 กรัม + 16 กรัม + 1 กรัม 
          = (23 + 16 + 1) กรัม 

            = 40 กรัม 
 
NaOH     X กรัม         = 40 กรัม 
     3 โมล               1 โมล 
            =             40 กรัม x 3 โมล  
          1 โมล 
            =             120  กรัม 

  NaOH 3 โมล มีมวล  120  กรัม 

       H2O  1 โมล มีมวล     =    1(2) + 16    =   18  กรัม 
 

  ธาตุ  H2O  36  กรัม   มี    36       =     2  โมล 

            18 
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ชื่อ........................................นามสกุล.........................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่................. 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทุกคนซักถามหรือปรึกษากันภายในกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาจากโจทย์ต่อไปนี้  โดย
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือหรือใบความรู้ที่ครูแจกให้ 

1. อะลูมิเนียม   2.70  กรัม มีกี่โมล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. เลด (II) ไนเตรต  165.5 กรัม มีกี่โมล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. แอมโมเนีย  51 กรัม  มีกี่โมล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. กรดซัลฟิวริก  2  mol   มีกี่กรัม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. โซเดียมไฮดรอกไซด์   0.001  Mol    มีกี่กรัม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ใบงานท่ี 3 :  เร่ือง จ านวนโมลและมวลของสาร 
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6. กรดไฮโดรลอริก  1  Mol   มีกี่กรัม  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7. แคลเซียมคาร์บอเนตมวล   200  กรัม  มีกี่โมล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8. แมกนีเซียมคาร์บอเนต   42  กรัม  มีกี่โมล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
9. ซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) 1.5  โมล  มีกี่กรัม (เมื่อ Zn มีมวลอะตอมเท่ากับ 65 , S มีมวลอะตอม

เท่ากับ 32 , O มีมวลอะตอมเท่ากับ 16 ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10. โซเดียมคลอไรด์   0.002  โมล  มีกี่กรัม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

“พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบท่ีใหญ่ยิง่” 
By : Spiderman II 

 

                               ❀ ❀❀ ❀❀ 
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(เฉลย) 
ใบงานท่ี 3 :  เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร 

 

1. อะลูมิเนียม   2.70  กรัม มีกี่โมล 
0.1  โมล 

2. เลด (II) ไนเตรต  82.75 กรัม มีกี่โมล 
0.5  โมล 

3. แอมโมเนีย  51 กรัม  มีกี่โมล 
3  โมล 

4. กรดซัลฟิวริก  2  Mol   มีกี่กรัม 
196    กรัม 

5. โซเดียมไฮดรอกไซด์   0.001  Mol    มีกี่กรัม 
0.04    กรัม 

6. กรดไฮโดรคลอริก  1  Mol   มีกี่กรัม  
36.5    กรัม 

7. แคลเซียมคาร์บอเนตมวล   200  กรัม  มีกี่โมล 
1  โมล 

8. แมกนีเซียมคาร์บอเนต   42  กรัม  มีกี่โมล 
0.5  โมล 

9. ซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) 1.5  โมล  มีกี่กรัม (เมื่อ Zn มีมวลอะตอมเท่ากับ 65 , S มีมวลอะตอม
เท่ากับ 32 , O มีมวลอะตอมเท่ากับ 16 ) 
241.5    กรัม 

10. โซเดียมคลอไรด์   0.002  โมล  มีกี่กรัม 
0.117    กรัม 
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แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียนท่ี 3 
เร่ือง จ านวนโมลและมวลของสาร 

 
1. จงหามวลของธาตุและสารประกอบต่อไปนี้  1 โมล 

1.1 H  มีมวล ...............กรัม 
1.2 Mg  มีมวล ...............กรัม 
1.3 O2  มีมวล ...............กรัม 
1.4 H2O  มีมวล ...............กรัม 
1.5 NaCl  มีมวล ...............กรัม 

2. ก ามะถัน (s) 0.04 โมล มีมวลกี่กรัม ......................กรัม 
3. ออกซิเจน (O2) 0.5 โมล มีมวลกี่กรัม .....................กรัม 
4. CaCO3 20 กรัม มีกี่โมล .......................โมล 
5. กลูโคส (C6H12O6) ที่มีมวล 360 กรัม มีกี่โมล ................โมล 
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(เฉลย) 
 

แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียนที่ 3 
เรื่อง จ านวนโมลและมวลของสาร 

 
1. จงหามวลของธาตุและสารประกอบต่อไปนี้  1 โมล 

1.1 H  มีมวล    1  กรัม 
1.2 Mg  มีมวล     24  กรัม 
1.3 O2  มีมวล     32  กรัม 
1.4 H2O  มีมวล     18  กรัม 
1.5 NaCl  มีมวล     58.5  กรัม 

2. ก ามะถัน (s) 0.04 โมล มีมวลกี่กรัม     1.284  กรัม 
3. ออกซิเจน (O2) 0.5 โมล มีมวลกี่กรัม     16  กรัม 
4. CaCO3 20 กรัม มีกี่โมล      0.2  โมล 
5. กลูโคส (C6H12O6) ที่มีมวล 360 กรัม มีกี่โมล     2  โมล 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการปรังปรุงพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมินมี 3 ระดับ คือ  ปฏิบัติสม่ าเสมอ   2   คะแนน 

ปฎิบัติบางครั้ง     1   คะแนน 
ไม่เคยปฏิบัติ        0   คะแนน 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มที่………ชื่อกลุ่ม…………………………………………………………….………… 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่………….วิชา………………..เรื่อง…………………………………… 
วันที่……………….เดือน……………………………..พ.ศ……………เวลา……………. 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
1 …………………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………………………… 
4 …………………………………………………………………………………………… 
5 …………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ให้นักเรียนประเมินโดยท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

รายการพฤติกรรม 
การปฏิบัติ 

สม่ าเสมอ บางคร้ัง ไม่เคย 
1.  จัดกลุ่มอย่างรวดเร็วและไม่ส่งเสียงดัง    
2.  จัดแบ่งหน้าที่และเปลี่ยนหน้าที่กันท างาน    
3.  ต้ังใจท างานกลุ่มไม่เดินไปเดินมา    
4.  อภิปรายกันเสียงดังเฉพาะในกลุ่ม    
5.  มีการตรวจสอบข้อมูลโดยซักถามจนเพื่อนๆ ในกลุ่ม

เข้าใจตรงกันทุกคน 
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ลงชื่อ                                           ผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการพฤติกรรม 
การปฏิบัติ 

สม่ าเสมอ บางคร้ัง ไม่เคย 
6.  ทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงออกทางความคิดเพื่อหา

วิธีการและค าตอบที่ดีที่สุด 
   

7.  สมาชิกทุกคนมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันเมื่อมี
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

   

8.  การท างานของกลุ่มเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด
และชิ้นงานเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด 

   

9.  ทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลืองานของ
กลุ่ม 

   

10. เมื่อมีปัญหาจะซักถามครูเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ไม่เข้าใจและท าไม่ได้แล้ว 

   

คะแนนรวม                           คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

คะแนน การแปลผล 
18-20 
15-17 
10-14 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 9 

พฤติกรรมในการท างานกลุ่มของสมาชิกอยู่ในระดับดีมาก 
พฤติกรรมในการท างานกลุ่มของสมาชิกอยู่ในระดับดี 
พฤติกรรมในการท างานกลุ่มของสมาชิกอยู่ในระดับพอใช้ 
ต้องปรับปรุงพฤติกรรมในการท างานของกลุ่ม 

 
ผลการประเมินระดับพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม อยู่ในเกณฑ์ : 

o ดีมาก 
o ดี 
o พอใช้ 
o ต้องปรับปรุง 

ลงชื่อ                                           ผู้แปลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนประเมินการน าเสนอผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการการน าเสนอผลงานของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มที่………ชื่อกลุ่ม…………………………………………………………….………… 
ชื่อผู้น าเสนอผลงาน 1. ……………………………………………………………………. 
        2. …………………………………………………………………… 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่………….วิชา………………..เรื่อง…………………………………… 
วันที่……………….เดือน……………………………..พ.ศ……………เวลา……………. 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอผลงาน 
ให้นักเรียนประเมินโดยท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

 
 
 

 
ลงชื่อ                                           ผู้ประเมิน 

 
 
 
 

รายการพฤติกรรม ใช่ (1) ไม ่(0) 

1.  วิธีการในการแก้ปัญหาถูกต้อง   
2.  การคิดค านวณในการแก้ปัญหาถูกต้อง   
3.  การสรุปผลการแก้ปัญหาถูกต้อง   
4.  สามารถอธิบายการแก้ปัญหาได้   
5.  สามารถตอบค าถามจากเพื่อนหรือครูได้   

คะแนนรวม                           คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

การแปลผล พฤติกรรมที่แสดงออก 
5  ดีมาก 
4  ดี 
3  ปานกลาง 
2  พอใช้ 
1  ต้องปรับปรุง 

วิธีการถูกต้อง  ค านวณถูกต้อง  สรุปผลถูกต้อง อธิบายได้  ตอบค าถามได้   
วิธีการถูกต้อง  ค านวณถูกต้อง  สรุปผลถูกต้อง อธิบายได้ / ตอบค าถามได้ 
วิธีการถูกต้อง  ค านวณถูกต้อง / สรุปผลถูกต้อง อธิบายได้ / ตอบค าถามได้ 
วิธีการถูกต้อง  ค านวณถูกต้อง / สรุปผลถูกต้อง / อธิบายได้ / ตอบค าถามได้ 
วิธีการถูกต้อง / ค านวณถูกต้อง / สรุปผลถูกต้อง / อธิบายได้ / ตอบค าถามได้ 

 

หมายเหตุ       /  หมายถึง  หรือ , อย่างใดอยา่งหน่ึง 

 
ผลการประเมินระดับการน าเสนอผลงาน อยู่ในเกณฑ์ : 

o ดีมาก 
o ดี 
o ปานกลาง 
o พอใช้ 
o ต้องปรับปรุง 

 
ลงชื่อ                                           ผู้แปลผล 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี   
เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 
 

 
 

1. ธาตุ  Ca  1  อะตอม  มีมวลเท่ากับข้อใด 

ก. 20 

ข. 20  กรัม 

ค. 20 x 1.66 x 10-24 

ง. 20 x 1.66 x 10-24   กรัม 

2. สารคู่ใดต่อไปนี้มีจ านวนโมเลกุลเท่ากัน 
ก. CH3COOH   30 g   ,   H2O  18 g  

ข. CaO   56 g   ,   C2H5OH   23 g  

ค. C2H5OH   23 g   ,   CCI4  77 g 

ง. CCI4   77 g   ,   H2O  18 g 
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3. มวลโมเลกุลของกรดซัลฟิวริก (H2SO4)และกรดแอซิติก (CH3COOH) รวมกันมีค่าเท่าไร 
ก. 60 
ข. 150 
ค. 180 
ง. 158 

4. จะต้องชั่งเหล็กมาประมาณกี่กรัม เพื่อให้มีเหล็กอยู่ 3.01 x 1023 อะตอม 

ก. 14 

ข. 28 

ค. 56 

ง. ข้อมูลที่ให้ยังไม่เพียงพอที่จะค านวณได้ 

5. พิจารณา 
1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 18 x 1023 โมเลกุล 

2. โพแทสเซียมไอออน 1.5 x 1023 ไอออน 

3. ฟอสฟอรัส 0.602 x 1023 อะตอม 

4. ตะกั่ว 1 อะตอม 

การเปรียบเทียบจ านวนโมลในข้อใด ถูกต้อง 

ก. 1 > 2 > 3 > 4     

ข. 2 > 3 > 4 > 1     

ค. 3 > 4 > 1 > 2     

ง. 4 > 1 > 2 > 3     

6. ถ้าสารมีจ านวนอนุภาค 6.02  x 1023 อนุภาค จะมีจ านวนโมลเป็นเท่าไหร่ 
ก. 1  โมล 
ข. 6  โมล 
ค. 12  โมล 
ง. 0.61  โมล 
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7. เหตุผลในข้อใด ถูกต้องมากที่สุด ในการก าหนดโมลให้มีค่าเท่ากับ 6.02 x 1023  

ก. เพราะค่าอ่ืนไม่เหมาะสมเท่ากับค่านี้ 

ข. เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ค่าเดียวกันทั้งโลก 

ค. เพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดค่าที่แน่นอนมาแล้ว 

ง. เพื่อให้สะดวกในการค านวณจึงได้มีการก าหนดค่าที่ใช้ในการปรียบเทียบ 

8. อะซีโตน 6.02 x 1023 โมเลกุล คิดเป็นก่ีโมล 

ก. 1 

ข. 6 

ค. 6.02 x 1023 

ง. หาไม่ได้ เพราะไม่ทราบสูตรของอะซิโตน 

9. แก็สแอมโมเนีย (NH3) 8.5 กรัม จะมีจ านวนโมเลกุลอยู่กี่โมเลกุล 

ก. 1 x 3.01 x 1023 

ข. 2 x 3.01 x 1023 

ค. 3 x 3.01 x 1023 

ง. 2 x 6.02 x 1023 

10. ก๊าซออกซิเจน  32  กรัม  มีกี่โมล 
ก. 0.5  
ข. 1.0  
ค. 1.5  
ง. 2.0 

11. สาร 1 โมล หมายถึงมวลในข้อใด 

ก. มวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้น 

ข. มวลเป็นกรัมเท่ากับมวลของธาตุน้ัน 1 อะตอม 

ค. มวลเป็นกรัมเท่ากับมวลโมเลกุลนั้น 1 โมเลกุล 

ง. มวลเป็นกรัมเท่ากับมวลของแก๊สนั้น 1 โมเลกุล 
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12. ออกซิเจน (O2) 0.5 โมล มีมวลกี่กรัม  

ก. 8.0 กรัม 

ข. 16.0 กรัม 

ค. 32.0 กรัม 

ง. 64.0 กรัม 

13. โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) 2.25 โมล มีมวลกี่กรัม  

ก. 28.4 กรัม 

ข. 56.8 กรัม 

ค. 177.5 กรัม 

ง. 319.5 กรัม 

14. กลูโคส (C6H12O6) ที่มีมวล 360 กรัม จะมีจ านวนกี่โมล  

ก. 0.08 โมล 

ข. 0.5 โมล 

ค. 2.0 โมล 

ง. 12.41 โมล 

15. คริปทอนที่มีปริมาตร 44.8 ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐานจะมีมวลเท่าไร  

ก. 22.4 กรัม 

ข. 44.8 กรัม 

ค. 84.0 กรัม 

ง. 168.0 กรัม 

16. STP  ย่อมาจากอะไร 
ก. Standard  Temperature  and  Pressure 
ข. Standard  Temperation  and  Pressure 
ค. Standard  Temperature  of  Pressure 
ง. Standard  Temperation  of  Pressure 
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17. น้ า  0.5  โมล  มีปริมาตรที่  STP   กีลู่กบาศก์เซนติเมตร 
ก. 11.2 
ข. 22.4 
ค. 11,200 
ง. 22,400 

18. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  จ านวน  1  โมล  จะมีปริมาตรเท่าใดที่ STP 
ก. 1  ลูกบาศก์เดซิเมตร 
ข. 22.4  ลูกบาศก์เดซิเมตร 
ค. 1.66 x 10-24  ลูกบาศก์เดซิเมตร 
ง. 6.02 x 10-23  ลูกบาศก์เดซิเมตร 

19. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 3.20 โมล มีปริมาตรเท่าใดที่ STP 

ก. 1.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร 

ข. 7.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร 

ค. 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร 

ง. 71.68 ลูกบาศก์เดซิเมตร 

20. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ออกซิเจน 1 โมล หนัก 32 กรัม 

ข. ออกซิเจน 1 โมล มีปริมาตร 22.4 dm3 ท่ี STP 

ค. ออกซิเจน 32 กรัม มีจ านวนอะตอม 6.02 x1023 อะตอม 

ง. ออกซิเจน 1 โมล มีจ านวนโมเลกุล 6.02 x 1023 โมเลกุล 

21. แก๊ส XY2 จ านวน 1.81 x 1024 โมเลกุล จะมีมวลเป็นกี่กรัม (ก าหนดให้มวลอะตอมของ X = a 

มวลอะตอม Y = b) 

ก.  (a + 2b) กรัม 

ข. 3 (a + 2b) กรัม 

ค. 30 (a + 2b) กรัม 

ง.  กรัม 
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22. เหล็กกี่กรัมจึงมีจ านวนอะตอมเท่ากับคาร์บอน 45 กรัม 

ก. 3.75 

ข. 210 

ค. 45 

ง. 56 

23. ก๊าซคลอรีน  11.2  dm3  ที่  STP  มีกี่กรัม 
ก. 17.50 
ข. 17.75 
ค. 35.00 
ง. 35.50 

24. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ธาตุ  A  มีมวลอะตอม  20  แสดงว่า  A  1  อะตอม  มีมวลเป็น  20  เท่าของ 1/12 มวล

ของ C-12  1 อะตอม 
ข. สารใด ๆ 1 โมล  มีมวลเท่ากับมวลโมเลกุลของสารนั้น  และมีปริมาตรที่  STP  เท่ากับ  

22.4  ลิตร 
ค. ก๊าซใด ๆ 1  โมล  มีจ านวนอะตอมเท่ากับเลขอาโวกาโดร 
ง. ถูกทุกข้อ 

25. จงหามวล 1 โมล  ของก๊าซ  X  ถ้าก๊าซ  X  44.8  ลูกบาศก์เดซิเมตรที่  STP  มีมวล 30 กรัม 
ก. 7.5 
ข. 15 
ค. 30 
ง. 60 

26. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 
1) น้ าและก๊าซออกซิเจน  อย่างละ  5  โมล 
2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  อย่างละ  5  กรัม 
3) ก๊าซออกซิเจนและก๊าซคลอรีน  อย่างละ  5  ลิตร  ที่  STPสารในแต่ละข้อ   

ข้อใดบ้างที่มีจ านวนอะตอมเท่ากัน 
ก. 1     ข.     3 
ค. 1,2     ง.      1,3 
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27. จ านวนโมลของสารในข้อใดน้อยที่สุด 
ก. แก๊สฮีเลียม (He)  11.2 dm3 ท่ี STP  

ข. ก ามะถันรอมบิก (S8)  64 กรัม 

ค. ปรอท (Pb) 103.5 กรัม 

ง. BrF3   274  กรัม 

28. ถ้าธาตุ A มีมวลอะตอมเท่ากับ 207.2 ดังนั้น สาร A2 1 โมล มีมวลเท่าใด 

ก. 103.6 กรัม 

ข. 207.2 กรัม 

ค. 414.4 กรัม 

ง. 602 กรัม 

29. พิจารณาแก๊สต่อไปนี้ที่สภาวะมาตรฐาน 
1. แก๊ส HCI 2.8 dm3 

2. แก๊ส NO 6.02 x 1022 โมเลกุล  

3. แก๊ส CO หนัก 3.5 g 

4. แก๊ส NH3 11.2 dm3 

 ข้อใดผิด 

ก. แก๊ส NO มีจ านวนโมเลกุลน้อยที่สุด  

ข. แก๊ส HCI มีจ านวนโมลเท่ากับแก๊ส CO 

ค. แก๊ส NH3 เป็นแก๊สที่มีความดันน้อยที่สุด 

ง. แก๊ส CO มีปริมาตรเป็น 1.25 เท่าของแก๊ส NO 

30. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ไนโตรเจน 28 กรัม มีปริมาตรเท่ากับออกซิเจน 1 โมล ที่ STP 

ข. ไนโตรเจน 28 กรัม มีปริมาตรมากกว่าออกซิเจน 1 โมล ที่ STP 

ค. คลอรีน 1 โมล หนัก 71 กรัม มีมวลมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 โมล 

ง. คลอรีน 1 โมล หนัก 71 กรัม มีมวลมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 9.03 โมเลกุล 
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เฉลย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
เร่ือง โมลและปริมาณตอ่โมล 

 
 1.  ง   2. ค   3. ง   4. ข   5. ก   6. ก   7. ง   8. ก   9. ก 10. ข 
11. ก 12. ข 13. ง 14. ค 15. ง 16. ก 17. ค 18. ข 19. ง 20. ค 
21. ข 22. ข 23. ง 24. ก 25. ข 26. ง 27. ข 28. ค 29. ค 30. ข 
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แบบสอบถามวดัความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

ค าชี้แจง ข้อค าถามแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ วิธีการตอบแบบสอบถามให้นักเรียนกา
เครื่องหมาย ในช่องทางขวามือของข้อความในแต่ละข้อเพียงข้อเดียวที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

ข้อ
ที ่

ข้อความ 

เป
็นจ

ริง
มา

กท
ี่สุด

 

เป
็นจ

ริง
มา

ก 

เป
็นจ

ริง
บ้า

ง 

เป
็นจ

ริง
น้อ

ย 

เป
็นจ

ริง
น้อ

ยที่
สุด

 

 
1 

การเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ 
เมื่อมีเวลาว่าง ข้าพเจ้าจะเข้าไปศึกษาในเว็บไซด์เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 

     

2 ข้าพเจ้าติดตามข่าวสารจากแหล่งความรู้หรือสื่อต่างๆ เพือ่ให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ      
3 ข้าพเจ้ามีความสนุกสนานในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน      
4 ข้าพเจ้าคิดว่าแหล่งความรู้ที่ดีมีอยู่รอบตัว      
5 ข้าพเจ้ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้หน้าชั้นเรียนเป็นประจ า      
 

6 

มโนภาพแห่งตนด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาส าหรับการศึกษาค้นคว้าได้แม้ว่าจะเรียนหลายวิชา 

     

7 ข้าพเจ้าสามารถหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับเรื่องที่สนใจ      
8 ข้าพเจ้าสามารถวินิจฉัยด้วยตนเองได้ว่าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่      
9 หากข้าพเจ้ามีข้อสงสัย ข้าพเจ้าจะรีบท าความเข้าใจทันที      
10 ไม่ว่าข้าพเจ้าจะท าอะไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะท าจนสุดความสามารถ      

 
11 

การเรียนแบบริเร่ิมและอิสระ 
ข้าพเจ้าสามารถตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเลือก ตามที่ข้าพเจ้าสนใจเรียนได้ 

     

12 ในการท ารายงานกลุ่ม ข้าพเจ้ามักจะเป็นผู้น าในการคิดริเริ่มวิธีการท างาน      
13 เมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเรียนรู้เรื่องใด ข้าพเจ้าสามารถวางแผนขั้นตอนการ

เรียน 
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14 

การเรียนแบบริเริ่มและอิสระ 
เมื่อข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้เรื่องใด ข้าพเจ้าชอบที่จะอ่านหนังสือ และท าความ
เข้าใจด้วยตนเอง 

     

15 ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน ในการค้นหาค าตอบ ในกระบวนการเรียนการสอนที่
ได้รับ 

     

 
16 

ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน 
ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องให้ใครเตือน 

     

17 ข้าพเจ้ามีความพร้อมในการสอบทุกครั้ง เพราะได้ดูหนังสือและเตรียมตัวเต็มที่      
18 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อชิ้นงานตามที่ครูมอบหมาย      
19 เมื่อเรียนสิ่งใดข้าพเจ้ามีล าดับขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปสู่

จุดมุ่งหมาย 
     

20 ในการสอบแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะพยายามเต็มความสามารถ      
 

21 

ความรักในการเรียนรู้ 
ข้าพเจ้าคิดว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้” ดังนั้นข้าพเจ้าจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

22 ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานกับการศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบประเด็นปัญหาที่สนใจ      
23 ข้าพเจ้าชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ แม้ไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร      
24 ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างในการค้นคว้าในห้องสมุด      
25 ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เรียนวิชาเคมี      

 
26 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ข้าพเจ้าคิดว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเป็นการพัฒนาความคิด 

     

27 ข้าพเจ้าน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปประยุกต์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ       
28 ข้าพเจ้าสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องลอกเลียนผู้อื่น      
29 ข้าพเจ้าชอบสถานการณ์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเพราะเป็นสิ่งท้าทาย      
30 เมื่อมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ข้าพเจ้าจะพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหา      
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31 

การมองอนาคตในแง่ดี 
ข้าพเจ้าคิดว่าความผิดพลาดที่พบ สอนให้เราคิดหรือท าสิ่งต่างๆ ได้
รอบคอบขึ้น 

     

32 ข้าพเจ้าพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่ก าลังศึกษากับ
เป้าหมายระยะยาวที่ต้ังไว้ 

     

33 ข้าพเจ้าเชื่อว่า การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ท าให้ข้าพเจ้ามีความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพ 

     

34 ข้าพเจ้ามุ่งเรียนหนังสืออย่างหนัก เพราะต้องการให้งานประสบความส าเร็จ      
35 วิชาวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจชีวิตของมนุษย์มากขึ้น      

 
 

36 

ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการ
แก้ปัญหา 
ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เมื่อเกิดปัญหาได้ 

     

37 เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหา
วิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

     

38 เมื่อเกิดปัญหา ข้าพเจ้าสามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้ร่วมงานได้ 

     

39 ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์
ที่มีอยู่ 

     

40 ข้าพเจ้าพัฒนาการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากการเรียนเป็นอย่างมาก      
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