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   การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกสและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และการจัด 
การเรียนรู แบบใชปญหาเปนฐาน 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา 2553 ที่เรียน
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียนทัง้หมด 80 คน โดยสุม
กลุมตัวอยางจากหองเรียนทัง้หมด 4 หองเรียน โดยสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลากจาก 4 หองเรียน ใหเหลือ 2 หองเรียนแลวนํากลุมตัวอยางที่ไดมาจับฉลากแยกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา จํานวน 40 คน และกลุมทดลองที ่2 ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส คาความเชื่อม่ัน 0.81 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห คาความเชื่อมั่น 0.83 การวิจยัครั้งนี ้ เปนการวจิัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่ง
ดําเนนิการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบสุมกลุม – สอบกอน – สอบหลงั การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการ
ทางสถิติ t - test  แบบ  Independent sample ในรูป Difference Score และ t - test แบบ Dependent 
Sample 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา
และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 



  4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา
และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน ไมแตกตางกันทาง
สถิติ 
  5. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  6. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of the research was to study on physics learning achievement and 
ability to analysis thinking of Mathayomsuksa IV study by using CIPPA model learning and 
problem – base learning. 
 The samples used in this research were students of Mathayomsuksa IV in 
Depsirinromklao school that in semester 2 of 2010 academic year. These students are study in 
science and mathematics plan of two classrooms, 80 persons by a random sample two 
classrooms of four classrooms by drawing lots then drawing lots of two sample divided into 
two groups: experimental group 1 have been learning CIPPA model, 40 persons and 
experimental group 2 has been learning problem – best learning, 40 persons. The equipments 
of research are test of Physics learning achievement, reliability is 0.81 and test of ability to 
analysis thinking, reliability is 0.83 This research is Experimental Research that was carried out 
by Random Group Pretest – Posttest.The data was analyzed by t - test Independent 
Difference Score, t - test dependent sample. 
 The results of these students indicated that: 
  1. Achievement of learning physics of students that have been learning CIPPA 
model and students that have been learning to use problem – best learning is significantly 
different at the level of .01 
  2. Achievement of learning physics of students that have been learning CIPPA 
model, before and after learning is significantly different at the level of .01 
  3. Achievement of learning physics of students that have been learning to use 
problem – best learning, before and after learning is significantly different at the level of .01 
  4. Ability to analysis thinking of students that have been learning CIPPA model 
and students that have been learning to use problem – best learning is not different in 
significantly. 



  5. Ability to analysis thinking of students that have been learning CIPPA model, 
before and after learning significantly different at the level of .01 
  6. Ability to analysis thinking of students that have been learning to use problem – 
best learning, before and after learning is significantly different at the level of .01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณา และการใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการทํา 
วิจัยจาก รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วฒันะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานพินธ และอาจารย 
ดร.ราชันย บญุธิมา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควา ตลอดจน ให
คําแนะนําในการแกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่งและขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ 
ผูชวยศาสตราจารยสนธยา ศรีบางพลี และ อาจารย ดร.สนอง ทองปาน ที่ใหขอเสนอแนะเพิม่เติม อันเปน
ประโยชนตอการทําปริญญานพินธใหมีความสมบูรณยิง่ขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทกุทานดวยความ
เคารพอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยฑิราณี ขําล้าํเลิศ  อาจารยสุรชาติ  กมลดิลก และ
รองผูอํานวยการธงชัย อินทรพาณิชย ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําและแกไขเครื่องมือในการทําวิจัย จนสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ใชในการวิจัยได 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครู-อาจารย โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
ทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูวิจัยทําการศึกษาคนควาจนสําเร็จ 
 ขอขอบพระคุณ สถาบันสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สสวท.) ที่ให
ทุนการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพคร ูจนถึงระดับปริญญาโท 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณบิดา มารดา และญาติ พี่นองทุกคนในครอบครัวที่ใหการสนับสนุน
และใหกําลังใจในการทําวิจยั และขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจดวยดีมาโดยตลอด 
 
 คุณคาและประโยชนใดๆ ทีพ่ึงมีจากปริญญานพินธฉบับนี ้ ผูวิจยัขอมอบเปนเครื่องบชูาพระคุณ
บิดา มารดา ครู-อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีความสําคัญตอการดํารงชวีิตของมนษุยทั้งในชีวิตประจําวนั และ
การประกอบอาชพีตางๆ นอกจากปจจยัสีค่ือ อาหาร ที่อยูอาศยั เครื่องนุงหม และยารักษาโรคแลว มนษุย
ยังตองการความสะดวกสบาย ความบนัเทิงตางๆ ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตตองใชความรูทางดานวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลย ีซึ่งประเทศใดที่มีความเจริญกาวหนาทางดานนี ้ประเทศนัน้ก็จะมีความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ และประชากรก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย ดังที ่สุนันท บุราณรมย (2542: 29) กลาวไว
พอสรุปไดวา วิทยาศาสตรนอกจากชวยใหมนุษยรูจักนาํมาคิด ประดิษฐ ผลิต และสรางปจจัยสี่แลวยัง
สามารถนํามาใชประดิษฐเครื่องใชตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายในชวีิต และในการทํางานอยาง
กวางขวาง จากการวิจยั การคนควา การวิเคราะหตามหลกัการ และมกีารพฒันาความรูทางวทิยาศาสตร
อยางตอเนื่อง ทําใหเครื่องมือ เครื่องใชมีคุณภาพดีข้ึนๆ สามารถอาํนวยประโยชนตอผูใชใหมีความสะดวก 
สบาย และสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข  
 จะเห็นไดวา วทิยาศาสตร และเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งทางดานอตุสาหกรรม 
การแพทย การเกษตร เปนตน ส่ิงเหลานีม้กีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวดเร็ว 
มีความสาํคัญตอการยกมาตรฐาน การดํารงชพี ผลักดันใหคณุภาพชวีิตของคนในสังคมใหดีข้ึน และเสริมสราง
การพัฒนาประเทศ ดังนัน้มนุษยจึงตองเรยีนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี เพื่อใหทนัตอการเปลีย่นแปลง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาประเทศดังกลาว 
 แตจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ในภาพรวมระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ก็สะทอนใหเหน็วา กลุมสาระการเรียนรูที่ยงัอยูในขัน้ที่ตองปรับปรุงคือกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร (จรัญ คํายัง.  2549) อีกทั้งสํานักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เผยผลประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนประมาณ 13,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ พบวา นักเรียน
มีทักษะการคิดอยูในระดับดี เพียงประมาณ 12.90% ส่ือถึงคุณภาพของนักเรียนไทย ที่ยังคงออนดอยใน
ดานการคิด (เพชรา พิพัฒนสันติกุล.  2548; อางอิงจาก อินทรัตน ปญญา) ตรงกับขอมูลของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สสวท.  2550; อางองิจาก อินทรัตน ปญญา) พบวา เด็กไทยทาํขอสอบ
อัตนัยและขอสอบอธิบายความไมคอยได เพราะปญหาการเรียนการสอนของไทยสวนใหญยงัเนนการสอน
เนื้อหาวิชาและการทองจํามากกวาการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห เรียบเรียงและสื่อสาร
ความคิด สอดคลองกับขอมูลจากโครงการ TIMSS (Third International Mathematics and Science 
Study) (สสวท.  2551) พบวา นักเรียนไทยทําขอสอบที่ตองใชความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห ยกเหตุผล
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ประกอบ หรือเขียนขอความยาวๆ ไมได เพราะการเรียนการสอนยังอยูในกรอบของตารางสอน และหองเรียน
ไมเนนกระบวนการใหนกัเรยีนไดฝกคิด ฝกทํา สอดคลองกับขอมูล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต ิ(2549: 34 – 37) วาดวยคุณลกัษณะอนัพงึประสงคของนกัเรยีนในดานการคิดเชิงวิเคราะหไมอยู
ในระดับที่นาพอใจ 
 การจัดการเรียนรูโดยยดึผูเรียนเปนศนูยกลางรูปแบบซิปปา (CIPPA Instructional Model) เปน
วิธีการหนึ่งที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนการสอนทัง้ทางรางกาย ทางอารมณ ทางสังคม 
และทางสติปญญา ทิศนา แขมมณี (2548: 17 – 20) ไดใชแนวคิดทีว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลกัษณะ
ที่ใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง นอกจากผูเรียนจะตองเรียนดวยตนเอง และพึ่งตนเองแลว
ยังตองพึ่งการมปีฏิสัมพันธกับเพื่อนบุคคลอื่น  ๆและสิ่งแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการ 
ตางๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสรางความรูนอกจากนัน้การเรยีนรูจะเปนไปอยางตอเนื่องไดดี หาก
ผูเรียนอยูในสภาพทีม่ีความพรอมในการรับรูและเรียนรู มีประสาทการรับรูที่ตื่นตัว ไมเฉื่อยชา ส่ิงทีส่ามารถ
ชวยใหผูเรียนอยูในสภาพดงักลาวไดก็คือ การใหมีการเคลื่อนไหวทางกาย อยางเหมาะสม กิจกรรมที่มี
ลักษณะดังกลาวจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เปนการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง และความรู
ความเขาใจที่เกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้งและอยูคงทนมาก หากผูเรียนมีโอกาสนําความรูนั้นไปประยุกตใชใน 
สถานการณที่หลากหลาย 
 สําหรับการเรียนรูทีโ่ดยใชปญหาเปนฐานเปนการรวมเอาขอดีและหลักการสอนที่มีความสาํคัญ
ตอนักเรียนหลายวิธีเขาดวยกัน ดังที ่เสริมศรี ไชยศร (2541: 64 – 73) ไดกลาวถึงการเรียนรูที่เนนปญหา
เปนฐานไววา เปนการนาํเอาขอดี หลกัการและเทคนิคของวธิีการสอนตางๆ มาปรับใชกับการเรียนรูที่เนน
ปญหาเปนฐานไดเปนอยางดี เชน นําเอาปญหามาเปนจุดเริ่มตนเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการ
ที่จะใฝหาความรู ฝกนกัเรียนคิดแกปญหาอยางเปนระบบ กระตุนใหนักเรียนระบุและคนความโนทัศนและ
หลักการทีพ่วกเขาตองการรูเพื่อความกาวหนาโดยผานปญหา นักเรียนมกีารทาํงานเปนทมี เกิดการเรียนรู
จากกิจกรรมที่ทํา สามารถทําความเขาใจ แกปญหา ไดดวยตนเอง ไดฝกทักษะการคิดหลายแบบ และ 
สามารถนําความรูนั้นไปประยุกตไดอยางตอเนื่อง เปนกระบวนการที่คลายกับการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร โดยปญหาจะมีความสมัพนัธเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่นกัเรียนอาจพบเจอ การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่นักเรียนใหความสนใจเพราะไดใชสติปญญา ความรู ความคิด และ
ไดมีสวนรวมในการเรียนทําใหรูสึกวา ส่ิงที่เรียนนั้นมีคุณคาและมีความหมาย โดยครูเปนผูผูรวมในการแกปญหา 
ที่มีหนาที่ในการสรางความสนใจ สรางความกระตือรือรนในการเรียนรูใหกับนกัเรียน เปนผูแนะนาํและ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ 
 จากประสบการณที่ผูวิจัยสอนวิชาฟสิกส ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 เร่ือง งานและพลังงาน
ที่ผานมาพบวา นักเรียนใหความสนใจ และตั้งใจเรียนในเรื่องนี้ดีไมเทาที่ควร ทั้งนี้เพราะคิดวาวิชาฟสิกส
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เปนวิชาทีย่ากและไมไดสงผลตอการดํารงชวีติในประจาํวนั ทาํใหนกัเรยีนสวนใหญมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
เร่ืองนี ้และวชิาฟสิกสอยูในระดับตํ่า นักเรียนขาดความสามารถในการคดิวิเคราะหเกีย่วกบัเหตุการณหรือ
หลักการในรายวิชาฟสิกส ดังนัน้ผูศึกษาจึงมีความสนใจทีจ่ะนาํเทคนิคการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และ
แบบใชปญหาเปนฐานมาพฒันาการเรยีนการสอนในวิชาฟสิกส เร่ือง งานและพลังงาน การจัดการเรียนรู
ทั้งสองแบบนัน้ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั เปนการจัดการเรียนรูที่ชวยกระตุนใหนกัเรียน
เกิดความรูดวยตนเอง ทาํใหนกัเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู มีกิจกรรมที่สอดคลองกับกจิกรรม 
หรือเหตุการณที่เกิดขึน้ชีวิตประจําวัน ทําใหสามารถเขาใจถึงความสําคัญในการเรียนที่สามารถนําไปประยุกต 
ใชไดจริง อีกทั้งยังชวยสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหที่มีความจําเปนในการเรียนการสอน เปน 
อยางดี ผลที่ไดจากการศึกษาจะนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา
ฟสิกส เร่ืองอืน่ๆ และวิชาตางๆ ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตอไป 
 
จุดมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 4 ทีไ่ดรับ 
การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 4. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 4 ทีไ่ดรับ       
การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 5. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 6. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัครั้งนี ้ ทาํใหทราบถงึผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและความสามารถในการคิด 
วิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
เพื่อเปนแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกปที่ 4 รหัสวิชา ว 32101 
รายวิชาฟสิกส 1 เร่ืองงานและพลังงาน ทีจ่ะสงผลใหพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
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ในการคิดวิเคราะหของนักเรียน มีการทาํงานเปนขัน้ตอน สามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได
ในทางที่เหมาะสมโดยมีการคิดวิเคราะหกอน นักเรียนมคีวามใสใจ กระตือรือรน เอาใจใส รับผิดชอบ ทั้ง
ตนเองและกลุม มีความสนุกสนานในการเรียนรู อยากรูอยากเรียน อีกทัง้ยังสามารถเปนแนวทางใหครูผูสอน
สามารถเลือกวธิีการสอนที่มีความเหมาะสมกบัเนื้อหาวิชา เพื่อใหนกัเรยีนเกิดการเรียนรูอยางมปีระสิทธภิาพ
เต็มตามศักยภาพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2553  โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 
จํานวน 4 หองเรียน จํานวนนักเรียนทัง้หมด 160 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียน              
เทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
ที่เรียนในแผนการเรียนวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 2 หองเรยีน จํานวนนักเรียนทัง้หมด 80 คน 
โดยมีข้ันตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี ้
   1. สุมกลุมตัวอยางจากหองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน โดยสุมอยางงาย (Simple Random 
 Sampling) โดยการจับฉลากจาก 4 หองเรียน ใหเหลือ 2 หองเรียน 
   2. นํากลุมตัวอยางที่ไดมาจับฉลากแยกเปน 2 กลุม คือ 
    กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา จํานวน 40 คน 
    กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 40 คน 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ผูวิจยัใชเวลาดําเนินการ 20 ชั่วโมง โดยมีการจัดการเรียนรู 4 ชั่วโมง 
ตอสัปดาห ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยผูวิจัยทําการสอนเอง 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 
วิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 32101 รายวิชาฟสิกส 1 เร่ือง งานและพลังงาน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1.1 การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา  
   1.2 การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
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  2.  ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
   2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มุงพฒันาผูเรียนใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางแทจริง 
โดยการใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุม นอกจากนัน้ ยังชวยพัฒนา
ทักษะกระบวนการตางๆจํานวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิสัมพันธทาง
สังคม ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 7 ข้ันตอน (ทิศนา แขมมณี.  2545: 281 – 282) ดังนี ้
  ขั้นที ่1 การทบทวนความรูเดิม ข้ันนี้เปนการดึงความรูเดิมของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียน 
ใหนกัเรียนมีความพรอมในการเชือ่มโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซึ่งผูสอนอาจใชวธิีการตางๆ ได
อยางหลากหลาย เชน การถาม – ตอบ เพื่อทบทวนสิ่งทีจ่ําเปนที่ตองใชในการเรียนรูตอไป 
  ขั้นที ่2 การแสวงหาความรูใหม ข้ันนี้เปนการแสวงหาความรูขอมูลความรูใหมของนักเรียน
จากแหลงความรูตางๆ ซึ่งครจูัดเตรียมมาใหผูเรียน เชน ใบความรู ส่ือประกอบการเรียนรู และกิจกรรม
การทดลอง หรือใหคําแนะนาํเกี่ยวกับแหลงความรูตางๆ เพื่อใหนักเรียนไปแสวงหา 
  ขั้นที ่3 การศกึษาทาํความเขาใจขอมลู/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกบัความรู
เดิม ข้ันนี้เปนขั้นที่นักเรียนตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมลู/ความรูที่หา มาได นักเรียนตองสราง
ความหมายของขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด 
และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรปุความเขาใจเกี่ยวกบัขอมูลนัน้  ๆซึ่งจาํเปนตองอาศยัการเชื่อมโยง
กับความรูเดิม 
  ขั้นที ่4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ข้ันนี้เปนขั้นทีน่กัเรียนอาศัยกลุม เปน
เครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น 
ซึ่งชวยใหนกัเรยีนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอ่ืน และไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจ
ของผูอ่ืนไปพรอมกัน เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 
  ขั้นที ่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู ข้ันนี้เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด 
ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหเปนระบบระเบียบเพื่อชวยใหนักเรียนจดจําสิ่งที ่เรียนรู
ไดงาย โดยอาจใหมีการสรุปในรูปของผังมโนทัศน  
  ขั้นที ่6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน ข้ันนี้จะเปนขั้นที่ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหนักเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจ
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ของตนและสงเสริมใหนักเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ได ข้ันนี้จะเปน
ข้ันปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย  
  ขั้นที ่7 การประยุกตใชความรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรยีนไดฝกฝนการนํา
ความรู ความเขาใจไปใช ในสถานการณตาง  ๆที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถ
ในการแกปญหา และความจําในเรื่องนั้นๆ หลังจากประยุกตใชความรู อาจมีการนําเสนอผลงานจาก
การประยกุตอีกครั้งก็ได หรืออาจไมมกีารนาํเสนอผลงานในขัน้ที ่6 แตนาํมารวมแสดงในตอนทายหลังขัน้
การประยุกตใชก็ไดเชนกัน 
 2. การจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หมายถงึ รูปแบบการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากแนวคิด
ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหนักเรียนสรางความรูใหม จากการใช
ปญหาที่เกิดขึน้จริง เปนบริบท ของการเรียนรู เพื่อใหผูเรยีนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา 
รวมทัง้ไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาทีต่นศึกษา ไปพรอมกันดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลกั มีทัง้หมด 5 ข้ันตอน 
(Hmelo; & Lin.  2000) ดังนี ้ 
  ขั้นที ่ 1 ขั้นทาํความเขาใจสถานการณปญหา หมายถึง การประเมินความรูที่สัมพันธ
กับสถานการณปญหาที่ไดรับ นักเรียนจะตองพยายามทําความเขาใจ ระบุคําสาํคัญของปญหา หากมี
สวนยงัไมเขาใจหรือเขาใจไมตรงกันอยู จะตองพยายามหาคาํอธิบายใหชัดเจน โดยใชความรูเดิมของ
สมาชิกกลุม 
  ขั้นที ่2 ขั้นสรางประเด็นการเรียน หมายถึง ข้ันตอนที่นักเรียนแตละกลุมจะชวยกันระบุ
ปญหาจากสถานการณปญหา โดยสมาชิกกลุมจะตองมีความเขาใจตอปญหาที่ตรงกันหรือสอดคลองกัน 
จากนั้นสมาชกิกลุมชวยกันวิเคราะหปญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรูเดิมของสมาชิกใน
กลุมสรุปรวบรวมความรู และแนวคิดของสมาชิกเกี่ยวกับการเกิดปญหา และสรางสมมติฐาน สําหรับใช
แกปญหานั้นๆ 
  ขั้นที ่3 ขั้นดําเนินการวางแผนเพิ่มเติมประเด็นการเรียน หมายถึง นักเรียนศึกษาหา
ความรูดวยตนเองตามกรอบที่กําหนดไวดวยการสอบถาม การคนควา การทดลอง การศึกษานอกสถานที ่
โดยครูชวยกาํกับทิศทางการคนควาและชวยแกปญหาในการคนควา เพื่อใหนักเรียนรวบรวมขอมูลที่ใช
ในการตัดสินใจแกปญหาตามที่กําหนดไวในกรอบการศึกษาเปนการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อแกปญหา โดย
ใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหในขั้นที ่2 
  ขั้นที ่ 4 ขั้นใชความรูใหมในการแกปญหา หมายถึง นักเรียนรวมกนัปฏิบัติงานเปนกลุม 
ดําเนินการตามแนวทางที่กาํหนดไว จะเปนการใชความรูที่ไดไปลงมือแกปญหาตามทีไ่ดวางแผนไว 
   ขั้นที ่5 ขั้นไตรตรองเมื่อพบเปาหมาย หมายถึง การประเมินวาวิธกีารแกปญหา 
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และผลที่ไดถกูตองหรือไดผลอยางไร ถาการแกปญหาทาํไดถูกตองกป็ระสบผลสําเรจ็ในการแกปญหา แต  
ถาพบวา การแกปญหานั้นไมประสบผลสําเร็จ ก็ตองยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอืน่ๆ ใน ข้ันที ่3 
แลวดําเนนิการแกปญหาใหม 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิส หมายถงึ ความสามารถในการเรียนวิชาวทิยาศาสตร
เพิ่มเติม รหัสวิชา ว 32101 รายวิชาฟสิกส 1 เร่ือง งานและพลงังาน โดยพิจารณาจากผลคะแนนที่ได
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ี่ผูวิจยัสรางขึ้น ตามเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยใชแบบทดสอบวัดพฤติกรรมการเรียนการสอน 4 ดาน ดังนี ้
  2.1 ดานความรู – ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลึกถึงสิง่ทีเ่รียนมาแลวเปน
เร่ืองเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด กฎและทฤษฏทีางวทิยาศาสตร 
  2.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมายขยายความ แปลความ 
ตีความ โดยอาศัยขอเท็จจริง หลักการและทฤษฏีทางวทิยาศาสตร 
  2.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
  2.4 ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถงึ ความสามารถของบคุลในการสืบเสาะ 
หาความรูทางวิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ การฝกฝนอยางมีระเบยีบ โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร
จนเกิดความคลองแคลว และสามารถเลอืกใชกจิกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมสาํหรับทกัษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร ที่สอดคลองกบัเนื้อหาในการวิจยัครัง้นี้ประกอบดวย คือทักษะการสงัเกต ทักษะการจาํแนก
ประเภท ทักษะการจัดกระทําขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นขอมูลและทักษะการทดลอง 
 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ 
สมเหตุสมผลเกี่ยวกบัการจาํแนก แยกแยะ องคประกอบตางๆ ของสิง่ใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถ ุส่ิงของ 
เร่ืองราว หรือเหตุการณและหาความสัมพนัธเชงิเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานัน้ เพื่อการตัดสินใจ
หรือสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการทาํแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหที่ผูวิจยัสรางขึ้น โดยใชการแบงความสามารถการคิดวิเคราะหออกเปน 5 ดาน (Marzano.  2001: 60) 
ดังนี ้
  4.1 ดานการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่มี
ความเหมือนกนัและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลกัเกณฑ สามารถระบุตวัอยาง 
หลักฐานและลักษณะความเหมือน ความตางได 
  4.2 ดานการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลาํดับ ประเภท และกลุมที่มีลักษณะ
คลายคลึงเขาดวยกัน 
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  4.3 ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกา และขอมูล
ใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผล 
  4.4 ดานการประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฏี มาใชในสถานการณ
ใหม 
  4.5 ดานการคาดการณ เปนความสามารถในการคาดเดาสิง่ทีจ่ะเกิดในอนาคตโดยใชความรู 
และประสบการณจากสถานการณเดิม 
   
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

                                        
 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสตางกนั 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส กอนเรียน
และหลังเรียนตางกัน 
 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
กอนเรียนและหลังเรียนตางกัน 
 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหตางกัน  
 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูรูปแบบซิปปา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียน
และหลังเรียนตางกัน 
 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กอนเรียนและหลังเรียนตางกัน 

1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกส 
2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

1.  การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
2.  การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ และไดนาํเสนอตามลําดับหัวขอ
ตอไปนี้ 
  1. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  2. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  3. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
  4. เอกสารที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
  5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
   5.1 งานวิจยัที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
   5.2 งานวิจยัที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
   5.3 งานวิจยัที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   5.4 งานวิจยัที่เกี่ยวกับการความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 
1. เอกสารที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 1.1 ความหมายและความเปนมาของการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  ทิศนา แขมมณี เฉลิมชัย พันธเลิศ และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย (2548: 10) กลาววา 
ผูพัฒนาตนแบบของการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา คือ รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี อาจารย
ประจําภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ซึ่งไดพัฒนารูปแบบนี้ข้ึน เพื่อ 
ชวยเหลือครูที่กําลังประสบปญหาการขาดความเขาใจ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคญั หรือยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหสอดคลองกับแนวคิดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 
  ทิศนา แขมมณี (2542: 2 – 3) กลาววา แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดนกัเรียน
เปนศูนยกลางมีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องของ 
“การเรียนรูโดยการกระทํา” หรือ “Learning by Doing” (Dewey.  1963) อันเปนแนวคิดที่แพรหลายและ
ไดรับการยอมรับทั่วโลกมานานแลว การจดัการเรยีนการสอนโดยใหนกัเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทาํนี้ 
นับวา เปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของนักเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และเปลี่ยน
บทบาทของครจูาก “ผูสอน” หรือ“ผูถายทอดขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการเรยีนรู” ใหนกัเรยีน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี ้ เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรยีนรูวา อยูทีน่ักเรียนมากกวาอยู
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ที่ครูผูสอน ดังนัน้นกัเรยีนจงึกลายเปนศนูยกลางของการเรยีนการสอน เพราะบทบาท ในการเรยีนรูสวนใหญ
อยูที่ตัวนักเรียนเปนสําคัญ 
  ทิศนา  แขมมณี เฉลมิชัย พนัธเลิศ  และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย (2548: 11) กลาววา คําวา 
“CIPPA” ไดมาจากตัวยอของคาํสําคัญ ซึ่งใชเปนแนวคดิหลกัในการจดักิจกรรมการเรยีนรูที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง มีอยู 5 ประการ ซึง่เดิมยงัไมไดมีการเรียกชื่อ CIPPA แตอยางใด ตอมาไดลองวิเคราะห ทบทวน 
พบวา สามารถนําคําสําคัญมาเขารหัสไดหลายแบบ แลวในที่สุดจึงเลือก CIPPA เนื่องจากใกลเคียงกับ 
โมเดล CIPP ซึ่งเปนโมเดลทางการประเมินผล เพื่อใหงายตอการจดจําและสื่อความหมาย อยางไรก็ตาม
หากใชชื่อภาษาไทย ชื่อที่นาเหมาะสมที่สุดคือ “การจัดการเรียนการสอนที่ประสาน 5 แนวคิดหลัก” หรือ
อาจเรียกวา “การจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ประสาน” ดังนี ้คือ 
   1. แนวคิดการสรรคสรางความรู (Constructivism) 
   2. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ (Group Process and 
Cooperative Learning) 
   3. แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness) 
   4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning) 
   5. แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) 
  การจัดการเรียนรูแบบซิปปา เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบหนึ่งโดย
เปนการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดดี และนําผูเรียนไปสูการเรียนรูที่พึงประสงค
ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีนักการศึกษาหลายทาน   ได
ใหคําจํากัดความของการเรียนรูแบบซิปปา (สุรางค เจริญสุข. 2541: 6; วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542: 8; 
ทิศนา แขมมณี. 2542: 14 –15; อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 110; และ ทิศนา  แขมมณี; เฉลิมชัย พันธเลิศ; 
และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย.  2548: 11- 17) โดยมีรายละเอียดของรูปแบบดังนี้ 
   C มาจากคําวา Construction of Knowledge หมายถึง การสรางความรูดวยตนเอง
ตามแนวคิดของ Constructivism ของ Piaget ซึ่งกลาววา ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง 
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึ้นไปไดเร่ือยๆ กลาวคือ เปนกิจกรรมการเรียนรู ชวยให
ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ เกิดการเรียนรูที่มีความหมายแกตนเอง และคนพบ
ความรูดวยตนเอง การสรางความรูเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา 
   I มาจากคําวา Interaction หมายถึง การชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและ
ส่ิงแวดลอม ตามทฤษฎี Constructivism และ Cooperative Learning ที่วาการเรียนรูเปนกระบวนการ
ทางสังคมที่บคุคลจะตองอาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการอยู
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รวมกัน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกบับุคคล และแหลง
ความรูที่หลากหลาย ไดรูจักกันและกัน ไดแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความคิด และประสบการณ แกกัน
และกันใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม 
   P มาจากคําวา Physical Movement หมายถึง การชวยใหผูเรียนมีบทบาท มีสวน
รวมทางดานรางกาย ใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อใหผูเรียนอยูในสภาพพรอมในการรับรูและ
เรียนรู มีความตื่นตัว ไมเฉื่อยชา ซึ่งจะทาํใหเกิดการเรียนรูไดดี กิจกรรมทีจ่ัดจึงควรใหผูเรียนมีสวนรวมทาง 
ดานรางกาย จากการปฏิบัติ หรือกระทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ เปนระยะๆ ตามความเหมาะสมของ
วัยและระดับความสนใจของผูเรียน และเปนกิจกรรมที่หลากหลาย 
   P มาจากคาํวา Process Learning หมายถงึ การเรยีนรู กระบวนการตาง  ๆมาจากแนวคิด
การเรียนรูกระบวนการตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด 
กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา กระบวนการจัดการ กระบวนการพัฒนาตนเอง กิจกรรมการเรียนรู
ที่ดี ควรเปดโอกาสใหผูเรยีนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึง่เปนทกัษะที่จาํเปนตอการดํารงชีวิต และยังชวย
ใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญาอีกทางหนึ่ง 
   A มาจากคําวา Application หมายถึง การนําความรูที่ไดไปประยุกตใช ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูเพิ่มเติมข้ึนเรื่อยๆ มโีอกาสเชื่อมโยงทฤษฎี
ไปสูการปฏิบัต ิทาํใหการเรียนรูมีความหมาย มีความลกึซึง้ และมีความคงทน เปนการถายโอนการเรียนรู 
ไปใชในสถานการณตางๆ ทีห่ลากหลายได เปนการชวยผูเรียนนาํความรูไปใชในลักษณะใดลักษณะการนํา
ความรูไปประยุกตใชมากๆ ผูเรียนจะเกิดความมัน่ใจ และความชาํนาญในการนําความรูไปใชในสังคม 
และในชีวิตประจําวนั การจัดกิจกรรมจึงควรที่จะชวยใหการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใช ใหผูเรียน
มีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูดานใดดานหนึ่งหรือหลายๆ ดาน แลวแตลักษณะของสาระและกิจกรรม
ที่จัด 
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ภาพประกอบ 2 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดซิปปา  โดยทิศนา แขมมณี 
 

ที่มา: ทิศนา แขมมณี  เฉลิมชัย พันธเลิศ; และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย.   2548: 18) 

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

มีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูอยางกระตือรือรน (Active Participation) 

สังคม (Social) สติปญญา (Intellectual)กาย (Physical)  

อารมณ (Emotion) อารมณ (Emotion) อารมณ (Emotion) 

+ ++ 

การปฏิสัมพันธ
(Interaction) 

การสรางความรู 
(Construction of Knowledge) 

การเคลื่อนไหวรางกาย
(Physical Movement)

การเรียนรูกระบวนการ 
(Process Learning) 

ความเขาใจ
(Understanding)

การประยุกตใช
(Application) 

การใชในชีวิตประจําวัน
(Actual Practices) 
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 1.2 หลักการออกแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  ทิศนา แขมมณี (2542: 2 – 5) ไดใหหลักการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ดังนี ้
   1. เปนกิจกรรมทีช่วยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทัง้ทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และ
อารมณ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด การที่ผูเรียนมีบทบาท เปน
ผูกระทําจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนที่จะเรียนอยางมีชีวิตชีวา กิจกรรมที่จัดควรเปน
กิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้ 
    1.1 ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะใด ลักษณะหนึง่เปนระยะๆ เหมาะสมกับ
วัยและความสนใจของผูเรียน 
    1.2 มีประเด็นทาทายใหผูเรียนไดคิด เปนประเด็นที่ไมยากหรืองายเกินไปเหมาะกับ
ความสามารถของผูเรียน เพือ่กระตุนใหผูเรียนคิดหรือลงมือทําเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
    1.3 ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากบุคคลหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว 
    1.4 สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน เกี่ยวของกับชีวิต ประสบการณและความ
เปนจริงของผูเรียน 
   2. ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ โดยใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกันในกลุม 
ไดพูดคุยปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน ขอมูลตางๆ เหลานี้
จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของคนเองและผูอ่ืน และจะปรับตัวใหสามารถอยูในสังคม
รวมกับผูอ่ืนได 
   3. ยึดการคนพบดวยตนเองเปนวิธกีารสําคญั โดยครูผูสอนพยายามจดัการเรียนรู ที่ 
สงเสริมใหผูเรยีนไดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ทั้งนี้การคนพบความจรงิใดๆ ดวยตนเองนัน้ ผูเรียนมกัจะ
จดจําไดดีและมีความหมายโดยตรงตอผูเรียน รวมทั้งเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืน 
   4. เนนกระบวนการ (Process) ควบคูไปกับผลงาน (Product) โดยการสงเสริมใหผูเรียน
คิดวิเคราะหถึงกระบวนการตางๆ ที่ทําใหเกดิผลงาน มิใชมุงพิจารณาถงึผลงานเพยีงอยางเดียว ทั้งนีเ้พราะ
ประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   5. เนนการนําความรูไปประยุกตใช หรือใชในชีวิตประจําวัน โดยใหผูเรียนไดมีโอกาส
คิดหาแนวทางที่จะนําความรู ความเขาใจไปใชในชีวิตประจําวัน พยายามสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติจริง
และพยายามติดตามผลการปฏิบัตขิองผูเรียน 
  นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2545: 16 – 1 7) ไดใหหลักการการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ดังนี ้
   1. การมีสวนรวมในการสรางความรู ไมไดหมายความวาจะตองไดความรูที่เปนเรื่องใหม
ที่ไมเคยรูมากอน แตถาถึงขนาดนั้นก็นับวาวิเศษสุด ตัวอยางมีมาแลวคือ การที่มนุษยรูวาโลกนี้ มลัีกษณะ
กลม ไมแบนอยางที่เคยเชื่อหรือการรูวาโรคตางๆ ที่เกิดจากเชื้อโรคไมไดเกิดขึ้นมาเอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตน
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ของการสรางความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนอีกมากมาย ดังที่ไดทราบกันดีอยูแลว แตอยางไรก็ตาม การรู
เพิ่มจากสิ่งเดมิที่รูอยูแลวกถ็อืวาเปนการสรางความรูไดแลวตามหลกัทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของ 
เพียเจยทีว่า มนุษยมีโครงสรางทางสติปญญาที่สามารถงอกงามไดดวยการเกิดปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
แลวเกิดกระบวนการขึ้นในสมองมีการปรับแตงประสบการณ ใหเขากับประสบการณเดิม โดยพอกขยาย 
(Assimilation) และปรับใหเหมาะสม (Accommodation) อาจทําใหเกิดโครงสรางใหมที่ตางไปจากเดิม
ทั้งสองกรณีก็ถือวาเปนการสรางความรูได 
   2. การมีโอกาสปฏิสัมพันธและการเรียนรูจากผูอ่ืน หมายถึง นักเรียนมีกิจกรรมพูดคุย
และเปลี่ยนความคิดเหน็หรือความรูกนัภายในกลุม ในหองเรียน ในโรงเรียน หรือในชุมชนทีน่ักเรียนเรียนอยู 
เรียกวา เปนการปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งนอกจากจะไดความรูแลวยังจะมีโอกาสเรียนรูการอยูดวยกันใน
สังคม หรือการปฏิสัมพนัธทางอารมณ คือ ไดมีโอกาสรับรูความรูสึกตอส่ิงตางๆ หรือมโีอกาสไดมีสวนรวม  
ตอเหตุการณดังกลาวไดดวยตนเอง 
   3. การไดมีการเคลื่อนไหวทางดานรางกาย หมายถึง ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงบทบาท
ในกิจกรรม และการเรียนการสอน ไดเคลื่อนไหวรางกายทาํใหกระฉับกระเฉงตื่นตวัอยูตลอดเวลา ในสวนนี้
ผูเรียนจะมีโอกาสไดมีสวนรวมทางรางกาย 
   4. การไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ หมายถงึ ผูเรียนไดมีโอกาสใชกระบวนการ เปน
เครื่องมือในการเรียนรู เชน การเรียนรูถึงความรูสึก สมัครสมานสามัคคี รักใครกันจากการไดทํา กิจกรรม
รวมมือ รวมแรงทาํงาน โดยใชกระบวนการกลุมสัมพนัธหรือการไดรับความรูจากการตอบคําถามของผูสอน
หรือการอภิปรายแลกเปลีย่นความรูสึกจากเพื่อน ในสวนนี้ ผูเรียนมโีอกาสไดมีสวนรวมทางสงัคม และ
อารมณ 
   5. การมีโอกาสไดนําความรูไปใช หมายถึง นักเรียนมีโอกาสนาํความรูทีส่รางขึ้นเอง
ไปใชประโยชนในชีวิตในสถานการณอ่ืนที่มคีวามคลายคลงึกนั หรือเกี่ยวของกนัเปนการไดทดสอบความรู
นํามา ซึ่งความภาคภูมิใจ ความพอใจ เปนแรงเสริมใหอยากเรียนรูตอไปอีก 
 จากหลักการของนักวิชาการที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปวา การจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
ไดวา การจัดกจิกรรมตองเปนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทัง้ทางดานรางกาย สติปญญา 
สังคมและอารมณ ใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด มกีารกระตุนดวยคําถาม
ที่ทาทาย ใหผูเรียนเกิดการคนพบดวยตนเอง พรอมทั้งใหมีปฎิสัมพนัธกับส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะการใช
กระบวนการกลุม เพื่อใหผูเรียนมีการปรับตัวในสังคมได อีกทั้งตองเนนการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
หรือสถานการณอ่ืนทีค่ลายคลึงกนั พยายามสงเสรมิใหเกดิการปฏิบัติจริง และพยายามติดตามผลการปฏิบัติ
ของผูเรียน 
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 1.3 ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพสําหรบัการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  ทิศนา แขมมณี (2542: 8 – 14) ไดกลาวถึงลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพ
สําหรับการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อชวยใหครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู
ใหมีคุณภาพมาขึ้น ดังนี้ 
   1. เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกายและอารมณ จิตใจ กระบวนการเรียนรู
ควรมีความหลากหลาย ใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย (Physical Movement) เปนระยะ  ๆตามความเหมาะสม
กับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผูเรียน การเคลื่อนไหวอาจเปนการเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกลามเนื้อตางๆ 
ไดแก 
    1.1 การเคลื่อนไหวอวัยวะ/กลามเนื้อมัดยอย (Fine Motor Movement) เชน กิจกรรม 
การเขียน การฟง การพูด การวาดภาพ การพับกระดาษ การเชิดหุน การรองเพลง 
    1.2 การเคลื่อนไหวอวัยวะ/กลามเนื้อมัดใหญ (Gross Motor Movement) เชน กิจกรรม
การยายกลุม ยายเกาอี ้จัดโตะ การกระโดด การวิง่ การเลนเกมตางๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเคลือ่นไหว
รางกาย ซึ่งหมายถงึ การจัดกจิกรรมที่มีลักษณะหลากหลายเอื้ออํานวยใหผูเรียนเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเรียนรูมีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว ไวตอการรับรู ขอมูล 
ขาวสาร 
   2. เพื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา อารมณและจิตใจ กระบวนการเรียนรู
ควรมีลักษณะที่กระตุนและทาทายความคิดของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการจดจอ ผูกพนักับส่ิงทีค่ิด ซึ่ง
จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูไดดี การเรียนรูทางสติปญญานี้แบงไดเปน 2 ประเภท 
    2.1 การเรียนรูเนื้อหาความรูตางๆ (Contents or Knowledge) ซึ่งไดแก การเรียนรู
ขอมูล ขอเท็จจริงและความรูตางๆ ที่ผานมาในอดีต ครูมักจัดการเรียนรูแบบครู เปนสําคัญ คือ ครูเปนผู
มีความรู ทําหนาที่ถายทอดความรูใหผูเรียน ผูเรียนเปนผูรับความรู โดยครูหวงัวา การถายทอดความรู
ของตนจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและนําความรูไปใชได ซึ่งในทางปฏิบัติผลที่เกิดขึ้น อาจไมเปนไปตาม 
ที่คาดหวัง ผูเรียนจาํนวนมาก มักเกิดการเรยีนรูในระดับความรูความจาํเทานั้น บางสวนอาจขึน้ไปถึงระดับ
ความเขาใจ และมีนอยมากที่ไปถึงขั้นการนําไปใชวิเคราะหและประเมินผล แสดงใหเห็นวา การถายทอด
ความรูของครไูมเพียงพอที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ตองการได ดวยเหตนุี ้จึงมีผูไดแสวงหา
แนวคิด แนวทางใหมๆ ที่จะนํามาอธิบายและใชแกปญหานี ้ ซึ่งแนวคิดสําคัญนี้กาํลังไดรับความสนใจ
อยางกวางขวาง ก็คือ แนวคิดการสรรคสรางความรู (Constructivism) ซึ่งเชื่อวา ความรูเปนสิ่งทีม่นุษย
สรางขึ้นดวยตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึ้นไปไดเร่ือย โดยอาศัยกระบวนการพฒันา
โครงสรางความรูภายในบุคคลและการรับรูส่ิงตางๆ รอบตัว เฮนเดอรสัน (Henderson.  1996: 6 – 7) ได
อธิบายวา การสรางสรรคความรูมักจะตองมีองคประกอบ 3 สวนดวยกัน คือ จุดมุงหมาย หรือความตองการ
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ของผูเรียน ความรูเดิม หรือส่ิงที่มีอยูเดิมของผูเรียนและสาระ หรือส่ิงใหมทีจ่ะเรียนรู ดังนัน้ จึงสามารถ
อธิบายในอีกนยัหนึ่งไดวา โครงสรางทางสติปญญาของผูเรียนประกอบไปดวยโครงสรางความรู ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนและขยายออกไปได โดยอาศัยองคประกอบ 3 ประการ คือ ความรูเดิมหรือโครงสรางความรู
เดิมที่มีอยู ความรูใหม ไดแกขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก ประสบการณใหมๆ ที่บุคคลรับเขาไป 
กระบวนการทางสติปญญา ไดแก กระบวนการทางสมองที่ใชในการทําความเขาใจความรูที่รับมาและใช
ในการเชือ่มโยงและรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกนัตามแนวคิดขางตน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดด ี
ก็ตอเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูล และประสบการณใหมๆ เขามา และมีโอกาสไดใชกระบวนการทาง
สติปญญาของตนในการคิดกลั่นกรองขอมูลทําความเขาใจขอมูล เชื่อมโยงขอมูล ความรูใหมกับความรูเดิม 
และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางสรรคความรูนี้ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ที่มีความหมายตอตนเองอันจะสงผลถึงความเขาใจและการคงความรูนั้น (Retention) การใหผูเรียนไดมี
โอกาสสรรคสรางความรูดวยตนเอง ตามแนวคิดการสรรคสรางความรู (Constructivism) จึงเปนแนวคิด
ที่สามารถนํามาใชในกระบวนจัดการเรียนรูโดยยึด ผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใหผูเรียนไดคิด ไดสรางความรู
ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสําคัญ ดังนี ้
     2.1.1 ใหผูเรียนทบทวนความรูเดิม 
     2.1.2 ใหผูเรียนไดรับ/แสวงหา/รวบรวม/ขอมูลประสบการณตางๆ ดวยตนเอง 
     2.1.3 ใหผูเรียนไดศึกษาคิดวิเคราะหและสรางความหมายขอมูล/ประสบการณ
ดวยตนเองโดยใชกระบวนการตางๆ 
     2.1.4 ใหผูเรียนไดสรุปและจัดระเบียบความรู/ขอมูลหรือโครงสรางความรูดวย
ตนเองใหผูเรียนไดแสดงออกในสิ่งที่เรียนรูดวยวิธีการตางๆ อยางหลากหลายกระบวนการดังกลาว หาก
เปนไปดวยการริเร่ิมของผูเรียน ริเร่ิมแสวงหา ศึกษา คิดวิเคราะหสรางความหมายและจัดระเบียบความรู
ดวยตนเอง การสรางสรรคความรูนั้นก็จะยิ่งมีความหมายแกผูเรียนมากขึ้น 
    2.2 การเรียนรูทักษะกระบวนการ (Process Skills) ไดแก การเรียนรูทักษะตางๆ ที่
เปนเครื่องมือที่จําเปนในการเรียนรู 
   3. เพื่อชวยใหผูเรยีนมีสวนรวมทางสงัคมและอารมณ กระบวนการจัดการเรยีนรู จึงควร
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพนัธ (Interaction) กับส่ิงแวดลอมรอบตัว การปฏิสัมพนัธจะชวยใหผูเรียน
ไดรับขอมูลเขามามาก สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 1.4 ขั้นตอนการจัดการเรยีนรูรูปแบบซิปปา 
  การสอนแบบซปิปาเปนการสอนที่เนนใหผูเรียนแสวงหาองคความรู ศึกษาคนควา คิดวเิคราะห 
จัดระเบียบความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางปฏิสัมพันธตอกัน ประสบการณ ขอมูล ความคิด ทางกาย 
การมีสวนรวมทางอารมณ สังคม สติปญญา กระบวนการกลุม การเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรู 
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กระบวนการทํางาน มีผลงาน กระบวนการแกปญหาสถานการณ การจําความรูไปประยุกตใช ฝกใชจน
ชํานาญในสถานการณที่หลากหลายเพื่อพฒันาตนเอง 
  อรทัย มูลคํา และคณะ (2542: 22) ไดเสนอรูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา วามี
ข้ันตอนกระบวนการสอน 4 ข้ันตอน ดังนี ้
   1. ข้ันนํา เปนการสราง และกระตุนความสนใจหรือเตรียมความพรอมในการเรียน 
   2. ข้ันกจิกรรม เปนการจัดกจิกรรมตามหลกัการเพื่อใหนกัเรยีนไดสรางความรู ดวยตนเอง 
(Construct) มีปฏิสัมพันธชวยกันเรียนรู (Interaction) มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู (Participation) 
เรียนรูกระบวนการ ผลงาน และความรู (Process/Product) และนําความรูไปใช (Application) 
   3. ข้ันวิเคราะห เปนการวิเคราะห อภิปรายชิ้นงานหรืออภิปรายผลงาน และขอความ
สังเคราะห วิเคราะห หรืออภิปรายการเรียนรู 
   4. ข้ันสรุปหรือประเมินผล เปนการสรุปสาระความรู และประเมินผลการเรียนรูตาม
จุดประสงคการเรียนรู 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 281 – 282) ไดนําเสนอรูปแบบการจัดกระบวนการสอนแบบซิปปา 
ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี ้
   ข้ันตอนที่ 1 การทบทวนความรูเดิม ข้ันนีเ้ปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะ
เรียน เพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
   ข้ันตอนที่ 2 การแสวงหาความรูใหม ข้ันนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียน
จากแหลงความรูตางๆ ซึ่งครอูาจจัดเตรยีมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนาํเกี่ยวกับแหลงขอมูลตางๆ เพื่อให
ผูเรียนไปแสวงหาก็ได 
   ข้ันที ่3 การศึกษาทาํความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
ข้ันนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองศึกษา และทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมาย
ของขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง 
   ข้ันที ่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ข้ันนี้เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปน
เครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น 
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอ่ืน และไดรับประโยชนจาก ความรู ความเขาใจ 
ของผูอ่ืนไปพรอมๆ กัน 
   ข้ันที ่5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันนี้เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด 
ทั้งความรูเดิม และความรูใหมและจัดสิ่งที่ใชใหเปนระบบระเบียบเพื่อชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย 
   ข้ันที ่6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงานของตน  เปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดตอกย้ํา 
หรือตรวจสอบความเขาใจของตนใหผูอ่ืนรับรูเปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ํา หรือตรวจสอบความเขาใจ 
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ของตน และชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค 
   ข้ันที ่7 การประยกุตใชความรู เปนขัน้ที่ชวยใหผูเรียน ไดมีโอกาสแสดงผลงานการสราง
ความรูความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆ ที่หลากหลายเ พื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ 
ความสามารถในการแกปญหา และความจําในเรื่องนัน้ๆ 
 จากหลกัการของนักวิชาการที่กลาวมาขางตน ผูวิจยัไดเลือกใชข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
ของทิศนา แขมมณี เนื่องจากมีข้ันตอนที่ละเอียด เขาใจงาย และเหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรู 
  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ขัน้ตอน คือ 
           ขั้นที ่1 การทบทวนความรูเดมิ ผูสอนสํารวจความรูเดิมและความรูพืน้ฐานที่จาํเปนสาํหรบั
การเรียนรูใหม โดยใชหลักการสรางความรู (Construction) เพื่อตรวจสอบความพรอมในการเรียนรูส่ิงใหม 
หากผูเรียนขาดความรูพืน้ฐานที่จาํเปนในการเรียนรูส่ิงใหม จําเปนตองชวยใหผูเรียนมีความรูพืน้ฐานดงักลาว 
กอนสอนส่ิงใหม นอกจากนี้จะชวยใหผูสอนรูปญหาของผูเรียนจะไดไมสอนซํ้ากับส่ิงที่ผูเรียนรูแลว และ
สอนไดสอดคลองกับปญหาความตองการของผูเรียน 
                 ขั้นที ่2 การแสวงหาความรูใหม ผูเรียนแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรู 
ตางๆ โดยใชหลักการเรียนรูทกัษะกระบวนการ (Process Learning) เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง อันเปนทักษะทีจ่ําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 
   ขั้นที ่3 การศึกษาทาํความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชือ่มโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
โดยใชหลักการสรางความรู (Construction) เพื่อชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการสรางความรูดวย
ตนเอง อันเปนทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต   
   ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูความคิด 
อาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของ
ตนใหกวางขึ้น โดยใชหลักการปฏิสัมพันธ (Interactive)  
   ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู ผูเรียนสรุปและจดัระเบียบความรูที่ไดรับทั้งหมด
ทั้งความรูเดิมและความรูใหมและจัดสิ่งที่เรียนใหเปนระบบระเบียบเพื่อชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่ไดเรียนรู
ไดงาย โดยใชหลักการสรางความรู (Construction) และหลักการเรยีนรูทกัษะกระบวนการ (Process 
Learning)  
   ขั้นที่ 6 การปฏิบัตแิละ/หรือการแสดงความรูและผลงาน ผูเรียนแสดงผลงานการสราง
ความรูของตนใหผูอ่ืนรับรูเปนการชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบความเขาใจของตน และชวยสงเสรมิใหผูเรียน
ใชคิดสรางสรรค ข้ันนี้จะเปนขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย 
   ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู  ผูเรียนนําความรูความเขาใจของตนไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและ
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ความจําเปนในเรื่องนั้นๆ โดยใชหลักการประยุกตใชความรู (Application) ชวยใหเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง
จากการปฏิบัติจริง 
 จากหลกัการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซปิปานัน้ สามารถนาํมาออกแบบการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู โดยอาศัยวิธีการสอนและเทคนิคตางๆ ไดดังตารางตอไปนี้ (อาภรณ ใจเที่ยง. 2546:  111; 
และทิศนา แขมมณี; เฉลิมชัย พันธเลิศ; และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย.  2548: 19 – 22)  
 
ข้ันตอนการจัด 
กิจกรรม 
การเรียนรู 

แนวทางการจัด
กิจกรรม จุดมุงหมาย หลักการจัดการ

เรียนรูแบบซิปปา 
วิธีสอน /เทคนคิ 

การสอน 
     

ขั้นที่ 1 
ข้ันทบทวน
ความรูเดิม 

ใหผูเรียนไดแสดง
ประสบการณเดิม 
หรือความรูเดิม 
โดยวิธีสนทนา 
ซักถาม หรือแสดง
ออกมาเปนแผนภูมิ
โครงสรางความรู 

- เพื่อใหผูเรียนระลึกความรู
เดิม 
- เพื่อตรวจสอบความพรอม
ในการเรียนสิ่งใหม 
- เพื่อใหผูเรียนตระหนักวา
ตนไมรูอะไร 

C (Construction) 
P (Physical 
Movement) 
I (Interaction) 

- ถาม - ตอบ 
- ระดมสมอง 
- สังเกต 
- แบบทดสอบ 
- ลงมือทํา 
- แกปญหา 

  

- เพื่อใหผูสอนสอนในสิ่งที่
เปนปญหาสอดคลอง กับ
ความตองการของผูเรียน 
และไมสอนซํ้าในสิ่งที่ผูเรียนรู
แลว 
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ข้ันตอนการจัด 
กิจกรรม 
การเรียนรู 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

จุดมุงหมาย หลักการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา 

วิธีสอน /เทคนคิ 
การสอน 

     

ขั้นที่ 2 
การแสวงหา
ความรูใหม 

ใหผูเรียนไดคนควา
ความรูใหม จาก
เอกสาร แหลง
ความรู บุคคลผูรู 
หรือส่ือตางๆ 

เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

C (Construction) 
P (Process 
Learning) 
I (Interaction) 

สรางแรงจูงใจ  
- ตั้งคําถามทาทาย
ความคิด 
- กระตุนใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ความคิด 
- ใหแสวงหาขอมูล
อยางมีความหมาย 
ฝกกระบวนการ
แสวงหาความรู 
- การวางแผน 
การแบงงาน การ
มอบหมายงาน 
- การหา
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย 
- วิธีคนควา 
- การแกปญหา 

ขั้นที่ 3 
การศึกษาทํา
ความเขาใจ
ขอมูล 
ความรูใหม 
และเชื่อมโยง 

ใหผูเรียนเชื่อมโยง
ความรูโดยผาน
กระบวนการเรียนรู
ตางๆ เชน 
กระบวนการคิด  

- เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจที่แทจริงในเร่ืองที่
ศึกษา 
- เพื่อชวยใหผูเรียนเกิด
กระบวนการสราง 

C (Construction) 
P (Physical 
Movement) 
P (Process 
Learning) 

ฝกกระบวนการ
คิด 
- เปรียบเทียบ 
จําแนก จัดกลุม จัด
ประเภทตั้งคําถาม 
ตีความ แปลความ  

ความรูใหม
กับความรู
เดิม 

กระบวนการกลุม 
กระบวนการ
แกปญหา 

ทักษะความรูดวยตนเอง 
- เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะการ
คิด 

I (Interaction) ขยายความ ฯ 
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ข้ันตอนการจัด 
กิจกรรม 
การเรียนรู 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

จุดมุงหมาย หลักการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา 

วิธีสอน /เทคนคิ 
การสอน 

     

ขั้นที่ 4  
การ
แลกเปลี่ยน
ความรูความ
เขาใจกับ
กลุม 

ใหผูเรียน
แลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจซึ่งกัน
และกัน ใหกลุม
ชวยตรวจสอบ 

- เพื่อชวยใหผูเรียนขยาย
ขอบเขตความรู ชวยให
ความรูกวางขึ้น 
- เพื่อเรียนรูการปฎิสัมพันธ
และการอยูรวมกับผูอ่ืน 

P (Physical 
Movement) 
I (Interaction) 

ฝกกระบวนการ
ทางสังคม 
- ใชกระบวนการ
กลุม โดยใชเทคนิค
การจับกลุมแบบ
ตางๆ  
ฝกกระบวนการ
คิด 
- การปรับความคิด 
การขยายความคิด 
การคิดแบบตางๆ 

ขั้นที่ 5  
การสรุปและ
จัดระเบียบ
ความรู 

ใหผูเรียนสรุป
ประเด็นสําคัญ ทั้ง
ความรูเดิมและ
ความรูใหม โดยจัด
ระเบียบความรูให
งายตอการจดจํา 
เชน การสรุปใน
ลักษณะโครงสราง
ความรู (แผนผัง
ความคิด แผนผังใย
แมงมุม แผนผัง
กางปลา เปนตน) 
 
 

- เพื่อใหผูเรียนเห็นองครวม
ของความรู จดจําความรูไดดี 
ไดตระหนักถึงกระบวนการ
เรียนรูของตนและพัฒนา
ความสามารถในการคิด 

C (Construction) 
P (Process 
Learning) 

- แผนผังโครงสราง
ความคิด 
- การผลิตผลงาน 
- การบันทึกการ
เรียนรู 
- การคิดไตรตรอง 
- การคิดวิเคราะห 
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ข้ันตอนการจัด 
กิจกรรม 
การเรียนรู 

แนวทางการจัด
กิจกรรม 

จุดมุงหมาย หลักการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา 

วิธีสอน /เทคนคิ 
การสอน 

     

ขั้นที่ 6  
การปฏิบัติ
และ/หรือการ
แสดงความรู
และผลงาน 

ใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติสรางผลงาน
ของตนขึ้นแลว
เสนอผลงานโดยวิธี
ตางๆ เชน การจัด
นิทรรศการ จัด
อภิปราย วาดภาพ 
เรียงความ แตงคํา
ประพันธฯ เพือ่เปน
การเปดโอกาสให
ผูอ่ืนไดรับรูและ
ตรวจสอบความรู
ความเขาใจของตน 
มีการประเมินผล
งานโดยใชเกณฑที่
เหมาะสม ทําให
ผูเรียนไดขอมูล
ยอนกลับจากผูอ่ืน  

- เปดโอกาสใหผูเรียนได
พัฒนาความสามารถหลาย
ดาน เกิดความภูมิใจใน
ความรูของตน ตรวจสอบ
ความรูของตน เชื่อมโยงการ
เรียนรูสูชีวิตจริง 
- เพื่อตรวจสอบความรูของ
ผูเรียนวาบรรลุจุดประสงค
หรือไม 

C (Construction) 
P (Physical 
Movement) 
P (Process 
Learning) 
 

- ใหแสดงออกดวย
วิธีทีห่ลากหลาย 
- ครูและเพื่อนให
ขอมูลยอนกลับ 
- ทําแบบฝกหดั 
- การรายงาน 
- การจัดนิทรรศการ 

ขั้นที่ 7  
การ
ประยุกตใช
ความรู 

ใหผูเรียนไดฝกฝน
การนําความรูไปใช
ในสถานการณ
ตางๆ เพื่อเพิ่ม
ความชํานาญ 
ความเขาใจ 

- เพื่อใหผูเรียนไดนําความรู
ไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน ใหการเรียนรู
มีความหมายมากขึ้น เกิด
การเรียนรูลึกซึ้ง 

A (Application) 
 

- ใหปญหาที่
หลากหลาย 
แตกตางจากที่
เรียนรูในหองเรียน 
- สงเสริมใหทาํ
บอยๆ 

 
  ทิศนา แขมมณี เฉลิมชัย พนัธเลิศ และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย (2548: 23) ข้ันตอนที ่1 – 7 
ของการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา เปนขั้นตอนที่จัดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
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โดยขั้นตอนที่ 1– 6 เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องกันของกระบวนการสรางความรู (Construction) ซึ่งในแตละ
ข้ันตอนมกีารสงเสริมการมีปฏิสัมพนัธตอกนัและกนัเพือ่การเรียนรู (Interaction) และฝกฝนทักษะกระบวนการ
ตางๆ (process learning) โดยขั้นตอนที ่ 5 เนนเปนพิเศษในเรื่องของการวิเคราะหกระบวนการเรยีนรู 
(Process Learning) ในขณะที่ข้ันตอนที ่7 ใหความสําคญักับการนําความรูไปประยกุตใชโดยตรง สําหรับ
การมีสวนรวมทางรางกายนัน้ สะทอนใหเห็นในกิจกรรมการเรยีนรูที่มีลักษณะหลากหลาย ชวยใหผูเรียน
ไดเคลื่อนไหว อยูเสมอ นอกจากนี้หลังจากการประยุกตใชความรู อาจมีการนําเสนอผลงานจากการประยุกต
อีกครั้งก็ได หรืออาจไมมกีารนําเสนอผลงานในขัน้ที ่6 แตนํามารวมแสดงในตอนทายหลงัขัน้การประยกุต 
ใชก็ไดเชนกนั กลาวไดวา ข้ันตอนทัง้ 6 มีคุณสมบัติตามหลักการจัดการเรียนรูแบบซิปปา สวนขัน้ตอนที ่7 
เปนขั้นตอนที่ชวยใหผูเรียนนําความรูไปใช จึงทําใหรูปแบบนี้มีคุณสมบัติครบตามหลักการจัดการเรียนรู
แบบซิปปา 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
  วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 11) และ สุรางค เจริญสุข (2541: 7) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบซปิปา มหีลายรปูแบบ ซึ่งแตละรูปแบบมีระดับ บทบาทของครูและนักเรียนมากนอยตางกันไป 
สามารถจัดได 3 รูปแบบ ดังนี ้
   แบบที่ 1 Student - centered Class  
    ครูเปนผูเตรียมเนื้อหา ส่ือการเรียนวัสดุ-อุปกรณ นักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมตาม
คําแนะนําของครู ซึ่งสวนใหญทําในรูปแบบของกิจกรรมที่เปนคู เปนกลุม 
   แบบที่ 2 Learner - based Teaching 
    ครูเปนผูกระตุนมอบหมายใหนักเรียนคนควาผลิตสื่อการเรียนดวยตนเอง ซึ่งใชไดดี
กับการเรียนภาษาตางประเทศ เพราะนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไดเปนสองเทา ทั้งในขณะที่เตรียม
และฝก 
   แบบที่ 3 Learner Independence 
    นักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ในหองศูนยการเรียน มีอิสระจากหองเรียนปกติ
สามารถเลือกทํางานตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของนกัเรียน อาจเรียนคนเดยีว หรือ
เรียนเปนคู เปนกลุมกับเพื่อนก็ได 
 1.5 การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  วิธีการวัดและประเมินผลที่ยอมรับกันวา สอดคลองกับแนวทางกระบวนการจัดการเรยีนรู
แบบซิปา คือ การประเมนิตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพราะเปนวธิีการที่สามารถคนหา
ความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน และยังเปนขอมูลสําคัญที่สามารถนํามาใช
ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
เปนการประเมนิเชิงคุณภาพ อยางตอเนือ่งในดานความรู ความคิด พฤตกิรรม วิธกีารปฏบิัติและผลการปฏิบัติ
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ของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อประเมินการปฏิบัติของผูเรียนในสภาพที่เปนจริง 
วิธีการที่ใชประเมิน ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ บันทึกจากผูเกี่ยวของแบบทดสอบวัดความสามารถ
จริง การรายงานตนเองและแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
  ลักษณะที่สําคัญของการประเมินจากสภาพจริง 
   1. เปนการประเมนิทีก่ระทาํไปพรอมๆ กับกระบวนการจัดการเรียนรู และการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ ทั้งที่โรงเรียน บานและชุมชน 
   2. เปนการประเมินที่เนนพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
   3. เนนการพฒันาผูเรียนอยางเดนชัด และใหความสาํคัญกับการพฒันาจุดเดนของผูเรียน 
   4. เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
   5. ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวติจริง 
   6. ใชขอมูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติในทุกดาน ทัง้ที่โรงเรียน 
บานและชุมชนอยางตอเนื่อง 
   7. เนนคุณภาพของผลงานที่ผูเรยีนสรางขึ้น ซึ่งเปนผลจากการบูรณาการความรูความสามารถ
หลายๆ ดานของผูเรียน 
   8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดทีซ่ับซอน) เชน การวเิคราะห 
การสังเคราะห 
   9. สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวกมีการชื่นชม สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
ของผูเรียน และผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 
   10. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 
 1.6 บทบาทของครูตามการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  ในการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสาํคญัตามหลักของซิปปาทิศนา แขมมณ.ี  2542: 13; 
และ วัฒนาพร ระงับทุกข.  2542: 12 – 14) ครูควรมีบทบาท ดังนี้ 
   1. บทบาทดานการเตรียมการ ประกอบดวย 
    1.1 การเตรียมตนเอง ครูตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูเปนแหลง
ความรู (Resource Person) ซึ่งตองใหคําอธิบาย คําแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูที่ชัดเจนแกนักเรียน 
รวมทัง้แหลงความรูที่จะแนะนําใหนกัเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลได ดังนัน้ ครูจะตองมีภาระหนกัเตรียม
ตนเองดวยการอาน การคนควา การทดลองปฏิบัติมากๆ ในหวัขอเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบรวมทัง้ขอมูล และ
ประสบการณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของที่จะเปนประโยชนตอนักเรียน 
    1.2 การเตรียมแหลงขอมูล เมือ่บทบาทครูไมใชผูบอกเลามวลความรูอีกตอไปครู
จึงตองเตรียมแหลงขอมูลความรูแกนักเรียน ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรูและวัสดุอุปกรณตางๆ 
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ที่ใชประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเองที่มีขอมูลความรูที่นักเรียนสามารถเลือก
ศึกษาคนควาตามความตองการ หรือแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยบริการ ศูนยส่ือ หองสมุด หองโสตศกึษา 
หองสมุดวิชา หองปฏิบัติการวิชาตางๆ และหองพิพธิภัณฑในโรงเรียน ทั้งนี้รวมไปถงึแหลงเรียนรูภายนอก
โรงเรียนดวย ซึ่งครูสามารถสํารวจบัญชีรายชื่อหนงัสืออุปกรณหรือส่ือตางๆ ไวสําหรับนักเรียนไดศึกษา
คนควาตามทีก่ําหนดในกิจกรรมการเรียนหรือศึกษาคนควาเพิ่มเติมทัง้ในและนอกเวลาเรียน 
    1.3 การเตรียมกิจกรรมการเรียน บทบาทของครูกอนการเรยีนการสอนทกุครั้ง คือ 
การวางแผนการจัดกิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูทีก่ําหนด ครูตองวิเคราะหจดุประสงคการเรียนรู
เพื่อใหไดสาระสําคัญและเนื้อหาขอความรู อันนาํไปสูการออกแบบกจิกรรม การเรียนที่เนนนักเรียนมี
บทบาทในการเรียนรูตามที่กําหนด โดยบทบาทในสวนนีค้รูทําหนาที่คลายผูจัดการ (Manager) กําหนด
บทบาทการเรียนรู และเปนผูกําหนดบทบาทใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนเขารวมทํากจิกรรมแบงกลุม หรือ
จับคูเปนผูมอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบแกนักเรียนทุกคน จัดการใหทุกคนไดทํางานที่เหมาะสม
กับความสามารถ ความสนใจของตน 
    1.4 การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ เมื่อออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนแลว ครู
พิจารณาและกําหนดวา ใชส่ือ วัสดุอุปกรณใด เพื่อใหกจิกรรมการเรียนดังกลาวบรรลุผลแลว จัดเตรียม
ใหพรอม บทบาทของครูตรงนี้จึงเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อใหการเรียนรูบรรลุผล 
    1.5 การเตรยีมการวัดและประเมนิผล บทบาทในดานการเตรียมการอีกประการหนึง่ 
คือ การเตรยีมการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูที่เกิดขึน้ โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรยีนรู และ
วัดใหครอบคลุมทั้งในสวนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ที่เกิดขึ้นทั้งดานพุทธพิิสัย 
(Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดยเตรียมวิธีการวัด และเครื่องมือวัดใหพรอมกอน
ทุกครั้ง 
   2. บทบาทดานการดําเนินการ เปนบทบาทขณะนักเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบดวย 
    2.1 การเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา (Helper and Advisor) คอยใหคําตอบ
เมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ เชน ใหขอมูลหรือความรูในเวลาที่นักเรียนตองการเพื่อใหการเรียนรู
นั้นมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
    2.2 การเปนผูสนับสนนุและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุน
หรือกระตุนใหนักเรียน สนใจเขารวมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
    2.3 การเปนผูรวมกิจกรรม (Active Participant) โดยเขารวมทํากิจกรรมในกลุม
นักเรียนพรอมทั้งใหความคิด และความเหน็หรือชวยเชื่อมโยงประสบการณสวนตวัของนักเรียนขณะทํา
กิจกรรม 
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    2.4 การเปนผูติดตามตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการทํางานตามกจิกรรม
ของนักเรียน เพื่อใหถูกตองชัดเจนและสมบูรณกอนใหนักเรียนสรุปเปนขอความรูที่ไดจากการเรียนรู 
    2.5 การเปนผูสรางเสริมบรรยากาศที่อบอุนเปนมิตร โดยการสนับสนนุเสริมแรงและ
กระตุนใหนักเรียนไดเขารวมทํางานกบักลุม แสดงความคิดเหน็อยางเปดเผยเตม็ทีย่อมรับฟงความคิดเหน็
ซึ่งกนัและกนั อภิปรายโตแยงแสดงความคิดเห็นดวยทวงทีนุมนวล ใหเกียรติและเปนมิตรโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหเปาหมายของกลุมบรรลุความสําเร็จ 
   3. บทบาทดานการประเมินผล เปนบทบาททีค่รูผูสอนตองดําเนนิการ เพื่อตรวจสอบวา 
สามารถจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ทั้งนี้ครูควรเตรียม
เครื่องมือและวิธีการใหพรอมกอนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลทุกครั้ง และการวัดควรใหครอบคลุม
ทุกดาน โดยเนนการวัดจากสภาพจริง (Authentic Measurement) จากการปฏิบัติ (Performance) และ
จากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลนี้นอกจากครูเปนผูวัดและประเมินผลเอง
แลวนักเรียนและสมาชิกของแตละกลุมควรมีบทบาทรวมวัดและประเมินตนเองและกลุมดวย 
 สรุปบทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา ดังนี ้คือ 
  ครูผูสอนเปน 
   1. ผูจัดการ (Manager) เปนผูกําหนดบทบาทใหทุกคน ไดมีสวนเขารวมทํากจิกรรม
แบงกลุมหรือจับคู เปนผูมอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบ แกนักเรียนทกุคนจัดการใหทุกคนไดทํางาน
ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจของตน 
   2. รวมทาํกิจกรรม (An Active Participant) เปนผูเขารวมทํากิจกรรมในกลุมพรอมทัง้
ใหความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวในการเสนอความคิด 
   3. สนับสนุนและเสริม (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุนดานสื่ออุปกรณ 
หรือใหคําแนะนําทีช่วยกระตุนใหทุกคนสนใจเขารวมกิจกรรม หรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
   4. ผูติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบผลผลิตกอนสงตอไปใหนักเรียนคน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความถูกตองของนิยามคําศัพท การแกคําผิด ทําไดทั้งกอนทํากิจกรรม หรือ
บางกิจกรรมแกทีหลังได 
 1.7 บทบาทของผูเรียนตามการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  เมื่อผูสอนปรับเปลีย่นกิจกรรมการเรียนรู และพฤติกรรมของตนแลว ผูเรียนก็อาจจําเปนตอง
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรยีนรูของตนเองดวยการเรยีนการสอนถงึจะบรรลุวัตถปุระสงคตามที่กาํหนดไว 
โดยทั่วไป แลวผูเรียนจะมีบทบาทสําคัญ ดังนี้ 
   1. บทบาทการมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล ขอเทจ็จริง ความคิดเหน็หรือประสบการณ
ตางๆ จากแหลงความรูที่หลากหลายเพื่อนาํความรูมาใชในการเรียนรู 
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   2. บทบาทในการศึกษาหรือลงมอืกระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อทําความเขาใจ ใชความคิด
ในการกลัน่กรอง แยกแยะ วิเคราะหขอมลู สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึกหรือ
ประสบการณตางๆ ที่หามาได และสรางความหมายใหแกตนเอง 
   3. บทบาทในการจัดระบบระเบียบความรูที่ไดสรางสรรคข้ึน เพื่อชวยใหการเรียนรูเกิด
ความคงทน และสามารถนําความรูไปใชไดสะดวกขึ้น 
   4. บทบาทในการนําความรูไปประยุกตใช เพื่อชวยใหการเรียนรูนัน้เกิดประโยชนตอ
ชีวิตนอกจากนัน้การประยุกตใชจะชวยตอกย้ําความเขาใจ และสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนในความรูนั้นๆ 
และนําความรูนั้นๆ ไปใชยังกอใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมไดดวย 
  ในการดําเนนิการตามบทบาททั้ง 4 ขางตน ผูเรียนจําเปนตองแสดงพฤตกิรรมตางๆ ทีจ่ําเปน
ในการเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืน ดังนี ้
   1. เขารวมกิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรน 
   2. ใหความรวมมือ และรับผิดชอบในการดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆ รวมกับกลุม เชน 
การแสวงหาขอมูล การศึกษาขอมูล การสรุปผล เปนตน 
   3. รับฟง พิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   4. ใชความคิดอยางเต็มที ่ปฏิสัมพันธโตตอบ คัดคาน สนับสนุน แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
และความรูสึกของตนกับผูอ่ืน 
   5. แสดงความสามารถของตน และยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 
   6. ตัดสินใจแกปญหาตางๆ 
   7. เรียนรูจากกลุม และชวยใหกลุมเกิดการเรียนรู 
 พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนสามารถสังเกตเห็นได โดยพบวา ผูเรียนมีความสนใจ ใหการรวมมือ
ในการเรียนรู รับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับกลุม รับฟง ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เมื่อสงสัยหา
ขอยุติไมไดมักจะสอบถามผูสอนเสมอ ไดแสดงความสามารถของตนไดอยางเต็มที ่และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืน กลาตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ โดยมีกลุมผูสนับสนุน 
 
2. เอกสารที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 2.1 ความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  วัฒนา รัตนพรม (2548: 33) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem 
Based Learning : PBL) เปนการเรียนรูทีพ่ัฒนาขึน้ในกลางทศวรรตที่ 1960 โดยโฮวารด แบรโรว อาจารย
แพทยแหงมหาวทิยาลัยแมคมาสเตอร ประเทศแคนาดา ที่พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนนกัเรยีนแพทย 
ที่เนนความสามารถภายในตนเอง มาประยุกตใชในชีวิตจริงนอกหองเรียนบนพื้นฐานแนวคิดที่วา ผูเรยีน 



 28

จะตองมีทั้งความรูและความสามารถในการใชความรู 
  มัณฑรา ธรรมบุศย (2545: 14 – 15) กลาววา การศึกษาความเปนมาของ PBL สามารถ
ยอนรอยอดีตไปถึงแนวคิดของนักการศึกษาในชวงแรกของศตวรรษที่ 20 จอหน ดิวอ้ี (john Dewey) นักการศึกษา
ชาวอเมริกาซึ่งเปนผูตนคิดวิธีสอนแบบแกปญหา และเปนผูเสนอแนวคิดวา การเรียนรูเกิดจากการลงมือ
ทําดวยตนเอง (Learning by Doing) แนวคิดของดิวอี้ไดนําไปสูแนวคิด ในการสอนรูปแบบตางๆ ที่ใชกัน
อยูในปจจุบัน แนวคิด PBL ก็มีรากฐานความคิดมาจากดิวอี้ เชนเดียวกัน 
  คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ (PBL) มีการพฒันาขึ้นครั้งแรกโดยคณะวทิยาศาสตรสุขภาพ (Faculty 
of Health Sciences) ของมหาวิทยาลัย McMaster ที่ประเทศแคนาดาไดนํามาใชในกระบวนการติว (Tutorial 
Process) ใหกับนักศึกษาแพทยฝกหัด วธิีดังกลาวนี ้ไดกลายเปนรูปแบบ (Model) ทีท่ําใหมหาวทิยาลัย
ในสหรฐัอเมริกานาํไปเปนแบบอยางบาง โดยเริม่จากปลาย ค.ศ. 1960 มหาวทิยาลัย Case Western Reserve 
ไดนํามาใชเปนแหงแรก และไดจัดตั้งเปนหองทดลองพหุวทิยาการ (Multidisplinary Laboratory) เพื่อ
ทําเปนหองปฏิบัติการสําหรับรูปแบบการสอนใหมๆ รูปแบบการสอนที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve 
พัฒนาขึ้นมานัน้ ไดกลายมาเปนพืน้ฐานในการพัฒนาหลกัสูตรของ โรงเรียนหลายแหงในสหรัฐอเมริกา ทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบณัฑิตวิทยาลยั ในชวงปลายทศวรรษที ่60 มหาวิทยาลัย McMaster 
ไดพัฒนาหลักสูตรแพทย (Medical Curriculum) ที่ใช PBL ในการสอนเปนครั้งแรก ทําใหมหาวิทยาลัย
แหงนี้เปนที่ยอมรับและรูจักกัน ทั่วโลกวาเปนผูนํา PBL (World class leader)  
  มหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาที่นํารูปแบบ PBL มาใชในการสอนมีหลายแหง แตใน
ยุคแรกๆ ไดนําไปใชกับหลกัสูตรของนักศึกษาแพทย ซึ่งเปนหลกัสูตรทีผู่เรียนตองใชทกัษะในการวิเคราะห
ปญหาทางคลนิิกสูงมาก โรงเรียนแพทยที่มชีื่อเสียงอยางเชนที ่Harvard Medical School และ Michigan 
State University. College of Human Medicine ก็ไดนํารูปแบบ PBL ไปใช ดวยเหตุนี้จึงทาํใหโรงเรียน
แพทยในมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ที่ยังใชการจัดการเรยีนรูแบบดั้งเดมิอยูหนัมายอมรับรูปแบบ PBL ในการสอน
มากขึ้น จนกระทั่งกลางป ค.ศ. 1980 การสอนโดยใชรูปแบบ PBL จึงไดขยายออกไปสูการสอนในสาขา
อ่ืนๆ ทุกวงการวิชาชพี เชน วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาศาสตร สังคมศาสตร 
พฤติกรรมศาสตร เปน PBL จึงเปนที่นยิมกันแพรหลาย และมีการนาํไปใชสอนตามมหาวทิยาลยัตางๆ 
มากขึ้น ตัวอยางมหาวิทยาลยัทีน่ํา PBL ไปใชในการเรียนการสอน อาทิเชน Harvard, New Mexico, 
Bowman Gray และ Boston เปนตน นอกจากมหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมริกาแลว มหาวทิยาลยัของ
ประเทศแทบทกุสวนของโลก ก็ใหความสนใจในการนาํรูปแบบ PBL ไปใชสอนในโรงเรียนแพทยและ
โรงเรียนวิชาชีพ (Medical and professional school) ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศ
เนเธอรแลนด มหาวทิยาลยั Newcastle Monash Melbourne ประเทศออสเตรเลยี มหาวทิยาลัย Aalborg 
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ประเทศเดนมารค มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา อังกฤษ ฝร่ังเศส ฟนแลนด อัฟริกาใต สวีเดน ฮองกง 
สิงคโปร เปนตน 
  คันนิง วิลเลียม และ พัวลา (Cunning, William G.; & Paula, A.  2003: 333) กลาววา
ในชวงตนป 1990 PBL ไดถกูนาํมาใชในโรงเรยีนประถม และมธัยม การจัดการเรยีนรูนี ้เร่ิมตนจากการฝก
แกปญหาที่มักพบในชีวิตจริง ปญหาจะถูกเลือกมาใชอธิบายความคิดรวบยอดของหลักสูตร เนื้อหาวิชา
จะเปนโครงสรางโดยรอบปญหา นักเรียนจะสามารถตัดสินใจ รับผิดชอบ และมีอิสระในการกํากับการเรียนรู
ของตนเอง 
  บริดเจส และ แฮลิงเจอร (พชัรากราณต อินทะนาค.  2546:  37; อางอิงจาก Bridges; & 
Hallinger.  1992) นาํกลยุทธนี้มาใชในการฝกฝนผูบริหารการศึกษา เพราะในปจจุบันความรูวชิาการตางๆ 
พัฒนาไปอยางมากมายและรวดเร็ว ขอมูลตางๆ ถูกบันทกึไวหลายแหงและหลายรูปแบบ ทําใหการเรียน
การสอนในรูปแบบเดิมไมประสบความสําเร็จครูผูสอนไมสามารถถายทอดความรู โดยการบอกกลาวโดยตรง
ใหนักเรียนไดทั้งหมด ดังนัน้นักเรียนอาศัยครูผูสอนเปนแหลงความรูอยางเดียว จงึไมเพียงพอ นักเรยีนตอง
พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง คือ เรียนรูกระบวนการในการหาความรู มิไดเนนเนื้อหาอยางเดียว จึงทาํให
เกิดแนวคิดโดยใชปญหาเปนจดุเริ่มตน เพื่อฝกนกัเรียนใหคิดแกไขปญหา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนใหเกิดทักษะในการคิดเกิดการเรียนรูที่ไดผลดี และสามารถนําไปใชในอนาคตได 
  ดวงหทัย กาศวิบูลย (2550: 14) ไดกลาวไววา PBL ถูกพัฒนาและนํามาใชคร้ังแรกในชวง 
ค.ศ. 1960 – 1970 ณ McMaster University ประเทศแคนาดา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาทางการแพทย 
และนับตัง้แตนัน้เปนตนมา PBL จะถูกนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของวิชาตาง  ๆสําหรับในประเทศไทย 
PBL เร่ิมเปนทีรู่จักเมื่อประมาณ 20 ป และเปนทีน่ิยมแพรหลายในวงการศึกษามากขึ้นเมื่อมกีารประกาศ 
ใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  วัลลี สัตยาศัย (2547: 29 – 30) กลาวถงึความเปนมาของ PBL ในประเทศไทย ดังนี ้นับแต
การปรับเปลี่ยนหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตครั้งใหญของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2466 แลว กม็ิไดมี
การปรับเปลี่ยนครั้งใหญๆ อีก นอกจากการปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ เทานัน้ จนในป พ.ศ. 2499 จึงไดเร่ิมมี
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติคร้ังที ่1 และไดดําเนินการตอมาทุก 7 – 8 ป เพื่อรวมกันคิด และ
รวมกนักาํหนดแนวทางพัฒนาการจัดการศกึษาแพทยศาสตรของประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการประชุม
จึงทําใหเกิดการจัดหลักสูตรแพทยศาสตรโดยใชกลยุทธการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก โรงเรียนแพทย
แหงแรกในประเทศไทยทีน่าํ PBL มาใช คือ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั โดยเริ่มรับนิสิต
รุนแรกในหลักสูตรนี้ในป พ.ศ. 2531 ตอมาในป 2534  
 จากความเปนมาของการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานดังกลาวขางตน สรุปไดดังนี้ การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน มีพัฒนาการขึ้นครั้งแรก ในชวงในชวงกลางทศวรรตที่ 1960 โดย โฮวารด แบรโรว  
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อาจารยแพทยแหงมหาวทิยาลัยแมคมาสเตอร ประเทศแคนาดา แลวเริม่ใชในคณะแพทยกอน แลวในชวง
กลางป ค.ศ. 1980 PBL จึงไดขยายออกไปสูการสอนในสาขาอืน่ๆ ทกุวงการวิชาชพี เชน วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาศาสตร สังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร จนกระทัง่ในชวงตนป 1990 
PBL ไดถูกนํามาใชในโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษา สําหรับในประเทศไทยโรงเรียนแพทยแหงแรกใน
ประเทศไทยทีน่ํา PBL มาใช คือ คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยัโดยเริ่มรับนิสิตรุนแรกใน
หลักสูตรนี้ในป พ.ศ. 2531 จนกระทั่งปจจุบันนีก้็ไดมีการใช PBL ในหลากหลายระดับ และหลาหลาย
สาขามากขึ้น 
 2.2 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานนัน้มีชื่อเรยีกหลายแบบ เชน การเรยีนโดยใชปญหาเปนหลกั 
การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน การเรยีนรูโดยใชปญหาเปนสาํคัญ วิธกีารใชปญหาสมมตเิปนตน ในภาษา 
อังกฤษ ตรงกบัคําวา Problem - Based Learning หรือ PBL ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยเรียกวา การเรียน
โดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งมีผูที่ศึกษาและไดใหความหมาย ของการเรียนแบบการใชปญหาเปนฐานดังนี ้
  แบรโรวส และ เทมบลนิน (Barrows; & Tamblyn.  1980: 18) ไดใหความหมายของการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐานโดยสรุปไดวา เปนกระบวนการเรียนที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการที่ใชจัด 
การทําความเขาใจ และแกปญหา ดวยตนเอง เปนการเรียนทีเ่ปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่มุงความเขาใจ
หรือแกปญหา ปญหาที่ไดประสบครั้งแรกในกระบวนการเรียนใชเปนจุดรวมหรือเปนสิง่กระตุนเพื่อการประยุกต 
ใชการแกปญหาหรือทักษะการใหเหตุผล และเพื่อคนหาหรือศึกษาความรูตางๆ ที่ตองการทําความเขาใจ
กลไกการทํางานที่รับผิดชอบตอปญหาและหาวิธีการแกปญหา 
  การเลเกอร (Gallagher.  1997: 332 – 362) ไดใหความหมายวา การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานเปนการเรยีนรูทีน่ักเรียนตองเรียนรูจากการเรียน (Learn to Learn) โดยนกัเรียนจะทํางานรวมกนั
เปนกลุมเพื่อคนหาวธิีการแกปญหา โดยจะบูรณาการความรูที่ตองการใหนักเรียนไดรับกับการแกปญหา
เขาดวยกัน ปญหาที่ใชมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับนักเรียนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานจะมุงเนนพฒันานักเรียนในดานทกัษะการเรียนรูมากกวาความรูที่นกัเรียนจะไดมาและ
พัฒนานักเรียนสูการเปนผูทีส่ามารถเรียนรู โดยการชี้นําตนเองได 
  โบด และ เฟลเลตติ (มานิช ถาอาย.  2541: 14; อางอิงจาก Boud; & Felletti.  1997) ได
ใหความหมายของการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐานโดยสรปุไดวา เปนวธิกีารพัฒนาหลกัสูตรและวิธีการสอน
ที่ใชปญหาเปนตัวกระตุนและหนาที่กิจกรรมของนักเรียน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไมใชการเรียน
การแกปญหาโดยเพิ่มเขาไปในหลกัสูตรเดมิอยางงายๆ แตเปนวิธกีารจดัหลกัสูตรใหมีกิจกรรมการเรียนรู
เกิดขึ้น โดยอาศัยปญหาที่เปนจริงในการปฏิบัติของวิชาชพีนัน้ เปนตัวแกนการเรียนรูทีเ่นนปญหาเปนฐาน
เร่ิมตนดวยการใชปญหาที่เปนสถานการณจริงใหแกผูเรียนกอนแทนที่จะใหความรูของสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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กอนเพื่อแกปญหา ดวยวิธนีี้หลกัสูตรและการสอน จงึจะนาํนกัเรียนไปสูการแสวงหาความรู และทักษะ
ดวยตนเอง โดยผานขั้นตอนการแกปญหาที่จัดไวใหโดยอาศัยวัสดุการเรียนการสอนและครูผูสอนกําหนดให
ตามหลักสูตร 
  บาเรลล (Barell.  1998: 7) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนกระบวนการของ
การสาํรวจเพือ่จะตอบคาํถามสิ่งที่อยากรูอยากเหน็ ขอสงสัยและความไมมั่นใจเกีย่วกับปรากฏการณธรรมชาติ
ในชีวิตจริงที่มคีวามซับซอน ปญหาที่ใชในกระบวนการเรยีนรูจะเปนปญหาที่ไมชัดเจน มีความยากหรือ
มีขอสงสัยมาก สามารถตอบคําถามไดหลายคําตอบ 
  แอลเลน และดซู (Allen; & Duch.  1998) ใหความหมายของการเรยีนโดยใชปญหาเปนฐาน 
สรุปไดวา คือ การเรียนทีเ่ร่ิมตนดวยปญหาการสอบถามหรือปริศนาที่ผูเรียนตองการแกปญหาเพือ่กระตุน
ใหผูเรียนระบ ุ และคนความโนทัศนและหลักการทีพ่วกเขาตองการรู เพื่อความกาวหนาโดยผานปญหา
ผูเรียนทาํงานเปนทีมการเรยีนเลก็  ๆซึ่งเปนการเรยีนที่ไดทกัษะตาง  ๆ เชน การติดตอส่ือสารและการบูรณาการ
ความรู และเปนกระบวนการที่คลายกับการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  ทอรพ และ แซง (Torp; & Sage.  1998: 14 – 16) กลาววา การเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน
เนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ไดจากการสาํรวจ คนควาและการแกปญหาที่มีความสัมพนัธเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาํวันซึ่งนักเรียนอาจพบเจอ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้นเปนทั้งยุทธวิธีการเรียนการสอน
และใชเปนแนวทางในการจดัหลักสูตร ซึ่งมีลักษณะดึงดูดนักเรียนใหเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหา 
ครูจะเปนผูที่คอยใหคาํแนะนาํและออกแบบสภาพแวดลอมการเรียนรู สงเสริมใหนักเรยีนไดคิดและสาํรวจ 
หลักสูตรที่สรางขึ้นจะมีปญหาเปนแกนกลาง มีบทบาทในการเตรียมประสบการณจริงที่สงเสริมกิจกรรม
การเรียนรู สนบัสนนุใหสรางความรูดวยตัวเอง และบรูณาการสิ่งตางๆ ที่เรียนรูในโรงเรียนกับชีวติจริง 
เขาดวยกนั ในขณะที่เรียนรูนกัเรียนจะถกูทาํใหเปนนกัแกปญหาและพฒันาไปสูการเปนผูทีส่ามารถเรียนรู
โดยการชี้นําตนเองได ในกระบวนการเรียนรูดวยวิธีนี้ ครูจะเปนผูรวมในการแกปญหา ที่มีหนาทีใ่นการ
สรางความสนใจ สรางความกระตือรือรนในการเรียนรูใหกบันักเรียน เปนผูแนะนาํและอาํนวยความสะดวก
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ 
  โฮวารด (Howard.  1999: 172) กลาววา การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการทางการศึกษา
ที่นาํเสนอผูเรียนดวยปญหาทีม่ีรูปแบบของโครงสรางทีซ่ับซอน ในระยะเริ่มแรกของประสบการณการเรียน 
ขอมูลที่ไดในระยะเริ่มแรกไมพอเพียงใหแกปญหา คําถามตางๆ ที่เกี่ยวกับปญหาจะผลักดันใหไปทาํ
การสืบเสาะหาความรู  
  นภา หลิมรัตน  (2540: 12 – 13) กลาววา การเรียนแบบ Subject-based Leaning หรือ
การเรียนแบบเดิม (Traditional Lecture) นกัศึกษาจะตองอานหนงัสือ/เร่ืองราวทั้งหมด เพื่อจะไดครอบคลุม
ใหมากที่สุด ส่ิงที่นักศึกษาจะไปศึกษามักเปนสิ่งทีก่ําหนดโดยครู ครูเปนคนคิดวา อะไรที่นักศึกษาตองรู
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ในขณะที ่PBL นกัศึกษาตองคนให พบวา เขาตองรูอะไรทีเ่กีย่วกับปญหานัน้บางรูปแบบของ PBL อาจจะ
เปนโครงการทําวิจัย การเรียนรูจาก Case จากสถานการณคับขันบางอยาง หรือแมแตสถานการณทาง
คลินิก วิธีเรียนจะเรียนแบบมีการชี้นําโดยครู มีการศึกษาดวยตนเอง ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดย
ผานกระบวนการทํางานเปนกลุม หรือการทํากลุมยอย 
  สุปรียา วงษตระหงาน (2541: 13) กลาววา การเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน คือกระบวนการ
ที่แสวงหาความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติจากสถานการณที่ไมคุนเคยมากอน โดยนําการเรียนรูมา
ประยุกตใชกับสถานการณนัน้ๆ กระบวนการนี้จะไดรับการจัดไวอยางเหมาะสมเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
ควรใหโอกาสนักเรียนนําสิง่ที่เรียนรูมาใชและไดรับการแนะนํายอนกลบั (Feedback) ทันท ีซึ่งไมไดเนน
เพียงแคการหาคําตอบจากปญหานั้นอยางเดียวสรุปไดวาการเรียนรูที่เนนปญหาหมายถึง การเรียนรูที่ใช 
ปญหาเปนตัวกระตุนในการแสวงหาความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติจากสถานการณที่ไมคุนเคย
มากอนและมีกระบวนการเรียนรูจากการจัดการ ทําความเขาใจ แกปญหาดวยตนเองหรอืรวมกันแกปญหา
เปนทีมภายในกลุม อีกทั้งนาํความรูจากประสบการณเดิมมาประยุกตใชในการแกปญหา 
  อาภรณ แสงรัศมี (2543: 14) การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนหลกัเปนการเรียนการสอน
ที่เร่ิมตนดวยปญหา เพื่อเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูและไปแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ เพื่อนํามา
แกปญหา ซึ่งอยูบนพืน้ฐานความตองการของผูเรียนเปนกระบวนการทีค่ลายกับการสบืเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตรและใหผูเรียนมีการทํางานเปนทีม  
  ทองจนัทร หงศลดารมภ (2544: 5) กลาววา “การเรยีนโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึงการเรียน
การสอนที่ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะใฝหาความรู เพื่อแกปญหา ทั้งนี ้ โดย
เนนใหผูเรียนตดัสินใจในสิ่งทีต่นเองตองการแสวงหา และรูจักการทาํงานรวมกนัเปนทมีภายในกลุมผูเรียน 
โดยครูผูสอนมีสวนรวมเกี่ยวของนอยที่สุด” 
  พวงรัตน บุญญานุรักษ (2544: 42) ไดกลาวถึงความหมายไววา การเรียนรูที่เปนผลของ
กระบวนการทาํงานที่มุงสรางความเขาใจ และหาทางแกปญหา ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการ
เรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไปในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนขอมูลที่ตองการ
เพื่อสรางความเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวธิีการแกปญหา  
  มนสภรณ วิฑรูเมธา (2544: 57) กลาววา การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก เปน
เทคนิคที่ใชปญหา/สถานการณกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองรวมกับการทํางานเปนกลุมอาจารย
เปนผูชวยเหลอืเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาได 
  วัลลี สัตยาศัย (2547: 16 – 17) สรุปวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ
วิธีการเรียนรูทีเ่ร่ิมตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาหาความรูดวยวิธีการ
ตางๆ จากแหลงวิทยาการทีห่ลากหลาย เพื่อนํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวลวงหนา
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เกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ วธิีการสอนที่นกัเรียนเปนกลุมยอย 
เรียนความรูโดยใชประเด็นสาํคัญในกรณีปญหาที่เปนจริงหรือกาํหนดขึน้ เปนตวักระตุนใหนกัเรยีนศึกษา
ดวยตนเอง โดยการสืบคนหาความรูหรือทักษะตางๆ แลวนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟง พรอมทั้งรวมกนั
อภิปราย รวมกันเรียนรูแลวลงสรุปเปนความรูใหม 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 77) ใหความหมายวา การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน เปน
รูปแบบการสอนที่เชื่อวา มโนทัศน ความรูและทักษะไดมาจากความเขาใจ รูปญหา และไดแกปญหาของ
ผูเรียนโดยปญหาทีเ่รียนรูนัน้ เปนตัวกระตุนใหเกิดการประสมประสานความรูเดิมกบัความรูใหมอยางเปน
ระบบ ซึ่งเปนทางนําไปสูการสรางเปนองคความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทีเ่รียนดวยตนเอง และสามารถนํา
ความรูที่ไดนั้นไปประยุกตไดอยางตอเนื่อง 
  มัณฑรา ธรรมบุศย (2549: 42 – 43) ใหความเห็นวาโดยสรุป คือ PBL เปนนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได อยางมี
ประสทิธิภาพ หลกัการที่สําคัญคือ ผูสอนจะใชสถานการณปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรู
เพื่อนาํมาเปนแนวทางแกไขปญหา โดยผูเรียนเปนฝายกาํหนดทิศทางการเรียนรูของตนเอง (Self-Directed 
Learning) ซึ่งตางจากวิธีสอนแบบบรรยายที่ใชกันทุกวันนี ้คือ วิธีสอนแบบบรรยายนั้นผูสอนจะนําเสนอ
เนื้อหากอนแลวจึงใหผูเรียนฝกทักษะการแกปญหาโดยอาจใหกรณีปญหาหรือใหตอบคาํถามทายบท สวน
การสอนแบบ PBL ผูสอนจะตองนําปญหามาใหผูเรียนไดศึกษากอน แลวจึงมอบหมายผูเรียนใหไปคนควา
ความรูเพื่อหาทางแกไขปญหา ขณะที่ผูเรยีนคดิแกปญหา ผูเรียนกจ็ะไดความรูไปดวย PBL จึงเปนยทุธศาสตร
การสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ ทําใหผูเรียนไดความรูที่เกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active learning) 
 จากความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ทีก่ลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนหลกั เปนรูปแบบหรือวิธกีารเรียนรูแบบหนึ่งที่ใชการตัง้คาํถามหรือปญหาเปนตัวกระตุน
หรือนําทางผูเรียนใหเกิดความสนใจอยากรู เปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไป
ในการพฒันาทกัษะการแกปญหาดวยเหตุผลโดยใชวิธกีารทางวทิยาศาสตร เกิดการคิดเปนระบบ การทํางาน
เปนทีม ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เผชิญกับปญหาดวยตนเอง จะชวยใหผูเรียนฝกทักษาะการคิด
หลายรูปแบบ 
 2.3 แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน มีดังนี ้
  1. คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) มีรากฐานจากทฤษฎีการเรียนรูของ เพียเจท (Piajet) 
ที่วา การเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญาที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการ
สรางความรู เกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและเกิดการซึมซับประสบการณใหม และ
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ปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับสติปญญาใหม เซเฟรท และ ซิมมอนส (Seifert; & Simmons.  1997: 90) 
เมโล และ อีเวนเสน (Hmelo; & Evensen.  2000: 4) กลาวไวสรุปไดวา ทฤษฎีการเรียนรูที่สนบัสนุน
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึมอีกทฤษฎีหนึ่ง คือ การเรียนดวยการคนพบของ บรูเนอร ซึ่งเชื่อวา การเรียนทีแ่ทจริง
มาจากการคนพบของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการสบืเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนโดยใชปญหา
เปนฐานเมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหาทําใหผูเรียนขัดแยงทางปญญา และผลักดันใหผูเรยีนไปแสวงหาความรู 
และนําความรูใหมมาเชือ่มโยงกับความรูเดิมเพือ่แกปญหา เปนความรูที่เพิม่อยางมคีวามหมาย และดงัที่ 
ซิมเมอรแมน และ เลบิว (Zimmerman; & Lebeau.  2000: 300 – 301) มีแนวคิดสนับสนุนวาการเรียน
โดยใชปญหาเปนพื้นฐานเปนการผสมระหวางการ เรียนแบบคนพบ และการเรียนดวยความรวมมือ 
  2. ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือขอมูลขาวสาร (Information Processing Theories) 
สุรางค โควตระกูล (2541: 220) มีความคิดพื้นฐานวาในการเรียนรูส่ิงใดๆ ก็ตาม ผูเรียนสามารถควบคุม
อัตราความเร็วของการเรียนรูและขั้นตอนการเรียนรูได และการเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียน 
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ การเรียนแบบใชปญหาเปนพื้นฐานเกี่ยวของกับทฤษฎกีารประมวลสารสนเทศ
หรือขอมูลขาวสาร คือ เปนการนําขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศไปใชในการแกไขปญหา 
  3. ทฤษฎทีางสังคมวฒันธรรม (Sociocultural Theories) เปนทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการฝกงาน 
ทางพทุธิปญญา (Cognitive Apprenticeship) ซึ่งสนับสนุนโดย เมโล และ ลิน (Hmelo; & Lin.  2000: 
231 – 231) กลาววา “ทฤษฎีทางสงัคมวฒันธรรมซึง่เปนทฤษฎีที่สนับสนุนการพฒันาทักษะการเรียนรูดวย
ตนเองในการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน”  
 สรุปไดวา การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน มีแนวคิดบนพืน้ฐานทางพทุธปิญญานิยม เปนแนวคิด
ของกระบวนการสรางความรูใหม บนพืน้ฐานของความรูทีม่ีอยู เปนกระบวนการเรยีนที่ผูเรียนสรางความรู
ดวยตนเองจากการที่ผูเรียนมีการปฏิสัมพนัธกับส่ิงแวดลอม นําขอมูลขาวสารที่มมีาชวยในการแกปญหา 
ทําใหเกิดเปลีย่นแปลงโครงสรางทางปญญาและใชการสืบเสาะหาความรู เรียนรูดวยการคนพบ ซึ่งเปน
การเรียนรูอยางมีความหมาย 
 2.4 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 77 – 78) อธิบายไววา นกัศึกษาเห็นวา การเรียนรูแบบเนน
ปญหาเปนฐาน เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความจํา ความเขาใจ และนําไปใชได จึงให
ความสนใจ โดยนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาทีม่ีขอบเขตเนื้อหาวิชากวางขวางที่ยากจะทําใหผูเรียนรู
และจดจําไดหมดเพียงในชวงระยะเวลาทีเ่รียน และยากทีจ่ะนาํไปใชจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา แตการเรียนรู
แบบเนนปญหาเปนฐานจะชวยใหผูเรียนจําและนําไปใชได เพราะเปนการเรียนรูแบบลงมือกระทําดวยตนเอง 
จุดประสงคสําคัญของการเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐานมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ ดังนี ้
   1. คนพบองคความรูที่จําเปนตองใชดวยตนเอง 
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   2. ตระหนักรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชความรูที่ตนมีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3. เพิ่มพนูความรูและปรับปรุงความรูของตนเองใหสามารถนาํไปใชเมื่อประสบปญหาใหม 
ได 
   4. พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
  วัชรา เลาเรียนดี (2547: 72) วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักและ
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
   1. เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา 
   2. พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
   3. พัฒนาความสามารถในการแสวงหาขอมูลที่เหมาะสม 
   4. พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   5. เพื่อใชความรูพื้นฐานที่สามารถวัดได 
   6. สรางความพึงพอใจในตัวเองและแรงจูงใจใหตัวเอง 
   7. ใชคอมพิวเตอรเปน (แสวงหาความรู) 
   8. พัฒนาทักษะความเปนผูนํา 
   9. พัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีม 
   10. พัฒนาทักษะการสื่อความหมาย 
   11. พัฒนาการใชความคิดเชิงรุก 
   12. พัฒนาทักษะในการทํางานในสถานทีท่ํางานรวมกับบุคคลอื่น 
 จากจุดประสงคและหลักการของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังกลาวขางตน สามารถสรุป
ไดวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มวีัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถคนพบองคความรูที่จาํเปน
ดวยตนเอง เกิดการพัฒนาความรูดวยตนเอง อยางเปนระบบ ตระหนักรูถึงปญหา ไดมีบทบาทสําคัญใน
การคิด การตัดสินใจ สรางและพัฒนาทักษะในการแกปญหาและทักษะอื่นๆ เกิดการพัฒนาการคิด 
 2.5 องคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  พัชนยี ธระเสนา (2538: 17 – 18) ไดกลาวถึงองคประกอบของแรงจูงใจภายในของการสอน
โดยวิธีการใชปญหาเปนฐานไว ดังนี ้
   1. กอใหเกิดโอกาสในการสนองตอบที่คลองอยูตลอดเวลา ผูเรียนจะเรียนโดยการปฏิบัติงาน 
จะเอาตัวเขาไปสัมผัสกับความหลากหลายของกิจกรรมตางๆ การเปนผูนําอภิปราย 
   2. มีการรวมเขาไวซึ่งจุดประสงค หัวใจของวิธกีารใชปญหาเปนฐานก็คือ ปญหาทีจ่ะตอง
แกสถานการณที่จะตองนาํมาวิเคราะห ความรูที่จะตองนํามาประยกุตใช มิใชเพียงแตการระลกึไดเทานัน้ 
   3. มีการรวมเอาสถานที่คลายจริง (สถานการณจําลอง) เขาไวในสภาพการสอนโดย 
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วิธีการใชปญหาเปนฐานนัน้ ผูสอนจะสอดแทรกสถานที่คลายคลึงกับชีวิตจริงเขาไวในวิธีการใชปญหา
เปนฐาน 
   4. มีการแจงขอมลูยอนกลับ (ผลการปฏิบัติงาน) โดยทนัทีในสภาพการสอนโดยวิธีการ 
ใชปญหาเปนฐานนั้น ผูสอนวางตนเปนผูสังเกตผูเรียนและคอยดูวาผูเรียนไดใชความรูที่พวกเขากําลังจะ
พยายามแกปญหาอยู ผูสอนสามารถแจงขอมูลยอนกลับไดทันทีหรือแจงผลปฏิบัติงานไดทันท ี
   5. เปดโอกาสใหสรางผลงานที่สําเร็จเปนรูปราง 
   6. เปดโอกาสใหมีการพบปะสงัสรรคกับกลุม ผูเรียนทกุคนจะมีบทบาทในคณะทํางาน
และมีสวนรวมอยางจริงจังในการที่จะทําใหกลุมบรรลุถึงจุดประสงค 
  ภักดิ์ ภูมิมาลา (2538: 15 – 16) ไดเสนอองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการจัดการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 
   1. บทนํา 
   2. ปญหาหรือสถานการณ 
   3. จุดประสงคการเรียนรู 
   4. การทํางานกลุม 
   5. แหลงความรู 
   6. ขอกําหนดของผลงาน 
   7. การประเมินผล 
   8. กําหนดเวลา 
  ทองจันทร หงศลดารมภ (2538: 5 – 6) กลาวถึง องคประกอบพื้นฐานทีจ่ําเปนตองพิจารณา
ในกระบวนการจัดการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 
   1. กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนใชปญหาเปนฐาน ในการแสวงหาความรู ดวยกลวิธีหา
ขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐาน อันเปนการแกปญหาโดยการนําปญหามาเชื่อมโยงกับความรูเดิมความคิดที่
มีเหตุผล และ การแสวงหาความรูใหม 
   2. ผูเรียนมีเสรีภาพในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รับผิดชอบในการกําหนดการ
ดําเนนิการดวยตนเอง รับผิดชอบตอกลุม การประเมินตนเองและวิพากษวิจารณงานของตนเองดวย 
   3. การเรยีนรูเปนกลุมยอย เปนวิธีการทีท่ําใหผูเรียนไดพฒันาความสามารถในการทาํงาน
รวมกับผูอ่ืน ยอมรับประโยชนของการทํางานรวมกันในการคนควาหาแนวคิดใหมๆ 
  มนสภรณ วิฑรูเมธา (2544: 58) กลาววา การเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้คือ 
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   1. เปนการเรียนที่ใชเทคนิคการสอนกลุมยอย มีผูเรียนเปนกลุมประมาณ 6 – 8 คน 
และจะมีการอภิปรายถกเถียงในกลุม เพื่อใหเกิดการเรียนรูไปดวยกัน 
   2. เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง กลาวคือ การเรยีนรูเกิดขึน้ที่ผูเรียนดวยตนเอง
เปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนจะเนนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกาํหนดสิง่ที่ตองการจะเรียนและผูเรียน
จะตองไดรับการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
   3. เปนการเรียนรูเนื้อหาวิชาที่บรูณาการ ทั้งนีป้ญหาที่จะนํามาใชเปนสื่อในการเรียน 
จะเปนปญหาทางวชิาชีพที่บรูณาการโดยตวัของมนัเองโดยอัตโนมัติ การที่ผูเรียนจะแกปญหาทางวชิาชีพ
ไดตองอาศัยความรูเกี่ยวกับหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพื่อแกปญหา 
   4. เปนการเรียนทีผู่เรียนควบคมุการเรียนรูดวยตนเอง โดยกาํหนดเนื้อหาวิชาทีจ่ะเรียน
เฉพาะที่เหมาะสมจะนาํไปแกปญหาที่ตั้งขึ้นไว ผูเรียนจะเปนผูควบคุมลําดับข้ันตอนในการเรียนของตนเอง 
และกลุมดวยตนเอง 
   5. เปนการเรียนที่ผูเรียนจะประเมินผลสัมฤทธิ์ไดดวยตนเอง เนื่องจากในขั้นตอนของ
การเรียน ผูเรียนจะตองคนความรูที่จะนําไปใชในการแกปญหาตามสถานการณ เมื่อผูเรียนไปศึกษาคนควา 
ความรูดวยตนเองมาแลวตองนาํความรูมาใชในการแกปญหา ผูเรียนจะตองรับรูไดวาตนเกิดการเรียนรู
หรือยัง จากการที่สามารถแกปญหาไดหรือไม โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นผูเรียนจึงเปนผูที่รูดีวาตนเกิดสัมฤทธิผล
ในการเรียนอยางไร 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 78 – 79) กลาวถึง ลักษณะเฉพาะของการเรียนรูแบบเนน
ปญหาเปนฐานประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี ้
   1. ประเด็นปญหาสําหรับเรียนรูปญหา คือ หัวใจสําคัญของการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรู
แบบเนนปญหาเปนฐาน ลักษณะของปญหาทีน่ํามาเรียนจะเปนปญหาที่พบบอย มีกระบวนการเขาถึง
ปญหาที่ซับซอน สามารถกระตุนใหเกิดคําถามไดครอบคลุมกรอบแนวคิด และสาระที่ตองเรียนตามหลักสูตร
ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ประเด็นปญหาสําหรับเรียนรูมีความหลากหลายตองอาศัยการคนควาหา
คําตอบในแงมมุตางๆ ตองใชพื้นฐานความรูอยางกวางขวาง สามารถสรางมโนทัศน (Concept) ที่สําคัญๆ 
ได ขอสําคัญของประเด็นปญหาสาํหรับเรียนรู คือ ตองเปนปญหาที่ตรงตามจุดประสงคของหลกัสูตร และ
ระดับชั้นปของผูเรียน วิธนีําเสนอประเด็นปญหาอาจเปนกรณีศึกษา การเลาเรื่อง หรือการสรางสถานการณ
จําลองอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
   2. ส่ือการเรียน ในการเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐานผูเรียนตองศึกษาคนควาหาคําตอบ
ดวยตนเองใหมากที่สุดและถูกตองที่สุด จึงจําเปนที่ผูเรียนจะตองมีส่ือการเรียนที่สมบูรณที่สุดอยางนอย
ตองมีตํา ราศึกษาคนควา สถิติ ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ หากเปนไปไดควรมีส่ือโสตทัศนูปกรณ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูเรียนสามารถเลือกใชเปนแหลงคนควาอยางอิสระ นอกจากนี้บุคคลและสถานที่
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ยังเปนสื่อการเรียนที่ผูเรียนสามารถเลือกใชได ผูสอนทาํหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 
เปนผูชี้แนะ (Tutor) หรือจัดทําเอกสารชี้แนะที่ผูเรียนสามารถสืบคน มีแหลงเรียนรู เชน บุคคล สถานที่ 
ถาแหลงเรียนรูเปนชุมชนหรือสถานที่ตองมีคําชี้แนะบรรยากาศและวิธีการเขาถึงดวย 
   3. ความรับผิดชอบของผูเรียน ผูเรียนตองรับผิดชอบการเรยีนรูดวยตนเอง (Self-Directed 
Learning) และพึ่งความตั้งใจของตนเองในการศึกษาคนควา เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบและขอความรูที่ตองการ 
ผูเรียนตองชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน ในการอภิปรายเพื่อคนประเด็นความรู และคําตอบในการแกปญหา 
ผูเรียนตองมุงมั่นและความซื่อสัตยในการศึกษาดวยตนเองอยางเครงครัด การเรียนจึงจะมีประสิทธิภาพ 
   4. บทบาทของผูสอน ผูสอนทาํหนาที่เปนผูสนบัสนุนการเรียนใหเปนไปตามจุดประสงค
โดยทําหนาที ่ 3 ประการ คือ 1) อํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณและสิ่งจําเปนตางๆ ในการศึกษา
คนควาผูเรียนตองการใชเพื่อศึกษาคาํตอบ 2) ใหคาํแนะนาํเมื่อจาํเปนเทานัน้ เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู
ดวยตนเอง อาจตองใหขอความรูแกผูเรียนบางในกรณีที ่พบวา ผูเรียนไมสามารถสืบคนเองไดและ 3) เปน
ผูประเมินสมรรถนะของผูเรียนขณะเรียนเปนระยะๆ จูงใจใหผูเรียนเกิดแนวทางการศึกษาและคิดคนโดย
การอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเสริมและสรุปประเด็นสําคัญของการเรียนแตละครั้ง 
  มัณฑรา ธรรมบุศย (2549: 43) กลาววา การสอนแบบ ปญหาเปนฐาน จะประสบความสําเร็จ
ไดตองมีสวนประกอบที่สําคัญครบทั้ง 5 ประการ 
   1. ปญหา (Problem) จัดวา เปนสวนที่สําคัญที่สุด เพราะทําหนาทีเ่สมือนเปนศูนยรวม
ของการเรียนรู 
   2. การบูรณาการความคิด (Integration of Idea) เกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนรับรูกรณี
ปญหาแลว ปญหาที่ออกแบบมาเปนอยางดีจะชวยทําใหผูเรียนสามารถบูรณาการความคิดรวบยอด (Concepts) 
และทักษะตางๆ ที่จําเปนตองใชในกระบวนการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3. การทํางานเปนทีม (Teamwork) ชวยทาํใหกระบวนการแกปญหาดําเนินไปอยาง
ราบรื่นยกเวนเมื่อผูเรียนตองการแกปญหาโดยใชการทําวิจัย ผูสอนอาจใหผูเรียนทํางานคนเดียวได 
   4. กระบวนการแกปญหา (Problem Salving Process) เปนสิ่งจําเปนที่ขาดไมได เพราะ
คําตอบสุดทายของผูเรียนเกิดจากการใชกระบวนการแกปญหา 
   5. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-learning) เปนการฝกใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบตอผลลัพธ
ที่เกิดจากการเรียนรูของตนเอง ทาํใหผูเรียนตองดิ้นรน ขวนขวายหาความรู เพื่อนาํไปใชในการแกไขปญหา
ใหได 
 จากองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา 
มีองคประกอบที่สําคัญ คือ ปญหาหรือสถานการณ โดยลักษณะของปญหาที่ดีควรอยูในความสนใจของ
ผูเรียนเชื่อมโยงกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงเชื่อมโยงกับความรูเดิม เปนประเด็นปญหาสําหรับการเรียนรู ดวย
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ตนเอง มีจุดประสงคของการเรียน วิธีหาขอมูล แหลงเรียนรู โดยเนนการทํางานกลุมหรือกระบวนการ
กลุมผูสอนทําหนาที่สนับสนนุการเรียนรู โดยอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําเมื่อจําเปน และประเมิน
สมรรถภาพของผูเรียนเปนระยะเพื่อใหความรูหรือผลที่ไดสามารถนําไปปรับประยุกตใชแกปญหาไดจริง
ในการดํารงชีวิตปจจุบัน 
 2.6 กระบวนการ / ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  แบรโรวส และ เทมบลนิน (Barrow; & Tamblyn.  1980) ไดอธิบายกระบวนเรียนรู และ
ข้ันตอนของการจัดการเรียนแบบการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐานซึง่สามารถสรุปได ดังนี ้
   1. การเรียนการสอนเริ่มจากการใชปญหาเปนการสรางความสนใจ เปนจุดเริ่มตนผูเรียน
จะทํางานกับปญหา ในลักษณะการใชความสามารถของตนเองในการใหเหตุผล และการใชความรูอยาง
ทาทาย และเหมาะสม 
   2. ส่ิงที่ผูเรียนจะตองเรียนจะถกูสรางขึน้ กําหนดขึ้นในกระบวนการทีน่าํไปสูการแกปญหา
ในลกัษณะการใชความสามารถของตนเองในการศึกษา คนควาดวยตนเองและการใชความรูอยางทาทาย 
เหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถ 
   3. ทักษะและความรูที่ผูเรียนไดรับ จะเกิดข้ึนเมือ่ผูเรียนนาํความรูไปใชจัดการแกปญหา 
ผูเรียนจะประเมินประสิทธิภาพของการศึกษาของตนเอง 
   4. การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดทํางานกับปญหา การศึกษาดวยตนเองไปสูการสรุป
และบูรณาการเขากับความรูและทักษะที่นกัเรียนมีอยู 
  นอกจากนี ้แบรโรวส และ เทมบลินน (Barrow; & Tamblyn.  1980) ยังได  กลาววาขัน้ตอน
การเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐานมีข้ันตอนตางๆ ซึ่งสรุปเปนขั้นตอนหลักได 4 ข้ันตอน คือ 
   1. เสนอปญหา ในขั้นตอนแรก ผ  ูเรียนจะไดรับปญหาซึ่งจะนําเสนอใหแกผูเรียนเปน
การสรางจุดสนใจ และเริ่มตนการเรียนการสอน 
   2. การทํางานในกลุมยอยเพื่อทําความเขาใจสถานการณของปญหาใหชัดเจน หาวา
อะไรเปนประเด็นสําคัญของปญหา วิเคราะหปญหาและสรางสมมติฐาน กลุมผูเรียนจะระดมความคิด
โดยใชความรูพื้นฐานที่ม ีวิเคราะหโครงสรางปญหา การรวบรวมความคิดเห็นและแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับ
สถานการณปญหา เพื่อใหไดมา ซึ่งสมมติฐานของปญหาและสรางวตัถุประสงคการเรียน ในขั้นนี้กลุม
จะตองรวมกันหาวา อะไรบางที่ทราบมากอน ทั้งจากความรูเดิมของสมาชิกกลุมและขอมูลที่มีอยูในสถานการณ
ปญหา ไปสูส่ิงทีย่งัไมรูและจําเปนตองรู ตองคนควาเพือ่ใหไดมาซึง่วธิีการหรือขอสรุปปญหา โดยกําหนด
เปนวัตถุประสงคการเรียนของตนเองขึ้นมา 
   3. การคนควาหาขอมูล กลุมจะตองแบงหนาที่กันออกไปคนหาขอมูลที่ไดกําหนด
วัตถุประสงคการเรียนรูข้ึน หลังจากนัน้จะทําการรวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูล และทดสอบสมมตุิฐาน 
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ในขั้นนี้นักเรียนจะประเมินคนควาของตนเองวามีขอมูลเพียงพอหรือไม หากวา ยังขาดขอมูลในก็กลับไป
หาขอมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง จนสรุปไดเปนแนวทางในการแกปญหา 
   4. การนาํเสนอแนวทางของแตละกลุมหนาชัน้เรยีน การอภิปรายแตละกลุมตองหาเหตุผล
สนับสนนุจุดยนืของกลุมตนเอง และการใหเหตุผลในการโตแยงแนวทางของกลุมอ่ืน หากมีความเห็นที่
ไมตรงกัน 
  เมโล และ ลิน (Hmelo; & Lin.  2000: 229) กลาวไวสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเอง เปน
ความสามารถทีช่วยใหมนษุยมกีารพัฒนาทางปญญาเปนการปรับ และประยุกตใชความรูไปสูสถานการณใหม
ยอมรับความตองการที่เปลี่ยนแปลงความรูที่มีอยูไปสูระดับของความเขาใจใหม ประสบการณจากการเรียนรู
ดวยตนเองเปนสิ่งสําคัญทีท่ําใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานและเปนผูแกปญหากระบวนการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐานของ Hmelo และ Lin มีข้ันตอน ดังนี ้
   1. ข้ันทําความเขาใจสถานการณปญหา (Assess Knowledge Relative to Problem) 
หมายถึง การประเมินความรูที่สัมพันธกับสถานการณปญหาที่ไดรับ นักเรียนจะตองพยายามทําความเขาใจ
กับคําศัพทหรือมโนทัศนแลวระบุคําสําคัญของปญหา หากมีคําศัพทหรือมโนทัศนใดที่ยังไมเขาใจหรือเขาใจ
ไมตรงกันอยูจะตองพยายามหาคําอธิบายใหชัดเจน โดยใชความรูเดิมของสมาชิกกลุม 
   2. ข้ันสรางประเด็นการเรียน (Identify Additional Information Needed) หมายถึง
ข้ันตอนทีน่ักเรยีนแตละกลุมจะชวยกันระบุปญหาจากสถานการณปญหา โดยสมาชิกกลุมจะตองมีความเขาใจ
ตอปญหาที่ตรงกนัหรือสอดคลองกนั จากนัน้สมาชกิกลุมชวยกันวิเคราะหปญหาและหาเหตุผลมาอธบิาย 
โดยอาศัยความรูเดิมของสมาชิกในกลุมสรุปรวบรวมความรู และแนวคดิของสมาชิกเกี่ยวกับการเกดิปญหา
และสรางสมมติฐานสําหรับใชแกปญหานั้นๆ 
   3. ข้ันดําเนินการวางแผนเพิ่มเติมประเด็นการเรียน (Develop and Implement Plan 
to Gather) หมายถึง นักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตามกรอบที่กําหนดไวดวยการสอบถาม การคนควา 
การทดลอง การศึกษานอกสถานที ่โดยครูชวยกํากับทิศทางการคนควาและชวยแกปญหาในการคนควา 
เพื่อใหนักเรียนรวบรวมขอมลูที่ใชในการตดัสินใจแกปญหาตามที่กาํหนดไวในกรอบการศึกษาเปนการคิด 
หาวิธีวางแผนเพื่อแกปญหา โดยใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหในขั้นที ่2 
   4. ข้ันใชความรูใหมในการแกปญหา (Use New Knowledge in Problem Solving)
หมายถงึ นักเรียนรวมกันปฏิบัติงานเปนกลุมเพื่อสรางชิ้นงาน หรือดําเนนิการตามแนวทางที่กาํหนดไว 
จะเปนการใชความรูที่ไดไปลงมือแกปญหาตามที่ไดวางแผนไว 
   5. ข้ันไตรตรองเมื่อพบเปาหมาย (Goals Met) หมายถงึ การประเมินวาวิธีการแกปญหา
และผลที่ไดถูกตองหรือไดผลอยางไร ถาการแกปญหาทําไดถูกตองกป็ระสบผลสําเร็จในการแกปญหา 
แตถาพบวา การแกปญหานัน้ไมประสบผลสําเร็จ ก็ตองยอนกลับไปเลือกวิธกีารแกปญหาอืน่ๆ ใน ข้ันที ่3  
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แลวดําเนินการแกปญหาใหม 
  ทองจันทร หงสลดารมภ (2538: 12) กลาวถึง กระบวนการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน
เร่ิมตนจากปญหาซึ่งผูเรียนจะใชเปนหลักในการแกปญหาจนกระทัง่เกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ สรุปไดวา
มีข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ทําความกระจางกับถอยคํา แนวคิดและเทอมตางๆ (Clarify Terms and Concepts) 
ในขั้นตอนแรก กลุมผูเรียนจะตองพยายามทาํความเขาใจกบัปญหาที่ไดรับเสียกอน หากมีคํา ขอความหรือ
แนวคิดตอนใดที่ยังไมเขาใจจะตองพยายามหาคําอธิบายใหชัดเจน โดยอาจจะอาศัยความรูพื้นฐานของ
สมาชิกภายในกลุม หรือจากเอกสารตําราอื่นๆ ที่มีคําอธิบายอยู 
   2. ระบุประเด็นปญหา (Define the Problem) เปนการใหคาํอธิบายของปญหาทั้งหมด
โดยกลุมจะตองมีความเขาใจตอปญหาที่ถกูตองสอดคลองกันโดยอยางนอยที่สุดจะตองเขาใจวา มีเหตกุารณ
หรือปรากฏการณใดถูกกลาวถึงหรืออธิบายอยูในปญหานั้นบาง 
   3. วิเคราะหปญหาและตั้งสมมติฐาน (Analysis the Problem and Formulate 
Hypothesis) การวิเคราะหปญหาไดมาซึ่งความคิด และขอสนับสนุนเกี่ยวกับโครงสรางของปญหา ทั้งนี้
โดยอาศัยพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน รวมทั้งความคิดอยางมีเหตุผล ในการสรุปรวบรวมความคิดเห็น 
ความรู และแนวความคิดของสมาชิกภายในกลุมเกี่ยวกับกระบวนการและกลไกลที่เปนไปไดในการแกปญหา 
นั่นคือ พยายามสรางสมมติฐาน อันสมเหตุสมผลสําหรับปญหานั้นๆ 
   4. จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน (Identify of Hypothesis) จากสมมติฐานที่
ตางๆ ที่ไดมานั้นกลุมจะตองนํามาพจิารณาจัดลําดับความสําคัญอีกครั้งโดยอาศยัขอสนับสนนุจากขอมูล
ความจริงและความรูจากสมาชิกภายในกลุมเพื่อพจิารณาหาขอยุติ สําหรับสมมติฐานที่ปฏิเสธได และ
คัดเลือกสมมติฐานที่ตองแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป 
   5. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู (Formulate Learning Objectives) เมื่อกลุมอภิปราย
และตัดสนิวาขอมูลอะไรทีจ่ําเปนและยงัขาดอยู ซึ่งทําใหไมสามารถตอบคําถามหรือสมมติฐานที่ตัง้ขึน้ได 
กลุมจะชวยกันกําหนดวัตถปุระสงคการเรียนรู เพื่อไปคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมในการทดสอบสมมติฐาน
ที่คัดเลือกไว 
   6. ศึกษาคนควาหาขอมูลเพิม่เติมจากภายนอกกลุม (Collect Additional Information 
Outside the Groups) จากวัตถุประสงคที่กําหนดไวสมาชิกแตละคนของกลุมจะมีหนาที่รับผิดชอบใน
การไปศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุม โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งจาก
ตําราเอกสารทางวชิาการและผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่เกีย่วของซึ่งการทาํงานจะทาํเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได 
  วัลลี สัตยาศัย (2547: 19) ไดเสนอขั้นตอนของการเรียน โดยใชปญหาเปนฐานที่คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไดแยกแยะรายละเอียดของขัน้ตอนออกเปน 9 ข้ันตอน คือ 
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   1. ข้ันเสนอปญหา ผูเรียนจะไดรับปญหา ซึ่งจะนําเสนอใหแกผูเรียนเปนการสรางจุดสนใจ
และเริ่มตนการเรียนการสอน ซึ่งปญหาทีน่ําเสนอผูเรียนนั้น ตองมั่นใจวามีวิธีการที่เปนไปไดหลายวิธี ขอมูล
ที่มีอยูในสถานการณไมเพียงพอตอการแกปญหา เปนปญหาที่ผูเรียนจะมีความรูเดิมไมเพียงพอเปนเหตุ
เร่ิมตนใหตองมีการศึกษา คนควา ที่สําคัญปญหาตองใกลเคียงกับในชีวิตจริง ซึ่งนักเรียนอาจพบเจอได 
   2. ระบุตัวปญหาจากสถานการณหรือโจทยปญหา ผูเรียนทาํงานในกลุมยอย จะตอง
ทําความเขาใจคําศัพท และความหมายตางๆ ของคําและมโนทัศน ซึ่งเปนสถานการณของปญหาใหชัดเจน 
หาวาอะไรเปนประเด็นสําคัญของปญหา 
   3. วิเคราะหปญหาและสรางสมมติฐาน กลุมผูเรียนจะระดมความคิดโดยใชความรูพื้นฐาน
ที่ม ีวิเคราะหโครงสรางของปญหา การรวบรวมความคิดเห็น และแนวคิดตางๆ เกี่ยวกบัสถานการณปญหา 
เพื่อใหไดมาซึ่งสมมติฐานของปญหา 
   4. จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน เพื่อพิจารณาขอยุติสําหรับสมมติฐานที่สามารถ
ตัดทิ้งไดในขั้นตน และคัดเลือกสมมติฐานที่จะตองทําการศึกษาขอมูลตอไป 
   5. สรางวัตถุประสงคการเรียน ในขั้นนีก้ลุมจะตองรวมกันหาวา อะไรบางที่ทราบมา
กอนทัง้จากความรูเดิมของสมาชกิกลุม และขอมูลทีม่ีอยูในสถานการณปญหา ไปสูส่ิงที่ยงัไมรูและจาํเปน 
ตองรู ตองคนควาเพื่อใหไดมาซึ่งวธิีการหรือขอสรุปปญหา โดยกําหนดเปนวัตถุประสงคการเรียนของตนเอง 
ข้ึนมา ทั้งนี้ครูจะเปนผูคอยใหคําแนะนําหากเห็นวามีขอมูลใดที่ยังไมครอบคลุม 
   6. การคนหาขอมูลจากแหลงความรู ในขั้นตอนนี ้แตละกลุมจะตองแบงหนาที่กันออกไป
คนควาขอมูลตามทีก่ลุมไดกําหนดวัตถุประสงคข้ึน แหลงขอมูลจะมาจากที่ตางๆ ไดแกหองสมดุ ตํารา 
อินเทอรเนต็ เอกสารตางๆ รวมทัง้อาจเปนผูเชี่ยวชาญ ซึ่งทัง้หมดนี้ผูเรียนจะเปนคนเลือกเองวาจะใชแหลง
ความรูใดที่เหมาะสม 
   7. การรวบรวมขอมูลและสังเคราะห เปนการกลับมารวมตวัอีกครั้งเพื่อรวมกันอภิปราย
ขอมูล จัดการ จัดระบบขอมูล เพื่อสรุป และทดสอบสมมติฐาน หากพบวายังขาดขอมูลใดก็จะกลับไปหา
ขอมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง จนไดเปนแนวทางของกลุมในการแกปญหา 
   8. การนําเสนอแนวทางของแตละกลุมตอช้ันเรียน ในขั้นนี้จะนําไปสูการอภิปรายนําเสนอ
แนวทางของตนเองและกลุมอ่ืนๆ โดยการอภิปรายแตละกลุมตองหาเหตุผลสนับสนุนจุดยืนของกลุมและ
การใหเหตุผลในการโตแยงแนวทางของกลุมอ่ืน 
   9. สรุปการเรียนรูที่ไดมาและพิจารณาวา ความรูที่ไดเหมาะสมและเพียงพอที่จะแกไข
ปญหาดังกลาวหรือไม พรอมทั้งสรุปเปนหลักการที่จะนําไปใชไดตอไป 
 จากการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยการใชปญหาเปนฐานซึ่งมีนักการศึกษา ทั้ง
ในประเทศไทยและตางประเทศไดเสนอกนัไว สรุปไดวา กระบวนการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานเริ่มตน



 43

จากการใหสถานการณปญหาแกผูเรียน โดยใหผูเรียนในกลุมรวมกนัอภิปรายระบุปญหา วิเคราะหปญหา
และสรางประเด็นการเรียนเกี่ยวกับส่ิงที่ตองการรู เพื่อนํามาอธิบายปญหาและใหไปแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และรวบรวมขอมูลนํามาประยุกตใชเพื่อสรุปเปนความรูใหม ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะใช
กระบวนการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานของ Hmelo; & Lin (2000) มีทัง้หมด 5 ข้ันตอน ดังนี ้ 
  ขั้นที ่1  ข้ันทาํความเขาใจสถานการณปญหา  
  ขั้นที ่2  ข้ันสรางประเด็นการเรียน  
  ขั้นที ่3  ข้ันดําเนินการวางแผนเพิ่มเติมประเด็นการเรียน  
  ขั้นที ่4 ข้ันใชความรูใหมในการแกปญหา  
  ขั้นที ่5 ข้ันไตรตรองเมื่อพบเปาหมาย  
 ทั้งนี้เนื่องจาก การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนที่ใหประสบการณทาทายความคิด 
ลักษณะนิสัย และการกระทํารวมกัน การแกปญหาเปนการจูงใจผูเรียนใหเรียนรูการแกปญหาโดยผาน
การสืบเสาะหาความรูและเรียนดวยการคนพบ เชนเดียวกับการทํางานของนักวิทยาศาสตร ทําใหไดรับ
ความรูทางวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชในการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 2.7 การประเมินผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  การประเมินผลของการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ไดมีผูเสนอ ดังนี ้
  ดีไลเซิล (Delisle.  1997: 37 – 47) ไดกลาววาการประเมนิผลจะตองบูรณาการตั้งแตข้ันตอน
การสรางปญหา ข้ันตอนการเรียนรู ความสามารถและผลงานทีน่ักเรียนแสดงออกมาเขาดวยกนั โดยไดเสนอวา
การประเมนิควรกระทําทั้ง 3 สวน คือ ประเมินผลนกัเรียน การประเมนิผลตัวเองของคร ูและการประเมินผล
ปญหาที่ใชในการเรียนรู โดยในแตละการประเมินผล นักเรียนจะมีสวนรวมดวย และการประเมินผล จะ
ดําเนนิไปตลอดเวลาของการเรียนรู คือ ตั้งแตสรางปญหาจนถงึรายงานการแกปญหานั้น ซึง่มีรายละเอียด 
ดังนี ้
   1. การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลความสามารถของนักเรียนจะเริ่มตน ตั้งแต
วันแรกของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จนกระทั่งวันสดุทายที่ไดเสนอผลออกมา ครูใชข้ันตอนการเรียรู
เปนเครื่องมือในการติดตามความสามารถของนักเรียน ซึง่พิจารณาทั้งในดารความรู ทกัษะ และการทาํงาน
กลุม 
    2. การประเมินผลตัวเองของครู ในขณะที่นักเรียนสะทอนผลการเรียนรูและความสามารถ
ออกมา ครูก็ควรพจิารณาตนเองถงึทกัษะและบทบาทของตนเองที่ไดแสดงออกไปวาสงเสริมผูเรียนหรือไม
อยางไรดวย 
   3. การประเมนิผลปญหา ในขณะที่นกัเรียนประเมินผลตนเอง และครูทาํการประเมนิผล 
นักเรียนและตนเอง ก็ควรทําการประเมนิผลปญหาเพื่อดูความมีประสิทธิภาพของปญหาในการจัดการเรียน 
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การสอนดวย 
  แบรเรล (Barell.  1998: 159 – 160) กลาววา การประเมนิผลการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
มีดังนี ้
   1. การประเมนิผลดวยวิธกีารทีห่ลากหลาย ไมประเมนิผลโดยการสอบเพยีงอยางเดยีว 
และไมประเมินผลแคตอนจบบทเรียนเทานั้น 
   2. ประเมินผลจากสภาพจริง โดยใหมีความสัมพนัธกับประสบการณของนักเรยีนที่สามารถ
เจอในชีวิตประจําวัน 
   3. ประเมินผลที่ความสามารถที่แสดงออกมาหรือจากการทํางานที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ
ในความคิดรวบยอด 
 2.8 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  มหาวิทยาลัยอลิลินนอยส (IIinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage.  1998: 64 – 65) 
ไดกลาวถึง บทบาทของครูในขณะดําเนินกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหา ดังนี ้
   1. ครูออกแบบและกระตุนความสนใจนักเรียนในกระบวนการเรียนรู ใหจัดโครงสรางของ
การแกปญหาหรือสรางยุทธวิธีในการแกปญหา 
   2. ครูมอบความเปนอิสระใหกับนักเรียนในการเปนผูสํารวจ และควบคุมกระบวนการ
สํารวจดวยตัวเอง พรอมกับเปนผูใหคําแนะนํา สงเสริมใหคิด และฝกฝนกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานใหกับนักเรียน 
   3. ครูฝกฝน แนะนํานักเรียนโดยอยูหางๆ ในขณะที่นักเรียนดําเนินกระบวนการเรียนรู
จนไดคําตอบของปญหาออกมา 
  จอหนสัน ฟนูเคน และ พริโดวซ (Johnson; Finucane; & Prideaux.  1999: 353 – 354) ได
กลาวถึงบทบาทของครูทีจ่ะทําใหการเรียนรูของนกัเรียนประสบความสําเร็จวา บทบาทหลกัของครู คือ 
การสงเสริมใหนักเรียนเปนศูนยกลางมากทีสุ่ดและสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนทีมในการแกปญหา นั่นคือ
ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองของนักเรียน ครูจะตองหลีกเลี่ยงการเปน
ผูตัดสินหรือสรุปในการเรยีนรูของนกัเรียน ตัวอยางเชน ถามีสมมุติฐานในการทดสอบ 2 สมมุติฐานทีส่ราง
มาจากนักเรียนในกลุม ครูจะตองไมตัดสินหรือสรุปวาสมมุติฐานใดถูกหรือผิด แตจะใชคําถามในการกระตุน
ใหนักเรียนไปคนควาหาขอมูลมาเพื่อการตัดสินเอง ครูจะตองไมเขาไปแทรกแซงการเรียนรูของนกัเรียน
แตจะใหอิสระในการดําเนินการเรียนรูและกําหนดทิศทางการเรียนรูดวยตัวเอง ในการประเมินผลครูตอง
มอบภาระการประเมินผลใหนักเรียนไดประเมินผลตนเองดวย ซึ่งการประเมินผลตนเองของนักเรียนชวย
สนับสนนุใหนกัเรียนไดทาํความเขาใจกบัปญหาที่เกิดกับกระบวนการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานในแตละ
ข้ันตอน ชวยใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดและชวยในการประเมินผลการเรียนรูที่ทําโดยครูศูนยการเรียนรู 
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โดยใชปญหาเปนฐาน 
  มนสภรณ วฑิรูเมธา (2544: 66) อธิบายไววา การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
อาจารยผูสอนจะมบีทบาททีแ่ตกตางไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ไมใชผูเชีย่วชาญทีท่ําหนาทีใ่ห
ความรู ถายทอดความรูแกผูเรียนเพียงอยางเดียว แตจะเปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชานัน้ให
มีวิธีเรียนที่ถูกวิธีและเสริมสรางสติปญญาในระดับสูง นอกจากนี้ อาจารยยังมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก
ในการเรียน สรางบทเรียนที่เปนสถานการณปญหาที่จะกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหาที่เปนแนวคิด
สําคัญของปญหานั้น ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน การที่
ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองไดนั้น อาจารยผูสอนจะตองมีดวยกัน 2 กลุม คือ 
   1. ผูเชี่ยวชาญ (Resource Person) เปนผูใหความรูแกผูเรียนในแขนงที่ตนเชี่ยวชาญ
จะสอน เมื่อเปนความตองการของผูเรียน และสอนในขอบเขตเนื้อหาทีผู่เรียนตองการ 
   2. ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator or Tutor) อาจารยจะตองมีสมรรถภาพ
ในการชวยเหลอืใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได โดยมีความสามารถในการแนะนาํ (Guide) ไมใชชีน้าํ (Direct) 
อํานวยความสะดวกการเรียนรู (Facilitator Learning) ไมใชใหความรู (Dispense Information) อาจารย
จะตองทําใหผูเรียนในกลุมเรียนรูจากปญหา มีกิจกรรมที่แขงขนัและเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการคนพบ
ดวยตนเอง  
  รังสรรค ทองสุกนอก (2547: 38) สรุปบทบาทของครูในการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 
ดังนี ้
   1. เปนผูออกแบบการเรียนรู ครูจะตองพิจารณาเลือกเนื้อหาสาระความรู ทักษะที่ตองการ
ใหนักเรียนไดรับ รวมถึงคัดเลือกกิจกรรมการเรียนรูที่จะสามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหเปนผูที่
สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได และสรางปญหาที่ใชเปนตัวกระตุนการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้
จะใชฐานขอมูลการพิจารณาจากความสนใจประสบการณ ความรูความสามารถของนักเรียน 
   2. ครูเปนผูแนะนาํ เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับนักเรียน ครูจะไมสอน
หรือช้ีแนะโดยตรง แตจะใชคําถามในการกระตุนใหนักเรียนไดคิด ในขณะเรียนรูครูจะตองเปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดมากที่สุด ครูจะตองสงเสริมนกัเรียนใหเกิดการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง เพื่อสรางองคความรู
ดวยตัวเอง 
   3. เปนผูประเมินผล ซึ่งตองรวมทั้งการประเมินผลปญหาที่ใชในการเรียนรู ประเมินผล
นักเรียนทัง้ในดานทักษะและดานความรู และประเมินผลตนเอง การประเมินผลจะทาํตั้งแตการสรางปญหา
จนเสร็จส้ินการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 
  วัชรา เลาเรียนดี (2548: 98 – 99) ใหขอแนะนาํในการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
ดังนี ้
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   1. ใหเด็กไดรูจักคุนเคยและมีประสบการณเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาแบบวิทยาศาตร 
   2. เลือกสถานการณที่จะนาํสูปญหาที่นาสนใจ และหลากหลาย สอดคลองกับสาระ
การเรียนรู 
   3. เตรียมใบความรูและใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
   4. เตรียมพรอมดานสื่อ สาระความรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียน 
   5. ระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรูอยางชัดเจนในแผนการสอน 
   6. กําหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อพฒันาการเรียนรูของผูเรียน 
  มัณฑรา ธรรมบุศย (2549: 43-44) กลาววา การสอนโดยใชยทุธศาสตรการเรียนรูแบบ
PBL สําหรับช้ันเรียนที่มีขนาดใหญ จํานวนนักเรียนตั้งแต 30 – 50 คน ข้ึนไป ผูสอนสามารถดําเนินการ
ตามลําดับข้ัน 5 ข้ัน ดังนี้ 
   ข้ันสรางกลุมยอย (Form Small Group) กอนที่จะเริ่มตนการสอน ใหแบงกลุมผูเรียน
ออกเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5 – 6 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน หรือผูสอนอาจจัดแบงมา
กอนลวงหนาก็ได 
   ข้ันนาํเสนอปญหา (Present the Problem Statement) เปนข้ันที่ผูสอนฉายภาพสถานการณ
ปญหาใหผูเรียนไดรับรู ปญหาอาจจะนาํมาจากกรณีตัวอยาง เทปโทรทศัน รายงานการคนควาหรือปญหา
จากชวีิตจริงทีสํ่าคัญคือ ปญหาควรมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน (Ill-structured Problem) ยิ่งคลุมเครือ
มากเทาใดยิง่ดี ไมควรใชปญหาที่งายเกินไปจนกระทัง่ ผูเรียนสามารถใชความรูเดิมในการแกไขปญหาได 
เพราะจุดประสงคของ PBL คือ ระหวางทีผู่เรียนอยูในกระบวนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ตองการ
ใหผูเรียนคนหาความรูเพื่อใหไดความคิดรวบยอด หลักการ หรือทักษะใหมใหมากที่สุด 
   ข้ันกระบวนการกลุม (Activate the Group) เปนขั้นทีผู่สอนกระตุนผูเรียนทกุกลุมให
ชวยระดมความคิดโดยอาศัยความรูเดิมที่แตละคนมีอยู แลวจึงสะทอนสิง่ที่ตนรูใหเพื่อนๆ ในกลุมไดรับรู
ในขัน้นี้ผูสอนตองใหอิสระแกผูเรียน ไมควบคมุจนเกนิไปขัน้เสนอผลการระดมความคิด (Provide Feedback) 
เปนขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนรายงานผลการระดมความคิดของกลุมเพื่อใหสมาชิกทั้งชัน้เรียนไดรับรู โดยอาจ
ใชตัวแทนกลุมออกมาเขียนบนกระดานหรือใหรายงานหนาชั้นก็ได หลังจากนั้น จึงใหผูเรียนทกุคนรวมกนั
อภิปรายขั้นเสนอแนวทางแกปญหา (Ask for a Solution) เปนขั้นที่ผูสอนขอใหผูเรียนแตละกลุมหาทาง
ออกหรือเสนอวิธีแกปญหาวาจะทําอยางไร ผูสอนมีหนาทีแ่นะนําผูเรียนใหไปศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
จากภายนอกกลุม เชน ศึกษาจากตาํราเอกสารทางวิชาการ สัมภาษณผูรูหรือผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่เกี่ยวของ 
การทํางานใหข้ันนี้ผูเรียนจะทําเปนรายบุคคลหรือรวมมือกันทําเปนกลุมก็ได 
 จากบทบาทของผูสอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังกลาวขางตน สรุปไดดังนี ้ผูสอน
ควรแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน ใหคําแนะนําแตไมชี้นํา คอยกระตุนผูเรียนใหเรียนรู
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ดวยตนเอง ใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดวิธหีาคําตอบการ กระตุนและแนะนาํไปสูแนวทางที่ตองการ
มีการเตรยีมการจัดกิจกรรมลวงหนาเปนอยางดี พรอมทัง้เตรียมการประเมนิอยางหลากหลายที่เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรูนั้นๆ 
 2.9 บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานมุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรยีนรู มีนักการศึกษา
กลาวเกี่ยวกับบทบาทของผูเรียน ดังนี ้
  แบรรอวส และ แทมบลินน (Barrows; & Tamblyn.  1980: 82) กลาวเกี่ยวกับผูเรียนวา “ผูเรียน
เปนผูกระทําโดยตรงไมใชผูรับ ผูเรียนไมใชผูฟง สังเกต เขียน และจดจํา แตเปนการถามเพื่อปฏิบัติ คิด 
เขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยและเรียนดวยความพยายาม” 
  มหาวิทยาลัยอิลลินนอยส (IIinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage.  1998: 64 – 
65; citing IIinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpaged) ไดกลาวถึงบทบาทของ
นักเรียนในขณะดําเนินกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหา ดังนี ้
   1. นักเรียนดําเนนิการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูดึงดูดความสนใจ และมีปญหา
เปนตัวกระตุนการเรียนรู 
   2. นักเรียนสํารวจ คนควาขอมูลที่ตองการ ดําเนินการสํารวจอยางมีเหตุผลและปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูอยางอิสระ 
   3. นักเรียนเปนผูควบคุมการเรียนโดยใชปญหาเปนศูนยกลางการเรียนรู 
   4. นักเรียนประยุกตใชความรู ทักษะ เพื่อแกปญหา 
   5. นักเรียนพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนรูโดยการชี้นําตนเองและเปนนักแกปญหา 
  โฮวารด (Howard.  1999: 173) กลาววา “ในการเรียนแบบการใชปญหาเปนหลักผูเรียน
จะถูกมอบหมายใหรับบทบาทเปนผูถือเงินเดิมพัน (Stakeholder) ซึ่งแสดงบทบาทในทรรศนะของบุคคล
ในปญหาที่ใหแงคิดโดยเฉพาะ ความสนใจในผลลัพธทีผู่เรียนเรียนปญหาที่เปนจริงนัน้ เปนเปาหมายที่
ใหผูเรียนแกปญหาและเรียนรูดวยตนเอง” สรุปไดวา ผูเรียนมีบทบาทเปนผูทาํกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง 
เรียนรูดวยตนเองตัดสินใจวาอะไรและอยางไรที่พวกเขาจะตองเรียน ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบ เรียนรู
ดวยความคิดริเร่ิมของตนเองตั้งแตการวางแผน การดําเนินการและการประเมินผล บทบาทของผูเรียนเปรียบ 
เสมือนผูแกปญหาดวยตนเองอยางแทจริง 
  นภา หลิมรัตน (2540: 13) กลาววา การเรียนโดยวิธ ีPBL มีงานที่นักศึกษาตองทําอยู 8 งาน
ดังนี ้
   1. วิเคราะหปญหา ตั้งสมมติฐาน กําหนดสิ่งที่ตองเรียน เรียนสิ่งนั้นอยางละเอียด 
   2. พยายามแกปญหาดวยความรูเทาที่มีอยู ทําใหการมองปญหาเดิมนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น  
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เชน รูวาปญหามีความสัมพนัธกับอะไรจริงๆ 
   3. กําหนดสิ่งทีน่กัศึกษายังไมรู ซึ่งตองทําการเรียนรูตอไป จงึจะสามารถแกได 
   4. จัดลําดับความสําคัญของสิง่ที่จะไปเรียนรู พรอมทั้งแหลงที่จะไปคนควา 
   5. ศึกษาดวยตนเอง และเตรียมนําเสนอความรูดังกลาว 
   6. แลกเปลี่ยนความรูที่เรียนมาใหกับกลุม และเรียนรูรวมกนั 
   7. ประยุกตความรูไปแกปญหาที่ไดรับตอนตน 
   8. ประเมนิตนเองโดยดูจากความรูใหมทีห่าได การแกปญหา ประสิทธิภาพของการทาํงาน 
 จะเห็นวา PBL จะเปนวิธีการเรียนโดยเนนตัวนักศึกษาเปนหลัก (Student centered) ซึ่งการ
เรียนแบบเกาเปนแบบเนนครูเปนหลัก (Teacher Centered) นอกจากนี ้ยังใชสถานการณ/ปญหาในการ
กระตุนผลักดันใหนักศึกษาอยากเรียนรูโดยผานกระบวนการ/งานทั้ง 8 งาน ดังกลาวขางตน 
  มนสภรณ วิฑรูเมธา (2544: 65) อธิบายวา การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลกัเปน
การเรียนรูโดยใชปญหา เปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการทีจ่ะแสวงหาความรูเพื่อแกปญหา ดังนัน้ 
ลักษณะผูเรียนที่เรียนดวยการใชปญหา (Problem-solving) ประสบความสําเร็จผูเรียนจะตองมีลักษณะ
ดังนี ้
   1. ความรูความสามารถ (Competence) ความรูความสามารถเดิมที่เหมาะสมกับปญหา
ที่จะเรียนเปนสิง่ที่อาจารยตองตระหนัก เพราะถาผูสอนเตรียมปญหาที่ยุงยากซับซอนไมสัมพันธกับความรูเดิม 
ของผูเรียนแลว จะทําใหผูเรียนเกิดความลําบาก และเสียเวลามากในการกําหนดทิศทางการแสวงหาความรู 
เพื่อนํามาแกปญหานั้น 
   2. ความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืน (Communication) ความสามารถในการติดตอ
ส่ือความหมายกับผูอ่ืน เนื่องจากการเรียนการสอนเปน กลุมยอย การติดตอส่ือสารจะชวยใหการเรียนรู
ในกลุมมีประสิทธิภาพ  
   3. ความตระหนักในความสําคัญ (Concern) ผูเรียนควรตระหนักถึง ความสําคัญใน
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
   4. ความกลาในการตัดสินใจ (Courage) การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการตัดสินใจในขอมูลนั้น ดังนั้นผูเรียนจะตองมีความกลา ใน
การตัดสินใจ เชน ตัดสินใจตั้งสมมติฐานเพื่อนํามาแกปญหา 
   5. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity) ลักษณะนี้ มีความสําคัญยิ่งที่จะตองสรางให
เกิดขึ้นและตองใชเวลานานในการพัฒนาอยางไรก็ดีการเรียนการสอนแบบนี ้ จะชวยพฒันาใหเกิดไดตอเมื่อ
ผูเรียนมีประสบการณเพิ่มข้ึนนอกจากบทบาทที่ผูเรียนเรียนดวยวิธีการแกปญหาแลว ผูเรียนจะตองเรียน
เปนกลุมยอยประมาณ 6 – 8 คน ดังนั้น บทบาทของผูเรียนในกลุมยอยจึงเปนเรื่องสําคัญมาก ที่จะทําให
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การทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคบทบาทของผูเรียนในกลุมยอย เปนกระบวนการหนึ่งของการเรียนการสอน
แบบใชปญหาเปนหลัก โดยผูเรียนจะตองมีบทบาทรวมกันเพื่อแกปญหาที่ไดรับ ใหความรวมมือภายใน
กลุมเพื่อสรางวัตถุประสงคการศึกษาถกเถยีง ตอรอง เพื่อสรางกฎเกณฑของกลุมรวมกันทํางานอยางมี
ประสทิธิภาพ และประสทิธผิล พรอมทีจ่ะใหคําตชิมอยางเปดเผยตรงไปตรงมาตอสมาชิกของกลุมทกุคน 
และตองมีความซื่อสัตยตอกลุม โดยทุกคนทํางานที่กลุมมอบหมายใหตรงเวลาที่กําหนดจุดมุงหมายของ
การเรยีนการสอนแบบกลุมยอย คือ การเรียนการสอนในระหวางสมาชกิดวยกนัเปนกลุมรวมมอืกนัทํางาน
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชัน้เรียน จะตองมีผูทําหนาทีเ่ปนผูนํากลุมในการดําเนินการเรียนการสอน ไดแก ประธาน
และเลขาของกลุม ดังนั้น สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองผลัดกันเปนผูนํากลุม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใน
การเปนผูนาํกลุมไดทั่วทุกคน 
  รังสรรค ทองสกุนอก (2547: 39) สรุปบทบาทของนกัเรียนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ดังนี ้
   1. นักเรียนจะตองมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู บอกถึงความสนใจ ความถนัด
ประสบการณตางๆ ที่ตนมใีหกับครูเพือ่รับทราบและแสดงความคิดเหน็ในการคัดเลือกกจิกรรมเรยีนรูและ
การสรางปญหา 
   2. นักเรียนจะตองเปนผูที่สรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีปญหาเปนตัวกระตุนนักเรียน
จะเปนผูกําหนดทิศทางการเรียนรูของตนเองตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนจะตอง
พัฒนาตนเอง ใหเปนผูเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง 
   3. นักเรียนจะตองเปนผูประเมินผลปญหารวมกับครู ประเมินผลตนเอง เพื่อทราบ
ความกาวหนาในการเรียนรู และประเมินผลครูเพื่อสะทอนใหครูไดรับทราบแลวนําไปปรับปรุง 
 2.10 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  ขอดี 
   โบวน (Bown.  2003: 8) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน ใน
รายวชิาฟสิกส สรุปไดวา โดยปกติการประเมนิผลจะใชตดัสินผลการเรยีนและวัดระดับความรูพืน้ฐานของ
นักเรียน และแนวทางการศึกษาตอไป ในรายวิชานี ้การประเมินจะชวยใหการเรียนไดนําวธิีการประเมิน
ในทุกดานมาใชกับผูเรียน ชวยใหไดรับขอมูลยอนกลับ และการโตตอบจากนักเรียนในกระบวนการเรียน
การสอนการใชรูปแบบการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน จะชวยใหผูสอนพฒันาหลักการสอนและทราบระดับ
ความรูของนกัเรียน และสามารถใชการประเมนิในการจําแนกระดบัการเรียนไปสงเสริมในดานตางๆ ดังนี ้
    1. ผลการเรียนรูของผูเรียน 
    2. กระบวนการเรยีนรูและพฒันาทักษะ ดังตอไปนี้ 
     2.1 การแกปญหา 
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     2.2 กระบวนการกลุม 
     2.3 การสื่อสาร 
     2.4 การนาํเสนองาน 
     2.5 การคิดวิจารณญาณในการทํางานของตนเอง ผูอ่ืนและความรู 
     2.6 ซอมเสริมความรู 
   นภา หลิมรัตน (2540: 13) กลาววา ขอดีของ PBL คือ การใหปญหาตั้งแตตน เปนการกระตุน
ใหนักศึกษาอยากเรียนรู และถานกัศึกษาแกปญหาไดก็จะมีสวนทาํใหนกัศึกษาจาํเนื้อหาความรูนัน้ไดงาย
และนานขึ้น เพราะไดมีประสบการณตรงในการแกปญหาดวยความรูดังกลาว ปญหาที่ใชเปนตัวกระตุน
ก็มักเปนปญหาที่ตองการคาํอธบิาย/ความรูจากหลาย  ๆวิชา ทาํใหนกัศึกษาไดเห็นถึงความสมัพันธ/ความตอเนื่อง/ 
ความเกี่ยวของของวิชาตางๆ เปนเรื่องราวเดียวกันในการเรียนการสอนแบบ Traditional การสอนวิชา
ใดก็จะสอนวิชานั้นๆ โดดๆ จนจบ และอาจไมเห็นความสัมพันธของแตละวิชา ทําใหนักศึกษาไมสามารถ
เรียนรูไดดีเทาที่ควร 
   วอลตัน แม็ทธิวส วิกเกอรสัน และ เฟลเลตี (พวงรัตน บุญญานุรักษ 2544: 44; อางอิงจาก 
Walton; & Matthews.  1989; &  Wikerson; & Feleti.  1989) กลาวถึง ประโยชนไว ดังนี ้
    1. ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวไดดีข้ึนตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในเรื่อง
ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน 
    2. เสริมสรางความสามารถในการใชทรัพยากรของผูเรียนไดดีข้ึน 
    3. สงเสริมการสะสมการเรียนรู และการคงรกัษาขอมูลใหมไวไดดีข้ึน 
    4. เมื่อใชในการแกปญหาของสหสาขาวิชา ทําใหสนับสนุนความรวมมือมากกวา
การแขงขัน 
    5. ชวยใหเกิดการตัดสินใจแบบองครวม  
   มนสภรณ วิฑรูเมธา (2544: 67) สรุปวา ขอดี ไดแก 
    1. ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาโดยตรง ทําใหพัฒนาทักษะการแกปญหา สามารถ
ถายโยงไปสูการแกปญหาที่ซับซอน ในวิชาชีพและชีวิตประจําวันได 
    2. พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
    3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู การติดตอส่ือสาร และการทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
    4. พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหและการสงัเคราะห 
    5. ชวยเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูส่ิงใหม ซึ่งในหลกัสูตรไมไดเปดโอกาสให 
    6. ชวยใหผูเรียนเกิดความรูอยางมีโครงสรางงายตอการระลึกไดและการนํามาใช 
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   พัชรากรานต อินทะนาค (2546: 32) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนวิธี 
การเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความคิดวิเคราะห ใชความเปนเหตุเปนผลในการดําเนินการเรียน
แตละขั้นตอนดวยตนเอง สําหรับคุณประโยชนที่บงัเกิดขึ้นจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สรุปได ดังนี ้
    1. จากการเรียนแบบเกา นักเรียนสวนใหญถกูเนนใหทองจาํ บอกจดในหองเรียน
มากกวาที่จะลงมือปฏิบัติ แตในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะพยายามมุงเนนไปที่การใหนักเรียน
ไดมีการเรียนรูกับส่ิงที่เกิดจริงในชวีิต การเรียนแบบนีถ้ือวาเปนการเรียนรูที่มีความหมาย (Meaningful 
Learning) 
    2. ผูเรียนจะมกีารนําพาตวัเองในการเรยีนรู และมีความรับผิดชอบในการเรียนมากขึน้
เมื่อเกิดปญหา ผูเรียนจําเปนจะตองหาขอมลูดวยตวัเองเพือ่นาํมาแกไขปญหา ไมวาจะเปนการใชวารสาร 
ขอมูลสารสนเทศ รวมถงึการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั ข้ันตอนนี ้จะทําใหผูเรียนกลายเปน
ผูที่มีความชํานาญใหการหาขอมูลมากขึ้นดวย 
    3. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นสูงมาก
และมีการพฒันาทักษะดานตางๆ การเรียนในบริบทของความจริง ไมเพียงแตจะทาํใหการเรียนเปนไป
อยางลึกซึ้งและคงทนเพียงเทานั้น แตยังคงเพิ่มทักษะของความรูในการถายโอนจากหองเรียนไปสูการทํางาน
ได ความสามารถในการถายโอน (Transferability) นี้ เพิ่มข้ึนเนื่องจากผูเรียนสามารถที่จะฝกฝน ความรู 
และทักษะในการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังทาํใหผูเรียนเกิดการจินตนาการที่ดีข้ึนเมื่อตองนําความรูและทักษะ
ที่เรียนมาไปใชในการทํางานจริง 
    4. การรูจักทาํงานเปนทีม และมีทักษะในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ก็คือ ประโยชน
ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน เพราะวา ในอนาคตผูเรียนจะตอง
ทํางานรวมกับผูอ่ืนในสงัคม และการมีปฏิสัมพันธทางสงัคมก็ถือวา เปนปจจัยที่สําคัญการเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน ผูเรียนจะทาํงานรวมกนัเปนกลุม มีการประเมินจากเพือ่นรวมกลุมรวมถึงการชวยกนัแสดง 
ผลงานอภิปราย 
    5. ผูเรียนจะมีทัศนคติในการจูงใจตัวเองเพิ่มข้ึน นักวิจัยหลายทานพบจากการสํารวจ
วาผูเรียนโดยทั่วไป ชอบการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน และอัตราการเขาชั้นเรียนมีสูงมากกวาการเรียน
แบบปกติ ผูเรียนคิดวาการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานนี้เปนวิธีที่นาสนใจ สนุก และกระตุนใหผูเรียนมี
ความยืดหยุนในการเรียน เพราะวาสภาพของการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานนี ้ไมมีการบังคับและผูเรียน
สามารถเรียนไดอยางเปนตัวของตัวเอง ทัศนคตินี้เองที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
    6. ความสัมพันธของครูผูสอนกบันักเรียน ครูผูสอนถือไดวา เปนผูแนะแนวทางและ
ใกลชิดผูเรียน เมื่อครูผูสอนรูถึงความตองการ ความสนใจของผูเรียนแลว ปญหาทีน่าํมาแกไขก็จะกลายเปน
แรงจูงใจอยางดี ในการเพิ่มบรรยากาศการทํางานเปนกลุมใหแกผูเรียน ใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะนําพาตวัเอง
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ในการเรียนและมีทักษะในการแกปญหา ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอความเจริญเติบโตทางดานความคิด
ของผูเรียน 
    7. ระดับในการเรียนรูของผูเรียนจะเพิ่มข้ึน ผูเรียนจะมีการพัฒนาความเขาใจเพิ่ม
มากยิ่งขึ้นตามลําดับข้ันตอนของการเรียน เร่ิมจากการนําความรูเกามาใชเรียนรูในบริบทที่คลายคลึงกับ
ส่ิงที่จะเกิดในอนาคต มีการเรียนรูที่จะหาขอมูลเพื่อจะนํามาแกไขปญหาใหดีที่สุด ซึ่งจุดนี้เองที่ผูเรียนจะ
มีการพฒันาระบบในการคิด การเขาใจ และนํากลับมาใชได เพราะวา เนื้อหาที่เรียนอยูในบริบทที่เคยเรียน
มาแลว ไมวาจะเปนการใหคํานิยาม ขอมูลตางๆ ทฤษฎีตางๆ ความสัมพนัธรวมทัง้หลกัตางๆ ก็อยูในบริบท
นั้นๆ 
  ขอจํากัด 
   นภา หลิมรัตน (2540: 13 – 14) กลาววา ขอเสียของ PBL ที่เห็นงายที่สุด คือ ความไมเคยชิน
กับวิธีเรียนแบบนี ้เพราะวาคุนเคยกับการเรียนแบบเกา ครอบคลุมเนื้อหาไดนอยกวา ซึ่งจะทาํใหผูเรียน
ผูสอนไมสบายใจ เพราะเกรงวาจะยังขาดเนื้อหาบางสวนที่ไมไดถูกนํามาเรียน 
   มนสภรณ วิฑรูเมธา (2544: 67) สรุปไว ดังนี ้
    1. อาจารยจะตองเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม เปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยการสอน
จําเปนตองมีการอบรมกอนที่จะวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
    2. อาจารยตองมคีวามชาํนาญในการเตรียมและเลือกสื่อการเรียน ทั้งที่เปนเอกสาร
โสตทัศนูปกรณตางๆ จึงจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค 
    3. มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ เชน หองเรียนตองมหีองประชุม 
กลุมยอย หองสมุด อุปกรณชวยสอน ดังนัน้ สถาบนัการศึกษาตองเตรียมในสิ่งเหลานี ้ถาสถาบนัขาด
ปจจัยในการพัฒนานี ้การจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก คงประสบผลสําเร็จไดยาก 
   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 79 – 80) กลาววา การเรียนการสอนที่มีผูสอนเปนศนูยกลาง
ไมสามารถสอนสาระทีจ่ําเปนตองเรยีนไดหมด แตการเรยีนรูแบบเนนปญหาเปนฐานจะชวยใหผูเรียนเลือกสรร
ขอความรูที่ตองเรียนดวยตนเอง เกิดการเรยีนรูวิธกีารแกปญหา ไดรับความรูใหมจาการศึกษาคนควาดวย
การวิเคราะหและแกปญหาที่เรียน รูจักการตัดสินใจ การใหความเห็น การพัฒนาความคิดใหมๆ และ
ความกระตือรือรนตอการเรียน เกิดการเรียนรูอยางบูรณาการ นอกจากนี้การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน 
ยังเนนถึงการเรียนรูแบบมีสวนรวมจากกลุม การใชพลวตักลุม ซึ่งทําใหผูเรียนไดพฒันาบุคลกิภาพที่มี
ความเปนตัวเอง มีความคิดริเร่ิม คิดเปน มีความมั่นใจ กลาที่จะเผชิญปญหา และใชหลักการแกปญหา
อยางมีเหตุผล รวมทั้งเปนการฝกฝนนิสัยการศึกษาคนควาซึ่งเปนพฤติกรรมจําเปนของการเรียนรูตลอดชีวิต 
   มัณฑรา ธรรมบุศย (2549: 45) ใหความเหน็วา แมวา PBL จะมีขอดีมากมาย แตผูสอน
บางคนก็ไมนิยมนําไปใชซึ่งอาจเกิดจากเหตุผล ดังนี ้
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    1. ผูสอนสวนใหญยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากผูเชี่ยวชาญการบรรยาย 
(Expert Teacher) ไปสูการเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 
    2. ผลจากการวิจัยพบวา ผูเรียนจํานวนมากพอใจที่จะเรียนรูอยางผิวเผินมากกวา
ที่จะเรียนรูแบบเจาะลึก (Deep Learning) บางคนเกิดความวิตกกงัวล บางคนรูสึกขุนเคืองใจ ไมพอใจ
เมื่อรูวาผูสอนจะใชกระบวนการ PBL ในการสอน 
    3. ไมคุมคาเรื่องเวลา เพราะ PBL ตองใชเวลามาก ผูสอนตองวางแผนการสอน
ลวงหนาเปนเวลานาน โดยเฉพาะตองเตรียมปญหาที่จะนํามาใหศึกษาใหด ี
    4. ไมไดรับการสนับสนนุจากผูมีอํานาจและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน 
ผูบริหารที่ไมเขาใจหรือไมมคีวามรูเร่ือง PBL อาจมองวาครูไมสอนหนงัสือ ปลอยใหนกัเรยีนคนควากันเอง
ซึ่งอาจทําใหผูสอนเกิดความทอแทและหมดกําลังใจที่จะใชกระบวนการ PBL 
 2.11 การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในหลักสูตรวิทยาศาสตร 
  ในหลักสูตรวิทยาศาสตร มีการนํารูปแบบการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานมาใชพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาชีววิทยา เคมี และฟสิกส ที่มหาวิทยาลัย Delaware วิชาชีววิทยา ที่วิทยาลัย Selkirk 
ประเทศแคนาดา แอลเลน (Allen.  1996: 43) กลาวไวสรุปไดวา แนวคิดของการนําการเรยีนโดยใชปญหา
เปนฐาน มาใชกับหลักสูตรวิทยาศาสตร เนื่องจากการเรียนการสอนแบบเดิมใชการบรรยายเนื้อหา มโนทัศน
และหลักการที่เปนนามธรรมจะถูกนําเสนอกอนและตอมาจงึนาํเสนอดวยตวัอยาง ซึ่งหางไกลจากประสบการณ
และความสนใจของผูเรียนแตละคน และเนนการจําขอเท็จจริง และเปนการแกปญหาดวยการคํานวณ
มากกวาความเขาใจ การแกปญหาดวยการเสนอดวยตัวความรู กอใหเกิดปญหาคือ ผูเรียนไมรูวาทําไม
และสิ่งใดที่พวกเขาไดเรียนรู ซึ่งการเรียนดังกลาวเปนเครื่องกั้นการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน วูด (Woods.  
1996: 22) ไดเปรียบเทียบแนวคิดของการเรียนแบบเนนเนื้อหากับการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน ดังแสดงใน 
ภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
      
 
ภาพประกอบ 3 การเปรียบเทยีบการเรียนแบบเนนเนื้อหากับการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน (Woods.  1994: 2) 

เร่ิมตน เร่ิมตน 

เรียน 

บอกสิ่งที่จําเปนตองรู 

ใชปญหาแสดงวา
ใชอยางไร 

ระบุส่ิงที่จาํเปนตองรู 

กําหนดปญหา ประยุกตใช 

เรียน 

Problem – Based Learning Sobject – Based Learning 
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  นอกจากนีม้ีนกัการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการเรยีนโดยใชปญหาเปนฐาน
กับการเรียนวิทยาศาสตร ดังนี ้
  กาแลงเจอร (Gallagher.  1995: 136) กลาววา “การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียน
มโนทัศนทีม่ีความหมาย ผูเรียนไดออกแบบการทดลองและพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร 
ผูเรียนรูวาเรียนทําไม ขอมูลที่เรียนมีความจําเปนอยางไร เปนการเรียนที่คลายกับนักวิทยาศาสตรที่จะไมปฏิบัติ 
การทดลองกอนที่จะระบุคําถามที่ไมสามารถอธิบายได เชนเดียวกับการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานที่จะ
ไมเร่ิมตนเรียนจนกวาจะประสบกับปญหา” 
  แอลเลน (Allen.  1996: 44) ใหเหตุผลของการนําการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานมาใชใน
วิชาวิทยาศาสตร ดังนี ้
   1. ความรวมมือภายในกลุมทาํงาน เพื่อสนับสนุนพัฒนาการทางสังคมในชัน้เรียนวทิยาศาสตร 
ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางภาษา การเขียนเพื่อติดตอส่ือสารและทักษะการสรางทีมงาน ซึ่งมีความจําเปน
สําหรับการประสบความสําเร็จหลังจากจบการศึกษา 
   2. ไดรับความรูทางวิทยาศาสตรในบริบทที่สามารถนําไปใชได 
   3. การรูวิธีการเรยีน เปนพื้นฐานของความรูที่เพิม่ข้ึน ซึ่งผูเรียนจําเปนตองเรียนรูวธิี 
การเรียนเพื่อระบุวาขอมูลอะไรที่จําเปนสาํหรับนํามาประยุกตใชโดยเฉพาะ คนควาขอมูลไดจากที่ไหน 
อยางไร รวบรวมขอมูลและจัดระบบแนวคิดไดอยางไร 
   4. การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณในการแสวงหาความรู
เชนเดียวกับการทํางานของนักวิทยาศาสตร โดยดําเนินการจากสิ่งทีเ่ปนนามธรรมไปสูรูปธรรม และจาก
ส่ิงที่รูไปสูส่ิงไมรู 
   5. การเชื่อมโยงความรูในสาขาตางๆ โดยใชปญหาเปนตัวนําการเรียน ชวยใหผูเรียน
เชื่อมโยงความรูในสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของมาสมัพนัธกนั เพื่อใชในการแกปญหานอกจากนี ้ อัลเลน 
(Allen.  1996: 45) กลาววา “นักวทิยาศาสตรตระหนักวาพวกเขาไมสามารถจดจําขอมูลที่จําเปนในวิชาชีพ
ของเขาไดหมด การเรยีนเพือ่ที่จะบรรลุขอมูลจึงเปนสิง่ตองรูการรูจกัแหลงการเรียนที่จะคนควา วเิคราะห
และใชขอมูลเหลานั้น เปนทกัษะที่สําคัญสําหรับการเรียนมากกวา” 
  เมอรสัน และ พาริคห (Mierson; & Parikh.  2000: 22) กลาววา “การเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน เปนวิธทีี่เหมาะสมกับผูเรียน ในกลุมการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานผูเรียนไมเพียงแกปญหา 
เรียนเนื้อหาและเรียนรูวธิีการเรียน แตยังมีสวนรวมกับคนอ่ืนๆ มีการยนิยอม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก 
ตอสู สนุก เฝามองและดูแลคนอื่นๆ ในบางโอกาส” 
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3. เอกสารที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  ฮูเซ็น และ โพสเทิลธเวท (Husen; & Postlethwaite.  1985: 35) ใหความเห็นวาผลสมัฤทธิ์
เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง ซึ่งพอจะประมวลไดวา เปนผลสะทอนของความรอบรู และการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางทีท่ักษะและความรูกําลังพัฒนา 
  จินตนา ชวยดวง (2547: 29) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา คือ ความสามารถในการ
ที่จะพยายามเขาถึงความรู ซึ่งเกิดจากการกระทําที่ประสานกนั และอาศัยความพยายามอยางมาก ทั้ง
องคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญา และองคประกอบที่ใชสติปญญา แสดงออกในรูปของความสําเร็จ 
ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
  ปริวัติ สิงหาเวช (2548: 5) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร หมายถงึ ความสามารถ
ในการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งพิจารณาจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุง
หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร ใหเอื้อตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยยึดจุดประสงค ดังนี ้
(กรมวิชาการ.  2546) 
   1. เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎีข้ันพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร 
   2. เพื่อใหเกิดความเขาใจในลักษณะขอบเขต และวงจํากัดของวิทยาศาสตร 
   3. เพื่อใหเกิดทักษะในการศึกษาคนควาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   4. เพื่อใหมีเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   5. เพื่อใหเกิดความเขาใจในความสัมพนัธระหวางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและอิทธิพล
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม 
   6. เพื่อสามารถนาํความรู ความเขาใจในเรื่องวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชน
ตอสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ผลที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู โดยสามารถวัดไดจากเครื่องมือการวัดผลสัมฤทธ เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 3.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  คลอฟเฟอร (พมิพันธ เตชะคุปต.  2545: 110 – 113; อางองิจาก Kolpfer.  1971) ไดกลาวถงึ 
การประเมินผลดานการเรียนรูดานความรู ซึ่งสามารถวัดไดจากกิจกรรม ทั้ง 4 ดาน คือ 
   1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียน มีความจําในเรื่องราวตางๆ 
ที่ไดรับรูจากการคนควาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการอานหนงัสือและการฟงการบรรยาย เปนตน 
ความรูทางวิทยาศาสตรแบงออกเปน 9 ประเภท คือ 
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    1.1 ความรูเกี่ยวกับความจริง 
    1.2 ความรูเกี่ยวกับมโนมติ หรือมโนทัศน 
    1.3 ความรูเกี่ยวกับหลักการ และกฎทางวิทยาศาสตร 
    1.4 ความรูเกี่ยวกับขอตกลง 
    1.5 ความรูเกี่ยวกับลําดับข้ันตอนของปรากฏการณตางๆ 
    1.6 ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ ในการแบงประเภทของสิ่งตางๆ 
    1.7 ความรูเกี่ยวกับเทคนิค และกรรมวิธีทางวทิยาศาสตร 
    1.8 ความรูเกี่ยวกับศัพทวิทยาศาสตร 
    1.9 ความรูเกี่ยวกับทฤษฎี 
   2. ดานความเขาใจ หายถงึ พฤตกิรรมทีน่กัเรียนใชความคิดที่สูงกวาดานความรู - ความจาํ 
แบงเปน 2 ประเภท 
    2.1 ความเขาใจขอเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ หลักการและทฤษฎีตางๆ คือ เปน
การบรรยายรปูแบบใหมที่แตกตางจากที่เคยเรียน 
    2.2 ความเขาใจเกีย่วกับการแปลความหมายขอเท็จจริง คําศัพทมโนมต ิหลักการ 
และทฤษฎทีี่อยูในรูปของสญัลักษณหนึ่งไปเปนสัญลักษณอ่ืนได 
   3. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสวงหาความรู 
และแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4. ดานการนาํความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช หมายถงึ พฤติกรรมที่
นักเรียนนําความรู มโนมติ กฎ หลักการ ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาในสถานการณ
ใหมได โดยสามารถแกปญหาไดอยางนอย 3 ประการ คือ 
    4.1 แกปญหาที่เปนเรื่องวิทยาศาสตรในสาขาเดียวกัน 
    4.2 แกปญหาที่เปนวิทยาศาสตรสาขาอื่น 
    4.3 แกปญหาที่นอกเหนือจากเรื่องของวิทยาศาสตร 
  ประทุม อัตชู (2547: 3) กลาววา การวัดผลการเรียนรูดานความรูใหครอบคลุมทั้งความรู
ดานวทิยาศาสตร และกระบวนการหาความรูทางวิทยาศาสตรนั้น จําแนกพฤติกรรมที่พงึประสงค หรือ
พฤติกรรมที่ตองการวัดออกเปน 4 ดาน คือ 
   1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาแลว
เกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักการ และทฤษฎี 
   2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย จําแนกความรูได เมื่อปรากฏ 
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อยูในรูปใหม โดยการแปลความหมายแลวเปรียบเทียบ หรือผสมผสานส่ิงใหมที่พบเห็นกบัประสบการณเดิม 
   3. ดานการนาํความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูวิธกีารทางวิทยาศาสตร
ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถงึ ความชํานาญ ในการคิด และ
การปฏิบัติทางวทิยาศาสตร ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดทางสมอง 
  นนัทกา บินตาฮี (2551:33) กลาววา การวัด และประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร 
เปนการวัดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนที่เปนผลจากการไดรับประสบการณจากการจัดการเรียนรู 
หรือการสืบเสาะหาความรู โดยสามารถวัดและประเมินออกมาได โดยใชแบบวัดผลการเรียนดานความรู 
 จากที่นกัวิชการทางการศึกษาไดกลาวมาในขางตน สามารถสรุปไดวา การวัดผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรนั้นจะตองวัดใหครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ ดานความรู – ความจํา ดานความเขาใจ 
และ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร เปนสวนสาํคัญในการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร 
ซึ่งคณะกรรมการการศกึษาวทิยาศาสตร (Commission of Science for the Advancement of Science : 
AAS) ไดแบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปน 13 ทักษะ โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้ (ภพ 
เลาหไพบูลย.  2537: 14 – 29) 
   1. ทักษะขั้นพื้นฐานม ี8 ทักษะ ไดแก 
    1.1 ทักษะการสังเกต 
    1.2 ทักษะการวัด 
    1.3 ทักษะการคํานวณ 
    1.4 ทักษะการจําแนกประเภท 
    1.5 ทักษะการหาความสัมพนัธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
    1.6 ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
    1.7 ทักษะการลงความคิดเห็น 
    1.8 ทักษะการพยากรณ 
   2. ทักษะขั้นผสมบูรณาการมี 5 ทักษะ ไดแก 
    2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
    2.2 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
    2.3 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
    2.4 ทักษะการทดลอง 
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    2.5 ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
    1.1 ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางรวมกนั ไดแก ตา ห ูจมูก ล้ิน และผิวกาย เขาไปสัมผัสไปโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฏการณ
ตางๆ โดยไมลงความเห็นของผูสังเกตลงไปดวย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี ้คือ 
     1.1.1 ชี้บงและบรรยายสมบัติของวัตถุหรือสถานการณ โดยใชประสาทสัมผัส
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางไดถูกตองเหมาะสม 
     1.1.2 บรรยายถึงสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุ โดยการกะประมาณ 
     1.1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
    1.2 ทักษะการวัด หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชเครื่องมอื และการใชเคร่ืองมือ 
วัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับส่ิงที่จะวัด โดยมี
หนวยกาํกับเสนอ ความสามารถที่แสดงวา เกิดทักษะนี้ข้ึน คือ 
     1.2.1 ของตัวเลขที่ไดจากการวัดได 
    1.3 ทักษะเลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
     1.3.1 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
     1.3.2 บอกวิธีและวิธีใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง 
     1.3.3 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น้ําหนักได
ถูกตอง 
     1.3.4 ระบุหนวยการคํานวณ หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร 
หรือจัดกระทํากับตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึ่งไดจากการสังเกต การวัด การทดลองโดยตรง 
หรือจากแหลงอื่น ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้ข้ึน คือ 
      1.3.4.1 การนับ ไดแก นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่
นับได และตัดสินวา ของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรอืตางกัน 
      1.3.4.2 การคํานวณ ไดแก บอกวิธกีารคํานวณได คิดคํานวณไดถูกตองและ
แสดงวิธีการคิดคํานวณได 
      1.3.4.3 การหาคาเฉลี่ย ไดแก บอกวิธีการหาคาเฉลี่ย หาคาเฉลี่ย และแสดง
วิธีการหาคาเฉลี่ย 
    1.4 ทักษะการจาํแนกประเภท หมายถงึ ความสามารถในการจัดจาํแนกหรือเรยีง 
ลําดับวัตถ ุหรือส่ิงที่อยูในปรากฏการณตางๆ ออกเปนหมวดหมู โดยมีเกณฑ ในการจัดจําแนก เกณฑ
ดังกลาวอาจใชความเหมือน ความแตกตางกนั หรือความสัมพนัธอยางใดอยางหนึ่งก็ได ความสามารถ
ที่แสดงวา เกิดทักษะนี้ข้ึน คือ 
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     1.4.1 บงชี้และบรรยายคุณสมบัติของส่ิงที่ศึกษาได เพื่อใชเกณฑ ในการจัดจาํแนก
ประเภทวัตถุ 
     1.4.2 จําแนกสิง่ที่ศกึษากลุมหนึง่ออกเปนหลายประเภท ตามเกณฑในการจําแนก
ที่สรางขึ้น 
     1.4.3 จําแนกสิ่งที่ศกึษาตามเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
    1.5 ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา หมายถึง 
ความสามารถในการหาความสัมพันธระหวาง 2 มิติกับ 3 มิต ิส่ิงที่อยูหนากระจกเงากับภาพที่ปรากฏใน
กระจกเงาวา จะเปนซายขวาของกนัและกนัอยางไร ตําแหนงทีอ่ยูของวัตถหุนึ่งกับอีกวัตถหุนึ่งและการเปลี่ยน
ตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือสเปส ของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ความสามารถที่แสดงวา 
เกิดทักษะนี้ข้ึน คือ 
     1.5.1 วาดรูป 3 มิติ ของวัตถุจริงทั่วไปได 
     1.5.2 บอกจํานวนเสนสมมาตรของรูป 2 มิติ และระนาบสมมาตรของรูป 3 มิติ ได 
     1.5.3 บอกความสัมพันธของรูป 2 มิติ และรูป 3 มิติ ได 
     1.5.4 ระบุความสมัพนัธของสิง่ที่ปรากฏหนากระจกเงากับส่ิงที่ปรากฏในกระจกเงาได 
     1.5.5 ระบุความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวตัถุหนึ่งกลาวคอื 
บอกไดวา วัตถุอยูในตําแหนงหรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 
     1.5.6 ระบุความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา 
    1.6 ทักษะการจัดกระทาํและสื่อความหมายขอมลู หมายถงึ ความสามารถในการนํา 
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืน มาจัดกระทําเสียใหมโดยวิธีการตางๆ เชน 
การจัดเรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลชุดนั้นขึ้น 
โดยอาจนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟเปนตน ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนีข้ึ้น คือ 
     1.6.1 เลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสม 
     1.6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลได 
     1.6.3  ออกแบบการเสนอขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีข้ึนได 
     1.6.4  บรรยายลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยขอความที่เหมาะสม กะทัดรัด จน
ส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
     1.6.5 บรรยาย หรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงจนสือ่สารความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ
ได 
    1.7 ทักษะการลงความเห็น หมายถงึ ความสามารถในการอธิบายขอมลูที่มีอยู
อยางมีเหตุมีผลโดยอาศัยความรู หรือประสบการณเดิมชวย ขอมูลที่มีอาจไดจากการสังเกต การวัด หรือ
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การทดลอง คําอธบิายนัน้เปนสิง่ที่ไดจากความรูหรือประสบการณเดิมของผูสังเกตทีพ่ยายามโยงบางสวน
ของความรู หรือประสบการณเดิมใหมาสัมพันธกับขอมลูเดิมที่ตนเองมีอยู ความสามารถที่แสดงวา เกิด
ทักษะนี้ข้ึน คือ ความสามารถอธิบายหรือสรุปเรื่องหนึ่ง  ๆ โดยการเพิ่มความเห็นใหกับขอมลูที่ไดจากการสงัเกต 
การวัด การทดลอง โดยใชความรู และประสบการณเดิมมาชวย 
    1.8 ทักษะการพยากรณ หมายถึง ความสามารถในการทํานาย หรือคาดคะเน ส่ิง
ที่จะเกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกต ปรากฏการณที่เกิดซ้ําๆ หรือความรูที่เปนหลกัการ กฎ หรือทฤษฎี
ในเรื่องนั้นมาชวยในการทํานาย การทํานายอาจทําได ภายในขอบเขตของขอมูล และภายนอกขอบเขต
ขอมูล ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนีข้ึ้น คือ  
     1.8.1 ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนกฎ หลักการ หรือทฤษฎีที่มีอยูได 
     1.8.2 ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
     1.8.3 ทํานายผลที่เกิดขึ้นนอกของเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
    1.9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการใหคําอธิบาย ซึ่งเปน
คําตอบลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองเปนจริงในเรื่องนั้นๆ ตอไป  
     สมมติฐาน เปนขอความที่แสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจเปนคาํอธิบายของสิ่งที่
ไมสามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได หรืออาจเปนขอความที่แสดงความสมัพันธทีค่าดคะเนวาจะเกิดขึ้น
ระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามที่ตั้งขึน้ อาจถูกหรือผิดก็ได จึงจําเปนตองมกีารทดลอง เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน ความสามารถที่แสดงวา เกิดทกัษะนี้ข้ึน คือ 
     1.9.1 สรางสมมติฐาน ซึ่งเปนการสรุปรวบยอดจากผลการสังเกตหรือลงความเห็น
จากขอมูลได 
     1.9.2 ความสามารถในการสรางหรือแสดงใหเห็นถึงวิธทีี่จะทดสอบสมมติฐาน 
     1.9.3 สามารถปรับปรุงสมมติฐานภายหลังจากการสังเกต เพื่อทดสอบสมมติฐาน
นั้น 
    1.10 ทักษะการกาํหนดนยิามเชงิปฏิบัติการ หมายถงึ ความสามารถ ในการกาํหนด
ความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตางๆ ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตและวัดได 
     คํานยิามเชงิปฏิบัติการ เปนความหมายของคาํศัพทเฉพาะ เปนภาษางาย  ๆชัดเจน 
ไมกํากวม ระบุส่ิงที่สังเกตได และระบุการกระทํา ซึ่งอาจเปนการวัด ทดสอบ การทดลองไวดวยความสามารถ
ที่แสดงวา เกิดทักษะนี้ข้ึน คือ การกําหนดความหมาย และขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตางๆ ที่สังเกต และ
วัดได 
    1.11 ทักษะการกาํหนดและควบคุมตัวแปร หมายถงึ ความสามารถที่จะบงชีว้า  
ตัวแปรใดเปนตัวแปรตน ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม ตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม ในการหาความสัมพันธ 
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ที่เกิดขึ้นระหวางตัวแปรในสมมติฐานหนึ่งๆ หรือปรากฏการณหนึ่งๆ 
     1.11.1 ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลที่ตองการศึกษา หรือตัวแปรที่
ตองการทดลองดูวา จะกอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 
     1.11.2 ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตน
เปลี่ยนไป ตัวแปรตามจะเปลี่ยนตามไปดวย 
     1.11.3 ตัวแปรควบคุม เปนตัวแปรตนอื่นๆ ที่ยังไมสนใจศึกษา อาจมีผลตอ
ตัวแปรตามในขณะนัน้ จึงจําเปนตองมีการควบคุมใหคงที่ไวกอน มิฉะนัน้อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน 
      ความสามารถที่แสดงวา เกิดทักษะนี้ข้ึน คือ ชี้บง และกําหนดตัวแปรตน
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได 
    1.12 ทักษะการทดลอง หมายถงึ ความสามารถในการดาํเนนิการตรวจสอบสมมติฐาน
โดยการทดลอง เร่ิมตั้งแตการออกแบบการทดลอง การทดลอง การปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่ออกแบบ 
ไว ตลอดจนการใชวัสดุอุปกรณ อยางถูกตอง และการบันทึกผลการทดลอง 
     การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลอง กอนลงมือทดลองจริง 
เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินการทดลอง ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปรวัสดุอุปกรณที่ตองการใช
ในการทดลอง ความสามารถที่แสดงวา เกิดทักษะนี้ข้ึน คือ 
     1.12.1 กําหนดวิธีการทดลองดูถูกตองเหมาะสม โดยคํานึงถึงตัวแปรตน ตัวแปรตาม
และตัวแปรที่ตองควบคุม รวมถึงการระบุอุปกรณหรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
     1.12.2 ปฏิบัติการทดลองได และใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 
     1.12.3 บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวถูกตอง 
    1.13 ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป หมายถึง ความสามารถใน
การบอกความหมายของขอมูลที่ไดจัดกระทํา และอยูในรูปแบบที่ใชในการสื่อความหมายแลว ซึ่งอาจอยู
ในรูปของตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือภาพตางๆ รวมทัง้สามารถในการบอกความหมายของขอมลูในเชิง
สถิติดวย และสามารถลง 
     ขอสรุปโดยการนําเอาความหมายของขอมูลที่ไดทั้งหมดสรุป ใหเห็นความสัมพันธ
ของขอมูลที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ตองการศึกษา ภายในขอบเขตของการทดลองนั้น ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะนี้ข้ึน คือ 
     1.13.1 แปลความหมาย หรือบรรยายลักษณะ และสมบัติของขอมูลที่มีอยูได
เชน การตีความหมายจากกราฟ การตีความหมายขอมูลที่อาศัยทักษะการคํานวณ เปนตน 
     1.13.2 บอกความสัมพนัธของขอมูลทีม่ีอยู เชน ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ที่เปนผลมาจากการเรียนรูที่สามารถวัดและประเมินผลได 
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 3.4 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ศิริชัย กาญจนวาส ี (2544: 125) กลาววา แบบสอบผลสัมฤทธิ ์(Achievement Tests) ใช
วัดสมรรถนะอันเปนผลลัพธจากการเรียนการสอนหรือโปรแกรมการฝกอบรม ใชวัดผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
(What Person Has Learned) จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนไดจัดขึ้นเพื่อการเรียนรูนัน้ ส่ิงที่มุงวัด
จึงเปนสิง่ที่ผูเรียนไดเรียนรูภายใตสถานการณที่กาํหนดขึ้น ซึ่งอาจเปนความรู หรือทักษะบางอยาง (สวนใหญ
จะเนนทักษะทางสมองและความคิด) อันบงบอกถึง สถานภาพการเรียนรูที่ผานมา หรือสภาพการเรียนรู
ที่บุคคลนั้นไดรับ 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 95) ใหความหมายไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์หมายถงึ แบบ 
ทดสอบที่วัดความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆ ที่เด็กไดรับจากประสบการณทั้งปวง ทั้งจาก
โรงเรียนและทางบานยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัด และทางบุคคลกับสังคม สําหรับในโรงเรียน
แลวแบบทดสอบประเภทผลสัมฤทธิ์มุงที่จะวัดความสําเร็จในวิชาการเปนสวนใหญ 
  สมนึก ภัททยิธน ี(2546: 73) ไดใหความหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ 
แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมา 
 3.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เพลินพิศ ธรรมรัตน (2542: 91) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไววา การสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ จําเปนตองศึกษาขั้นตอนและกระบวนการตางๆ 
ในการสรางแบบทดสอบใหเขาใจ ครูหรือผูสรางขอสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรดําเนินการสราง
แบบทดสอบแบบครูสรางเองตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. วางแผนการสรางแบบทดสอบ 
   2. การเตรียมงานเขียนขอสอบ 
   3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
   4. การคัดเลือกและปรับปรุงแบบทดสอบ 
   5. การจัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณ 
  พิชิต ฤทธิจ์รูญ (2545: 97) กลาวถงึขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วาการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มข้ัีนตอนในการดําเนินการ ดังนี ้
   1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การสรางแบบทดสอบควรเริ่มตน
ดวยการวิเคราะหหลักสูตร และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่
ตองการจะวัด ตารางวเิคราะหหลกัสูตรจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบ โดยระบุจาํนวนขอสอบในแตละเร่ือง
และพฤติกรรมที่ตองการจะวัดไว 
   2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรู 
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ที่ผูสอนมุงหวงัจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนา สําหรับเปนแนวทางในการจัด 
การเรียนการสอน และเปนการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
   3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง โดยศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตรและ
จุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใชวัดวา จะเปน
แบบใด โดยเลอืกใหสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกบัวัยของผูเรียนแลวศึกษาวธิีเขียน
ขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 
   4. เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดทีก่ําหนดไวในตาราง
วิเคราะหหลักสูตรและใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนขอสอบที่ได
ศึกษามา 
   5. ตรวจทานขอสอบ เพื่อใหขอสอบที่เขียนไวแลว มีความถูกตองตามหลกัวิชามคีวามสมบูรณ
ครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตองพิจารณา ทบทวน 
ตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนที่จะนาํไปจดัพิมพและนําไปใชตอไป 
   6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพขอสอบ
ทั้งหมด จัดทาํเปนแบบทดสอบฉบับทดลอง โดยมีคําชี้แจงหรือคําอธบิายวิธีตอบแบบทดสอบ (Direction) 
และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 
   7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบเปนวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนาํไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองกับกลุมที่มีลักษณะ
คลายคลงึกนักับกลุมที่ตองการสอบจริง แลวนาํผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมีคณุภาพ 
โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมกัไมคอยมีการทดลองสอบและวิเคราะห
ขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชทดสอบแลว จึงวิเคราะหขอสอบเพื่อปรับปรุงขอสอบและนําไปใช
ในครั้งตอไป 
   8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวา ขอสอบขอใด
ไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีพอ อาจจะตองตัดทิ้งหรอืปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึน แลว
จึงจัดทาํเปนแบบทดสอบฉบบัจริงที่จะนาํไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 
 
4. เอกสารที่เก่ียวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 4.1 การคิด 
  4.1.1 ความหมายของการคิด 
   กิลฟอรด (Guilford.  1967: 7) ใหทัศนะการคิดวา เปนการคนหาหลักการโดยการแยกแยะ 
คุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงทีไ่ดรับแลวทําการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปอันเปนหลักการของ 
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ขอความจริงนัน้ๆ รวมถึงการนําหลักการไปใช ในสถานการณที่แตกตางออกไปจากเดิม 
   นอรริส และ เอนนิส (Norris; & Ennis. 1989; & Ennis.  1985) ไดใหความหมายของ
การคิดไววา การคิดเปนกิจกรรมทางสมอง เกิดขึ้นตลอดเวลา การคิดที่เราสนใจในที่นีเ้ปนการคิดอยางมี
จุดมุงหมาย (Directed Thinking) ซึ่งเปนการคิดที่นาํไปสูเปาหมายโดยตรง หรือคิดคนขอสรุป อันเปน
คําตอบสาํหรับตัดสินใจ หรือแกปญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดจึงเปนความสามารถอยางหนึ่ง ทางสมอง
การคิดเปนนามธรรมที่มีลักษณะซับซอนไมสามารถมองเห็น ไมสามารถสังเกต สัมผัสไดโดยตรง จึงตอง
อาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ (Psychometrics) มาชวยในการวัด 
   ครูลิค และ รุดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 3) ใหความหมายการคิด เปนความสามารถ 
(Ability) ที่จะเขาถงึ หรือนาํไปสูขอสรุปทีถ่กูตองจากเนื้อหา ที่กาํหนดใหผูเรียนตองสรางความคิดเกี่ยวกบั
คุณสมบัติเชิงนามธรรม จากความสัมพนัธในสถานการณของปญหา จากนัน้ จึงตรวจสอบความถูกตอง 
และอธิบายยืนยันขอสรุปของเขา ขอสรุปนี ้จะถูกรวมไปไวในรูปของความคิดใหม (New Idea) 
   เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ (2540) ไดใหความหมายของการคิดวา เปนกระบวนการทางสมอง
ทั้งในสวนที่เปนศักยภาพของสมอง ในการที่จะรับรูขอมูลตางๆมาประมวลผลเบื้องตน แลวใชวิธีการคิด
ที่มีอยูหรือเคยไดรับการฝกฝนมาประมวลสรุปเพื่อแสดงออกเปนผลผลิตของการคิด 
   สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 38) กลาววา การคิดเปนการนําปญญามาใช ปญญาคือ 
เครื่องมือของการคิด การคิดสามารถที่จะพัฒนาได การคิดและการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางลึกซึ้งตอเมื่อ
ผูเรียนไดมีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตางๆ ดวยตนเอง 
   กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2542: 3) ใหความหมายการคิด หมายถึงกระบวนการ
ทํางานของสมอง โดยใชประสบการณมาสัมพนัธกบัส่ิงเรา และสภาพแวดลอม โดยนาํมาวิเคราะห เปรียบเทียบ 
สังเคราะห และประเมินอยางมีระบบและเหตุผล เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือ
สรางสรรคใหม 
   สุชา จันทนเอม (2544: 205) ไดใหความหมายไววา ทกัษะการคิดเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ไดโดยอาศัยสัญลักษณ (Symbols) เปนวัสดุ สัญลักษณที่เกี่ยวของกับการคิด อาจจะเปนคาํพูด หรือ
ตัวหนังสือ 
   วนิช สุธารัตน (2546: 8) ไดใหความหมายไววา การคิดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
สมอง โดยที่มีการจัดระบบความรู ขอมูล ขาวสาร ซึ่งเปนประสบการณเดิมกบัประสบการณใหมหรือส่ิงเราใหม 
โดยที่การจัดระบบนั้นมีลักษณะที่เปนไปไดทั้งในรูปแบบธรรมดา และสลับซับซอน ผลจากการจัดระบบ
สามารถแสดงออกไดหลายลักษณะ เชน การสรางภาพในสมอง จินตนาการ การสรางสิ่งที่เปนนามธรรม 
การใหเหตุผล การไตรตรอง การสะทอนความรูสึกและการแกปญหาตางๆ เปนตน 
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   สุนีย เหมะประสิทธิ ์(2548: 5) ไดใหความหมายไววา การคดิเปนความสามารถทีม่นษุย 
ใชสมรรถภาพทางสมอง และจิตเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ กระทําสิ่งใดๆ โดยอาศัยเหตุผล 
  จากความหมายของการคิด สามารถสรุปไดวา การคิดเปนกระบวนการทาํงานของสมอง โดย
ที่มีการจัดระบบความรู ขอมูล ขาวสาร ซึ่งเปนประสบการณเดิมกับประสบการณใหม สัมพันธกับความเปนจริง
ที่ไดรับ 
  4.1.2 ประเภทการคิด 
   กาเย (Gagne. 1974: 783) ไดจําแนกประเภทของการคิดออกเปน 2 แบบ คือ 
    1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเห็นจาก
ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวา การคิดตอเนื่อง (Associative Thinking) จําแนกยอยเปน 5 ลักษณะ 
คือ 
     1.1 Free Association เปนการคิดถึงเหตุการณที่ลวงมาแลว เมื่อมีการกระตุน
จากสิ่งเราจําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 
     1.2 Controlled Association เปนการคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนว เชน ผูคิด
อาจไดรับคําสั่งใหบอกคาํทีอ่ยูในพวกเดยีวกันกับคําที่ตนไดยินมา 
     1.3 Day Dreaming เปนการคดิที่มีจุดประสงคเพื่อปองกนัตนเอง หรือเพือ่ให
เกิดความพอใจ ซึ่งเปนการคิดฝนในขณะที่ยังต่ืนอยู 
     1.4 Night Dreaming เปนการคิดฝนเนื่องจากความคิดของตนเองหรือเปนการคิดฝน
เนื่องจากการรับรูหรือตอบสนองสิ่งเรา 
     1.5 Autistic Thinking เปนการคิดที่หมกหมุนกับตนเอง ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อ
หรืออารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 
    2. การคิดอยางมทีิศทางหรือจดุมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเริ่มใชความรูพืน้ฐาน
เพื่อกลั่นกรอง การคิดที่เพอฝน การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมายใหเปนการคิดที่มีทศิทางขึ้น โดยมุงไปสู
จุดหมายหนึง่ และเปนการคดิที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คิดเสรจ็แลว ซึ่งจาํแนกออกเปน 2 ลักษณะ 
ไดแก 
     2.1 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนการคิดในลักษณะที่คิดได
หลายทิศทาง (Divergent Thinking) ไมซ้ํากัน หรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงความสัมพันธไดกลาวคือ
เมื่อระลึกสิ่งใดไดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกถึงสิ่งอ่ืนๆ ไดตอไปโดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 
     2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการ
แกปญหา โดยพิจารณาถึงสถานการณหรือขอมูลตางๆวามีขอเท็จจริงเพียงใด 
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   สาโรช บัวศรี (2531: 9 – 11) ไดแบงประเภทของการคิดที่สําคัญๆ ดังนี ้
    1. การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification) ในสมัยอริสโตเติลไดเร่ิมมี
การศึกษาเกีย่วกบัพชืและสตัวกนัแลว อริสโตเติล จึงแบงพชืออกเปนประเภทตางๆ เพื่อใหมองเหน็งายขึน้
และเขาใจยิ่งขึ้นไมปนกัน เชน แบงพืชเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู เปนตน การรูจักแบงกลุม รูจัก
แยกแยะเปนชนิด และรูจักแบงประเภท นบัวา เปนการคิดที่สําคัญอยางหนึ่งไมวาจะเปนคณิตศาสตร หรือ
มานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร ยอมใชการคิดแบบแบงชนิดหรือแบงประเภท 
    2. การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination) เปนการคิดแบบตัดประเด็น
ออกไปทีละอยาง เปนการคิดที่เห็นไดชัดเจนใชกันอยูในชีวิตประจําวันหรือในการสืบสวนสอบสวน 
    3. การคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) เปนการคิดจากสวนรายละเอียดไปสู
สวนสรุป การคิดแบบอุปนัยเริ่มตนดวยการสังเกต และการทดลองอานเมื่อเห็นวา จริงจึงสรุป 
    4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เปนการคิดแบบตรงกันขามกบัการคิด
แบบอุปนัย กลาวคือ เร่ิมตนจากขอสรุปหรือทฤษฏีกอนแลวจึงไปสูรายละเอียด 
    5. การคิดแบบไตรตรอง หรือการคิดสะทอน (Reflective Thinking) การคิดแบบนี้
เปนการคิดวิธีวิทยาศาสตร ซึ่งกําลังใชกันอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน แตในวงการศึกษามักจะเรียกวา 
วิธีแกปญหา (Problem Solving Method) หรือวิธีแหงปญญา (Method of Intelligence)การคิดทัง้ 5 แบบ
ดังกลาว นักปรัชญาลัทธิพิสูจนนิยมถือวาการคิดแบบไตรตรองเปนวิธีการแกปญหาซึ่งทั้งความมุงหมาย
ของการศึกษาและเปนวิธีการของการศึกษา ที่วาเปนความมุงหมายนั้นกค็ือ เรามุงหมายใหผูเรียน “คิดเปน” 
ซึ่งหมายความวา ตองสอนวิธีคิดดังกลาวใหเปนที่เขาใจคลองแคลว เปนการใหผูเรียนรูจักแกปญหาโดย
ใชวิธีการนี้ใหเปนนิสัย เมื่อประสบปญหาใดๆ ในชีวิตกจ็ะไมตกใจจนเกนิไป แตจะระลึกถงึการแกปญหานี้ 
ได และพยายามนําไปใชตามแตกรณี ลักษณะเชนนี้คือส่ิงที่เรียกวา “คิดเปน” 
   วนิช สุธารัตน (2547:  67) แบงประเภทของความคิด และธรรมชาติของความคิดแตละชนิด 
ออกเปน 9 ชนิด 
    1. ความคิดรวบยอด เปนการคิดที่บุคคลพยายามจัดวัตถ ุส่ิงของ เหตุการณ รวมทัง้
บุคคล และเรื่องอื่นๆ เขาเปนกลุม โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีรวมกันอยู 
    2. ความคิดทางตรรกศาสตร เปนความคิดที่ประกอบดวยการใชเหตุผล กฎเกณฑ
รวมทั้งการสรางหลักการหรือกฎเกณฑจากเหตุผลซ่ึงมีอยูแตเดิมนํามาสรางความสัมพันธกับความรูใหม 
    3. การคิดแกปญหา เปนกระบวนการคิดในระดับสูง ตองอาศัยสติปญญาเขามา
ชวยจัดการ เพือ่ใหเกิดการคิดตามขั้นตอน การคิดแกปญหาเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนําความรู ทักษะจาก
ประสบการณเกา มาสรางความสัมพันธกับส่ิงเราใหม เพื่อสรางหลกัการหรือกฎเกณฑอยางถูกตองสาํหรับ
การแกปญหาที่เผชิญอยู 
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    4. การตัดสินใจ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตองเผชิญกับปญหาและจะตองคิดหาทางเลือก
ตั้งแตสองทางขึ้นไป 
    5. การวิเคราะห เปนการคิดที่อาศัยกระบวนการทางปญญาที่ซบัซอน หรือกระบวนการ
ทํางานของสมองในระดับที่สูงกวาการใชความคิดตามปกติ การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการคิดที่เกิดขึ้น
อยางมีระบบขั้นตอน 
    6. โยสิมนสิการ เปนการคิดที่อาศัยกระบวนการทางปญญาหรือการทํางานของสมอง
ในระดับสูง เชนเดียวกับการคิดวิเคราะห โยสิมนสกิารเปนการคิดตามหลักการพุทธธรรม มีหลกัการสําคัญ
คือ ใชสติสัมปชัญญะเขามารวมทํางานกับปญญาในกระบวนการคิด ทําใหกระบวนการคิดไมตองอยูใน
อํานาจของอารมณ ความรูสึก ความตองการหรือความอยากในรูปแบบตาง ๆ 
    7. จินตนาการ เปนความคิดที่มธีรรมชาตทิี่เกิดคอืสมองซีกขวา ความคิดชนิดนีเ้กิดขึ้น
เมื่อจิตใจอยูในภาวะสงบหรือปลอยวาง 
    8. สหัชญาณหรือญาณทัศนะ เปนความคิดที่เกิดจากสมองซีกขวา เชนเดียวกับ
จินตนาการ ความคิดชนิดนีส้วนใหญเกิดขึ้นเมื่อจิตใจอยูในภาวะที่สงบหรืออยูในอาํนาจของสมาธ ิ
    9. ความคิดสรางสรรค เปนความคิดที่เกิดจากสมองซีกขวาเชนเดียวกับจนิตนาการ
และสหัชญาณ ความคิดสรางสรรคเปนความคิดที่เกิดขึ้นโดยอาศัยจินตนาการเปนพื้นฐานสําคัญ 
 4.2 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
  ดิวอี้ (Dewey.  1933: 17) กลาววา การคิดเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหมนุษยมีความสามารถ
มองเห็นการณไกล และสามารถควบคุมการกระทําของตน ใหเปนไปตามเจตนารมณ การใครครวญถึง
ทางเลือกและผลที่เกิดขึ้น เปนการชวยใหบุคคลมีสติ ไมเผอเรอ  รูอยูทุกขณะวา ตนกําลังทําอะไรอยู 
  รัชเชล (วิไลวรรณ ปยะปกรณ.  2535: 20; อางองิจาก Russel.  1956: 281 – 282) ไดให
ความหมายของการคิดวิเคราะห เปนการคดิเพื่อแกปญหาชนิดหนึง่ โดยผูคิดจะตองใชการพิจารณาตัดสิน
ในเร่ืองราวตาง  ๆวาเหน็ดวยหรือไมเหน็ดวย การคิดวเิคราะห จึงเปนกระบวนการประเมนิหรือการจัดหมวดหมู 
โดยอาศัยเกณฑที่เคยยอมรับกันมาแตกอนๆ แลวสรุปหรือพิจารณาตัดสิน 
  กูด (Good.  1973: 680) ใหความหมายการคิดวิเคราะห เปนการคิดอยางรอบคอบตามหลัก
ของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง เพื่อหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่
เกี่ยงของทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 
  บลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 41 – 44; อางอิงจาก Bloom.  1974) ให
ความหมายการคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะ เพื่อหาสวนยอยของเหตุการณเร่ืองราวหรือ
เนื้อหาตางๆ วา ประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุอะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้น
อาศัยหลักการอะไร 
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  ฮันนาห และ ไมเคิลลิส (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2539: 55 – 56; อางอิงจาก
Hannah; & Michaelis.  1977) ใหความหมายของการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอย
ของส่ิงตางๆ เพื่อดูความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการของความเปนไป 
  สมใจ ฤทธิสนธิ (2537: 33) ใหความหมายของการวิเคราะหวา หมายถึง ความหมายที่
แยกแยะเรื่องราวตางๆ ออกมาใหเห็นวา อะไรเปนสิ่งสําคญั อะไรสัมพันธกับอะไรและอะไรพาดพงิ เปนเหต ุ
เปนผลแกกันอยางไร  
  สิริฉันท สถิรกลุ (2539: 64) กลาววา ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง การพิจารณาไตรตรอง
ขอมูลขาวสารตางๆ อยางมีเหตุผลรอบคอบเพื่อนําไปสูการแกปญหาหรือการตัดสินใจอยางถูกตอง และ
เหมาะสม 
  สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 94) ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวา เปนความสามารถ
ในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
  อําพร ไตรภัทร (2543: 1) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถงึ การคิดไตรตรองที่
เนนในเรื่องการตัดสินใจวาจะเชื่อหรือไมเชือ่ส่ิงใด จะทําหรือไมทําส่ิงใด 
  ชาติ แจมนุช (2545: 54 – 55) กลาวถึง การคิดเชิงวิเคราะหคือ การคิดที่สามารถแยกสิ่ง
สําเร็จรูป ไดแก วัตถุส่ิงของตางๆ ที่อยูรอบตัว หรือ บรรดาเรื่องราวหรอืเหตกุารณตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ 
ตามหลักการหรือเกณฑที่กาํหนดให เพื่อคนหาความจริง หรือความสําคัญที่แฝงอยูภายใน 
  ทิศนา แขมณ ี(2545: 6) กลาววา ทักษะการคิดวเิคราะห หมายถงึ การแยกขอมูลหรือส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งออกเปนสวนยอยๆ แลวใชเกณฑจัดขอมูลออกเปนหมวดหมู เพื่อใหเขาใจและเห็นความสัมพันธ
ของขอมูลในสวนตางๆ 
  อารี สัณหฉว ี(2545: 11) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถงึ การที่บุคคลวิเคราะห 
ประเมิน เปรียบเทียบ พิจารณาความเหมือน และความแตกตาง 
  วนิช สุธารัตน (2547: 121) กลาววา การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการทางปญญาทีม่นุษย
ใชในการตรวจสอบขอมูลความรู ขาวสารที่มีอยูเพื่อใหเกดิความถูกตอง เที่ยงตรง ชัดเจน และบังเกิดผล 
ไดอยางสมบูรณเพียบพรอม  
  สุวิทย มูลคํา (2547: 9) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถในการ
จําแนก แยกแยะ องคประกอบตางๆ ของส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึง่อาจจะเปนวัตถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ 
และหาความสมัพันธเชงิเหตผุล ระหวางองคประกอบเหลานัน้เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญ
ของส่ิงที่กําหนดให 
  กัญญา สิทธิศภุเศรษฐ (2548: 30) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถ 
ในการจําแนก แยกแยะหรือรวบรวมขอมูลใหเปนระบบและสามารถสืบคนขอเท็จจริงในการเปรียบเทียบ  
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เห็นความสัมพันธและใหเหตุผลได 
  เครือวัลย กาญจนคูหา (2548: 25) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถ
ในการจําแนก แจกแจง แยกแยะ มองเห็น มองออก จากการอานเรื่องราว เหตุการณ หรืองานเขียนตางๆ 
เพื่อหาความสัมพันธเชิงเหตผุลระหวางองคประกอบของเนื้อหานั้นๆ เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริง หรือส่ิงที่
สําคัญของเรื่องราวตางๆ โดยอาศัยการใครครวญ ไตรตรอง หาเหตุผลประกอบอยางรอบคอบ กอนที่จะ
ตัดสินใจ 
  เกรยีงศกัดิ ์เจริญวงศศักดิ ์(2549: 2) ใหความหมายการคดิวิเคราะหวาหมายถงึ การจาํแนก 
แยกแยะ องคประกอบของสิง่ใดสิ่งหนึง่ ออกเปนสวนๆ เพื่อคนหาวา ทํามาจากอะไร มีองคประกอบ
อะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกนัอยางไร 
  เพ็ชรมน แสงจักร (2549: 12) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง การจําแนก แยกแยะ 
องคประกอบตางๆ ออกเปนสวนยอย แลวพิจารณาอยางละเอียดเพื่อคนหาสาเหตุความสัมพันธหรือขอสรุป
ขององคประกอบเหลานั้น 
  ลักขณา สริวัฒน (2549: 69) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถใน
การแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ  เร่ืองราว หรือเนื้อเร่ืองตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมาย
หรือความประสงคส่ิงใด และสวนยอย  ๆที่สําคัญนัน้ แตละเหตกุารณเกี่ยวพนักนัอยางไรบาง และเกีย่วพนักนั
โดยอาศัยหลักการใดเพื่อใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจจนสามารถนําไปสูการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 5) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา 
หมายถึง การระบุเร่ืองหรือปญหา จําแนก แยกแยะ เปรียบเทียบขอมูล เพื่อจัดกลุมอยางเปนระบบ ระบุ
เหตุผลหรือเชื่อมโยงความสมัพันธของขอมูล และตรวจสอบขอมูลหรือหาขอมูลเพิม่เติม เพื่อใหเพียงพอ
ในการตัดสินใจ 
 จากความหมายของทักษะการคิดวิเคราะหสามารถสรุปความหมายไดดังนี ้ทักษะการคิดวิเคราะห 
หมายถงึ ความสามารถในการพจิารณาแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตกุารณ เร่ืองราว หรือเนื้อเร่ืองตางๆ วา
ประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมาย หรือความประสงคส่ิงใดและสวนยอย  ๆที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกัน
อยางไรบาง และเกี่ยวพนักนัโดยอาศัยหลกัการใดตามหลักฐานหรือขอมูลที่นาเชื่อถอืมาสนับสนนุ เพื่อ
คิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ มีเหตุผลกอนที่จะตัดสินใจหรือลงขอสรุปพรอมกับเชื่อมโยงใหเกิด
ความถกูตองชัดเจนและนาํไปสูการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3 ลักษณะของการคิดวเิคราะห 
  บุญชม ศรีสะอาด (2541) กลาววาลักษณะของการคิดวิเคราะหแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 
   1. การวิเคราะหความสาํคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ 
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เร่ืองราว เนื้อหา หรือปรากฏการณตางๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหวัใจของเรื่อง 
   2. การวเิคราะหความสมัพนัธเปนความสามารถในการหาความสมัพันธของสวนตางๆ 
   3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของ
สวนสาํคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณนัน้ๆวา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 
  ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2544) กลาววา ลักษณะของการคิดวิเคราะหประกอบดวย
ลักษณะ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. การวิเคราะหหลักการ คือ ความสามารถในการกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล 
   2. การวเิคราะหเนื้อหา คือ ความสามารถในการแยกขอมูล เนื้อเรื่องไดตามหลกัเกณฑ 
   3. การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางองคประกอบและความสัมพันธของขอมูลในแตละ
องคประกอบ 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 23 – 24) กลาววา ลักษณะการคิดวิเคราะหประกอบดวยลักษณะ 3 ลักษณะ 
คือ 
   1. การวิเคราะหองคประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
ส่ิงของ หรือ เร่ืองราวตางๆ 
   2. การวิเคราะหความสัมพนัธ เปนความสามารถในการหาความสัมพนัธของสวนสําคัญ
ตางๆ โดยระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือความแตกตางระหวางขอ
โตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ 
   3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักความสัมพันธสวนสาํคัญ
ในเรื่องนัน้ๆ วา สัมพันธกนัอยูโดยอาศัยหลักการใด 
  บลูม (Bloom.  1956: 148 – 150) ไดแบงลักษณะของการคิดวิเคราะหเปน 3 สวน ดังนี ้
   1. การคิดวเิคราะหเนื้อหา ขอมูลตางๆ ที่ไดมานั้นสามารถแยกเปนสวนยอยไดขอความ
บางขอความเปนความจริง บางขอความเปนคานยิม และบางขอความเปนความคิดของผูเขียน ซึ่งการคิด
วิเคราะหเนื้อหาประกอบดวย 
    1.1 ความสามารถในการคนหาประเด็นตางๆ ในขอมูล 
    1.2 การแยกแยะความจริงออกจากสมมุติฐาน 
    1.3 ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอ่ืนๆ 
    1.4 ความสามารถในการบอกถงึสิ่งจงูใจ และการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและ
ของกลุม 
    1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากขอความปลีกยอย 
   2. การคิดวเิคราะหความสมัพนัธ ผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสินความสมัพันธระหวาง 
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ขอมูลหลักไดทั้งความสัมพนัธของสมมุติฐาน และความสัมพันธระหวางขอสรุป ยังรวมถึงความสัมพันธ
ในชนิดของหลักฐานที่นาํมาแสดงดวย ในการคิดวิเคราะหความสัมพันธสามารถแยกได ดังนี ้
    2.1 ความเขาใจความสัมพันธของแนวคิด ในบทความและขอความตางๆ 
    2.2 ความสามารถในการระลึกไดวามีส่ิงใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้น 
    2.3 ความสามารถในการแยกความจรงิ หรือสมมุติฐานที่เปนใจความสําคญั หรือขอ
โตแยงทีน่ํามาสนับสนนุขอสมมุติฐานนัน้ 
    2.4 ความสามารถในการตรวจสอบสมมุติฐานที่ไดมา 
    2.5 ความสามารถในการแบงแยกความสมัพนัธของสาเหตุและผลจากความสัมพนัธ
อ่ืนๆ 
    2.6 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับ
ขอมูลได 
    2.7 ความสามารถในการสืบหาความจรงิของขอมูล 
    2.8 ความสามารถในการสรางความสัมพนัธและแยกรายละเอยีดที่สําคัญและไมสําคัญ
ได 
   3. การคิดวเิคราะหหลกัการเปนการวิเคราะหโครงสรางและหลักการในการคิดวิเคราะห
หลกัการนี้จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงค และมโนทศัน ซึ่งการคิดวิเคราะหหลกัการ สามารถแยกได
ดังนี ้
    3.1 ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอความ และความหมายของ
องคประกอบตางๆ 
    3.2 ความสามารถวิเคราะหรูปแบบในการเขียน 
    3.3 ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นของผูเขียนหรือ
ลักษณะของการคิด ความรูสึกที่มีในงาน 
    3.4 ความสามารถในการวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนดานตางๆ 
    3.5 ความสามารถในการวิเคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ 
    3.6 ความสามารถในการรูแงคิด และทัศนคติของผูเขียน 
  มารซาโน (Marzano. 2001: 60) ไดแบงความสามารถการคิดวิเคราะห เปน 5 ดาน ดังนี ้
   1. ดานการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่มี
ความเหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ 
   2. ดานการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่มีลักษณะ
คลายคลึงเขาดวยกัน 
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   3. ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกาและขอมูลใหม
สูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผล 
   4. ดานการประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฏี มาใชในสถานการณ
ใหม 
   5. ดานการคาดการณ เปนความสามารถในการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคต โดยใช
ความรู และประสบการณจากสถานการณเดิม 
 จากของลักษณะการคิดวิเคราะห และความสามารถดานการคิดวิเคราะหขางตน ผูวจิยัไดเลือกใช
การคิดวิเคราะห 5 ดาน ของมารซาโน ในการออกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ใน
การวิจยัครั้งนี ้
 4.4 ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห 
  ปุญทวี พวงสุวรรณ (2543: 46) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการคิดวิเคราะหวา ประกอบดวย 
   1. การระบุประเด็นปญหา 
   2. การรวบรวมขอมูล 
   3. การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
   4. การระบุลักษณะของขอมูล 
   5. การตั้งสมมติฐาน 
   6. การลงขอสรุป 
   7. การประเมินผล 
  กระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยพื้นฐานของการสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
และมีทักษะในการสื่อสาร แลวนําขอมูลมาวิเคราะหจากประสบการณตางๆ ที่ผานมา จึงอาจกลาวไดวา 
การพัฒนาใหผูเรียนมีการคดิวิเคราะหนัน้ มิไดประสบผลสําเร็จจากการเรียนการสอนวชิาใดวิชาหนึ่ง เพียง
วิชาเดียว เพราะการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการที่ทาํใหผูเรียนมีการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซึ่งเปนผลจาก
การสั่งสมเพิ่มพูนประสบการณ ความรู และทักษะเพื่อนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ 
  มูลนิธิซีเมนตไทย (2546: 21) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห มีข้ันตอนในการคิด 
วิเคราะหวา ประกอบดวย 
   1. ข้ันรวบรวมขอมูลโดยการรับรูเร่ืองราว และเขาใจความหมายจากการสังเกต การสนทนา 
ซักถามเรื่องราวจากขอมูลขาวสาร 
   2. ข้ันวิเคราะห เปนการจําแนก แยกแยะ ความสาํคัญของเหตุการณวา ใคร ทําอะไร 
ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และผลเปนอยางไร 
   3. ข้ันสรุป เปนการสังเคราะหขอมูล แลวสรุปประเมินความนาจะเปนนาเชื่อถือ หาหลกัฐาน 
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ประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุผล 
   4. ข้ันประยุกตและนําไปใช เปนการนําผลจากการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง โดยเลือก
อยางเหมาะสมแลวนาํไปใช 
  วนิช สุธารัตน (2547: 130 – 132) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการคิดวิเคราะหวา ประกอบดวย 
   ขั้นที ่ 1 ระบุหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหา ผูที่จะทําการคิดวิเคราะหตอง
เขาใจปญหาอยางกระจางดวยการตั้งคําถามเพื่อที่จะเขาใจปญหาตางๆ ใหชัดเจน 
   ขั้นที ่2 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับปญหา จากการสงัเกต การอานการสมัภาษณ การวิจยั
จะทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนเที่ยงตรงเพื่อนํามาตัดสินใจในการคิดวิเคราะห 
   ขั้นที ่3 พิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล หมายถึง การพิจารณาความถูกตอง เที่ยงตรง
ของส่ิงที่นํามากลาวอาง รวมทั้งประเมินความเพียงพอของขอมูลที่จะนํามาใช 
   ขั้นที ่4 การจัดขอมูลเขาเปนระบบ เปนการสรางความคิดความคิดรวบยอดหรือการสราง
หลกัการขึน้โดยเริม่จากการระบุลักษณะของขอมูล แยกแยะขอเทจ็จริง ขอคิดเหน็ จัดลําดับขอมลู รวมทัง้
ขอตกลงพื้นฐาน การสังเคราะหขอมูลเขาเปนระบบและกําหนดขอสันนิษฐานเบื้องตน 
   ขั้นที ่5 สมมติฐาน เปนการนาํขอมูลที่จัดระบบระเบียบมาตั้งสมมติฐานเพื่อกําหนดขอบเขต
และหาขอสรุปของขอคําถาม หรือปญหาทีก่ําหนดไว ซึ่งตองอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธในเชงิของ
เหตุผลอยางถูกตอง สมมติฐานที่ตั้งข้ึนตองชัดเจนและมาจากขอมูลที่ปราศจากอคติหรือความลําเอียง 
   ขั้นที ่6 การสรุป เปนการลงความคิดเหน็หรือการเชื่อมโยงสัมพันธระหวางเหตุกับผล
อยางแทจริง ตองเลือกวิธกีารที่เหมาะสมตามสภาพของขอมูลทีป่รากฏโดยใชเหตผุลทางตรรกศาสตร เหตุผล
ทางวิทยาศาสตรและพิจารณาถึงความเปนไปไดตามสภาพที่เปนจริง 
   ขั้นที ่7 การประเมินขอสรุป เปนขั้นสุดทายของการคิดวิเคราะหเปนการประเมินความ
สมเหตุสมผลของขอสรุปและพิจารณาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นตอไป 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 19) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการคิดวิเคราะหวาประกอบดวย 
   ขั้นที ่1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุประสงคของเรื่องราวตางๆ 
ข้ึนมาเพื่อเปนตนเรื่องทีจ่ะใชวิเคราะห เชน พืช สัตว ดิน หิน รูปภาพบทความ เร่ืองราว เหตุการณหรือ
สถานการณจากขาว ของจริงหรือส่ือเทคโนโลยีตางๆ 
   ขั้นที ่2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหาของ
ส่ิงที่ตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะกําหนดเปนคําถาม หรือกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหเพื่อคนหา
ความจริง สาเหตุหรือความสําคัญ เชน ภาพหรือบทความที่ตองการสื่อบอกอะไรที่สําคัญที่สุด 
   ขั้นที ่3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบ 
ของส่ิงที่กําหนดให เชน เกณฑการจําแนกสิง่ที่มีความเหมอืนหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหาลักษณะ 
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ความสัมพันธเชิงเหตุผล อาจจะเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 
   ขั้นที ่4 พิจารณาแยกแยะ เปนการพินจิพิเคราะหทําการแยกแยะกระจายสิ่งที่กาํหนดให
ออกเปนสวนยอยๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย Who (ใคร) What (อะไร) Where 
(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (เพราะเหตุใด) How (อยางไร) 
   ขั้นที ่ 5 สรุปคําตอบ เปการรวบรวมประเด็นที่สําคัญ เพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบ หรือ
คําตอบปญหาของสิ่งที่กําหนดให 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 105) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการคิดวิเคราะหวาประกอบดวย 
   1. การวิเคราะหเพื่อการจําแนกแยกแยะขอมูลออกเปนสวนๆ โดยจําแนกรายละเอียด
ของขอมูลออกเปนสวนๆ เพื่อใหเห็นองคประกอบของเรื่องนั้น เห็นภาพรวมทั้งหมด การเห็นภาพรวมทั้งหมด
จะชวยทําใหเกิดความเขาใจ เห็นขอบกพรอง เห็นทางออกของปญหาไดชัดเจนขึ้น 
   2. การวิเคราะหความนาจะเปน ในการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ แตละคนสื่อสารตาม
ความเขาใจ ความรูและประสบการณของตน ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะเขาใจไมตรงกันในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น
ถาเรารับขอมูลอยางไมวิเคราะหอาจเขาใจและตีความผิดสงผลใหเกิดการแกปญหาผิดได 
   3. การวเิคราะหความเปนไปได โดยพจิารณาองคประกอบของขอมูลเหตกุารณใหละเอยีด
และหาความสัมพันธเชิงเหตผุลใหกับส่ิงที่เกิดขึ้น 
  ลักขณา สริวฒัน (2549: 79 – 80) ไดกลาวถงึ การจัดลาํดับข้ันตอนของการคิดวเิคราะหวา 
ประกอบดวย 
   1. กําหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะห ใหชัดเจนวาจะวิเคราะหอะไร 
   2. กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะวิเคราะหเพื่ออะไร 
   3. พิจารณาหลักความรูหรือทฤษฎีที่เกีย่วของวาใชหลักใดเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 
   4. ใชหลักความรูใหตรงกับเร่ืองทีจ่ะวิเคราะห เปนกรณี  ๆไป และจะตองรูวาควรจะวิเคราะห
อยางไร  
   5. สรุปและรายงานผลการวิเคราะหใหเปนระเบียบชัดเจน 
 จากขัน้ตอนของการคิดวเิคราะหที่กลาวมาสรุปไดวา การคิดวเิคราะหจะเกิดขึน้ไดตองมกีระบวนการคิด 
อยางเปนระบบ มีข้ันตอน และทําความเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นใหชัดเจน โดยอาศัยการตั้งคําถามทุก
ข้ันตอนของการคิดเพื่อพิจารณาความเปนไปไดของเหตุการณตามสภาพที่เปนจริง ทั้งนี้สามารถสรุปไดวา
ข้ันตอนในการคิดวิเคระหประกอบดวย การกําหนดปญหา การกําหนดเกณฑ การพิจาณาหลักความรู
และการสรุป 
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 4.5 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  วัตสัน และ กราเซอร (Watson; & Glaser.  1964: 11) กลาววา การวดัความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คือการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาเปนเหตุผลในการพิจารณาในการตัดสินใจในเรื่องราวตางๆ หรือสถานการณตางๆ นอกจากนัน้ทีสํ่าคัญ
ในเหตุการณหรือสถานการณ ก็จะมคีวามเกี่ยวของเปนเหตุเปนผลกนัซึง่จะเหน็วาการคิดวิเคราะหจะตอง
มีการหาสาเหตุและผลมาเพือ่พิจารณาอยูเสมอ การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหจึงม ี5 ข้ันตอน คือ 
   1. การระบุปญหา จะเปนการกําหนดปญหาและทําความเขาใจกับปญหาพิจารณาขอมูล
เพื่อกาํหนดปญหา ขอโตแยงหรือ ขอมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งการนิยามความหมายของคาํและขอความ 
การระบุปญหาเปนกระบวนการเริ่มตนของการคิดวิเคราะห หรือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการกระตุน
ใหบุคคลเริ่มตนคิด เมื่อตระหนักวา มีปญหาหรือขอโตแยงหรือไดรับขอมูล ขาวสารที่คลุมเครือ จะพยายาม
หาคําตอบที่สมเหตุสมผล เพื่อทําความเขาใจกับปญหานั้นปญหาจึงเปนสิ่งเรา ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการคิด
วิเคราะหหรือคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   2. การตั้งสมมติฐาน เปนการพจิารณาแนวทาง การสรุปอางอิงของปญหา หรือขอ
โตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือโดยการนําขอมูลที่มีการจัดระบบแลวมาพิจารณาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ
เพื่อกาํหนดแนวทางการสรุปทีน่าจะเปนไปไดวา จากขอมูลที่ปรากฏเปนไปในทิศทางใดบาง เพื่อทีจ่ะพจิารณา
เลือกแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุด หรือการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลในการสรุปอางอิงตอไป 
   3. การตรวจสอบสมมติฐาน เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา ขอโตแยง หรือ
ขอมูลทีคลุมเครือจากแหลงตางๆ รวมทั้งการดึงขอมูล หรือความรูจากประสบการณเดิมที่มีอยูมาใช เพื่อ
ออกแบบการทดลอง หรือวิธกีารแกปญหาเปนการตรวจสอบสมมติฐานที่ตัง้ไว เพื่อเปนแนวทางในการตัดสนิใจ
อยางสมเหตุสมผลในการสรุปอางอิงตอไป 
   4. การสรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตร เปนการพิจารณาเลือกแนวทางที่สมเหตุสมผล
ที่สุดจากขอมลูหรือหลักฐานที่มีอยู หลังจากกําหนดแนวทางเลือกที่อาจเปนไปไดก็จะพยายามเลือกวธิีการ 
หรือแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุดที่จะนําไปสูการสรุปที่สมเหตุสมผล การใชเหตุผลเปนทักษะการคิดที่จําเปน
ตอการสรุปปญหา และเปนทักษะการคิดที่สําคัญของการวิเคราะหหรอืการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะ
การคิดที่ดีนัน้ขึ้นอยูกับการใชเหตุผลที่ด ี และขอสรุปที่ดีที่สุดจะตองไดรับการสนับสนนุจากเหตุผลทีด่ีที่สุด
ดวย  
   5. การประเมนิการสรุปอางองิ เปนการประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอางองิ
หลังจากตัดสนิใจสรุปโดยใชหลักตรรกศาสตร จะตองประเมินขอสรุปอางอิงวาสมเหตุสมผลหรือไม รวมทัง้
พิจารณาวา ขอสรุปนั้นสามารถนาํไปใชประโยชนไดหรือไม ผลที่เกดิจะเปนอยางไร ถาขอมูลทีไ่ดรับมี
การเปลี่ยนแปลง และไดรับขอมูลเพิ่มเติมตองกลับไปรวบรวมขอมูลที่มีอยูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อต้ังสมมติฐาน 
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สรุปอางอิงใหม 
  การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2539: 149 – 154) คือ การวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เร่ืองราว
หรือเนื้อหาตางๆ วา ประกอบดวยอะไรมีจุดมุงหมายหรือประสงคส่ิงใด นอกจากนัน้ยังมสีวยยอยๆ ที่สําคัญ
นั้นแตละเหตกุารณเกี่ยวพนักนัอยางไรบาง และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเหน็วา สมรรถภาพ
ดานวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวของกันเสมอ การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรม
ดานความจาํ ความเขาใจ และดานการนาํไปใช มาประกอบการพิจารณา การวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ 
   1. การวิเคราะหความสาํคัญ เปนการวิเคราะหวาสิ่งที่อยูนั้นอะไรสําคญั หรือจําเปน
หรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตอง และเหมาะสมที่สุดตัวอยางคําถาม 
เชน ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด 
   2. วิเคราะหความสัมพนัธ เปนการหาความสัมพันธ หรือความเกี่ยวของสวนยอยใน
ปรากฏการณ หรือเนื้อหานั้น เพื่อนาํมาอุปมาอุปไมย หรือคนหาวา แตละเหตุการณนัน้มีความสําคญัอะไร
ที่ไปเกี่ยวพันกนั ตัวอยางคําถาม เชน เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 
   3. วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเรื่องราวนั้นวา ยึดหลักการใด
มีเทคนิค หรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลกัการใด เปนสื่อสารสัมพนัธเพื่อใหเกิดความเขาใจ ตัวอยาง
คําถาม เชน รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด 
  เยาวดี วิบูลยศรี (2540: 210 – 211) กลาวถงึการสรางแบบทดสอบการคิดวิเคราะห คือ
แบบทดสอบทีต่องการใหนักเรียนแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยวิธีตอไปนี ้
   1. ชี้ใหเหน็ความคลาดเคลื่อนเชงิเหตุผลในเร่ืองราวตางๆ  เชน ความขัดแยง ความคลาดเคลื่อน
ในการอนุมาน หรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการตีความ 
   2. ชี้ใหเห็นความสัมพันธหรือจําแนกประเภทเรื่องราวตางๆ เชน ขอเท็จจริง ขอสันนิษฐาน 
ขอสมมติฐาน ขอสรุป และแนวความคิดสิ่งตางๆ ดวยความสมบูรณ  
  สมนึก ภัททิยธน ี(2546: 144 – 146) กลาววา การวัดการคิดวิเคราะหเปนการใชวิจารณญาณ
เพื่อไตรตรอง การแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของสิ่งตางๆ หรือเรื่องตางๆ วา มีชิน้สวนใดสําคัญที่สุด
ของชิ้นสวนใดสัมพันธกนัมากที่สุด และชิน้สวนนัน้อยูรวมกนัไดหรือทํางานได เพราะอาศัยหลักการใด 
ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ 
   1. การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือจําแนกวา ชิ้นใด สวนใดเรื่องใด 
เหตุการณใด ตอนใดสําคัญที่สุดหรือหาจุดเดน จุดประสงคสําคัญ ส่ิงที่ซอนเรน 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาความเกี่ยวของระหวางคุณลักษณะ 
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สําคัญของเรื่องราวของสิ่งตางๆ วา ของชิ้นสวนใดสัมพันธกันรวมทั้งขอสอบอุปมา อุปมัย 
   3. การวเิคราะหหลักการ หมายถึง การใหพจิารณาดูชิน้สวนหรือสวนปลกียอยตางๆวา
ทํางานหรือยดึกันไดหรือคงสภาพเชนนัน้ไดวา ใชหลกัการใดเปนแกนกลาง จึงถามถงึโครงสราง หรือหลกั
หรือวิธีการที่ยดึถอื 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 19) กลาวถึงแบบวัด กระบวนการคิดวิเคราะหประกอบดวย 
   ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณตางๆ 
ข้ึนมา เพื่อเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะหเชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพ บทความ เร่ืองราว เหตุการณหรือ
สถานการณจากขาว ของจริงหรือส่ือเทคโนโลยีตางๆ เปนตน 
   ขั้นที ่2 กําหนดปญหาหรือวตัถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหาของ
ส่ิงที่ตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะกําหนดเปนคําถามหรือเปนการกําหนดวตัถุประสงคของการวิเคราะห เพื่อ
คนหาความจริง สาเหตุ หรือความสําคัญ เชน ภาพนี้ บทความตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญที่สุด 
   ขั้นที ่3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบ
ของสิง่ที่กาํหนดให เชน เกณฑในการจาํแนกสิง่ที่มคีวามเหมือนกนัหรือแตกตางกนั หลักเกณฑในการหา 
ลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 
   ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ เปนการพินิจ พเิคราะหทําการแยกแยะ กระจายสิ่งที่กําหนดให
ออกเปนสวนยอยๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) 
When (เมื่อไร) Why (ทํา) Who (ใคร) และ How (อยางไร) 
   ขั้นที ่5 สรุปคําตอบเปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญ เพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบ หรือ
ตอบปญหาของสิ่งที่กาํหนดให 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยที่เกีย่วกับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  ศศิธร แกวรักษา (2547:  บทคัดยอ) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบซิปปา 
ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เร่ืองสถิติเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบซิปปา มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ (E1 / E2) 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 
82.11/83.59  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบซิปปา ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เร่ืองสถิติเบื้องตน สูงกวากอนไดรับ
การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ดุษฎี มุสิกโปดก (2549: บทคัดยอ) ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามโมเดลซิปปา ในวิชาภาพถายทางการแพทย 1 ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
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บัณฑิตสาขาวชิาเวชนทิัศน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความเขาใจในเนือ้หาวิชามากขึน้ นักศึกษามีสวนรวม
ในการปฏิบัติจริง ไมเกิดการเบื่อหนาย มีความสนุกสนานตอการเรียนและนักศึกษายังสามารถเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมไดดวยตนเอง ดานผลสัมฤทธิพ์บวาคาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
มีคาเทากบัรอยละ 76.62 ของคะแนนเตม็และมนีกัศึกษาจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100 ที่ไดคะแนน
ผานเกณฑ ที่กําหนดไวรอยละ 60 
  ศิริวรรณ วงศสวัสด์ิ (2549: บทคัดยอ) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร
และมนษุยสัมพนัธของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ที่ไดรับการเรียนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) 
และการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เอส ที เอ ดี(STAD) ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนกัเรียนที่ไดรับการเรียนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) และการเรยีนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
เอส ท ีดี เอ (STAD) แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  2) มนุษยสัมพันธของนักเรียนที่ไดรับการเรียน
แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) และการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ เอส ท ีดี เอ (STAD) แตกตางกนั
อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
  สาวิตรี ยิ้มชอย (2549: บทคดัยอ) ศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความคิดสรางสรรคของ
กลุมทดลองสงูกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กาญจนา กาฬภักดี (2550:  บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคานิยมทาง
วิทยาศาสตร ดานการมีเหตผุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ดวยกระบวนการจดัการเรียนรูตามรูปแบบ
ซิปปา ผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการจัดการเรยีนรูตามรูปแบบซปิปา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียน
ที่เรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา มีคานิยมทางวทิยาศาสตร ดานการมีเหตุผลหลังเรียน
สูงกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  กาญจนา คําจีนะ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เร่ือง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่4 ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียนที่เรียนดวยวธิีการจัด 
การเรียนรูแบบซิปปา เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพมีคาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
ความหลากหลายทางชวีภาพ หลงัเรยีนสงูขึ้นกวากอนเรยีนอยางมนียัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   2) นักเรียน
มีคาคะแนนเฉลี่ยพฤตกิรรมการเรยีนตามหลกัการจดัการเรียนรูแบบซปิปา เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อยูในระดับดี 3) นักเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเจตคติของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบซิปปาเรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ อยูในระดับดี 
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 5.2 งานวิจัยที่เกีย่วกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   แมนฟเฟต (Manffette.  1997) ไดศึกษาการเรียนการสอนโดยใชการเรียนโดยใชปญหา 
เปนฐานเพื่อแกปญหาการเรยีนไมผานในรายวิชาวทิยาศาสตร สังคมศาสตร คณิตศาสตรและเคมีในระดับ
Grade 12 พบวา การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานสนับสนุนผูเรียนใหประสบผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค
ในการเรียนมากขึ้น 
   โนแวกค (Nowak.  2001) ศึกษาผลการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาวิทยาศาสตร
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชปญหาเปนฐานมีความคงทนในเนื้อหามากกวาการเรียนแบบปกติ 
   คอนเจอร (Conger.  2000) ศึกษาการสอนวทิยาศาสตรในชัน้เรียนทีม่ีนกัเรยีนที่มีความสามารถ
พิเศษพบวา การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานชวยเพิ่มความสามารถในการวางแผน ออกแบบและทําการ
ทดลองสูงกวาการเรียนแบบปกติ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
ส่ือสารดวยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning / PBL) 
พบวา หลังจากที่นกัเรียนไดรับการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรแบบใชปญหาเปนฐาน แลวผูเรียน  1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 2) มี
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
   ชนาธิป อภิวงคงาม (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม เร่ือง ลําไย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 3 พบวา หลังจากไดรับ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องลําไยแลว 1) นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองลําไยสงูกวา
กอนเรียน  2) ความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับดี 
   จุไรรัตน สุริยงค (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนกัเรยีน
ชวงชั้นที ่3 ที่เรียนวทิยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวิจัยครั้งนีพ้บวา 1) นักเรียนทีเ่รียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพิ่มเติม เร่ือง ส่ิงแวดลอมในทองถิน่ โดยใชปญหาเปนฐาน มีคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2) นักเรียนที่เรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม เร่ือง ส่ิงแวดลอม
ในทองถิ่นโดยใชปญหาเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
   อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองสารใน
ชีวิตประจําวัน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา หลังการจัด 
การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 1) นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2) มีทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรโดยรวมอยูในระดับดี 3) นกัเรยีนมีความคิดเหน็ดวยในระดับมากสาํหรับหารจัดกิจกรรม 
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การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
   ณัฐภาส ถาวรวงษ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินการจัดการเรียนการสอน
โดยใชปญหาเปนหลัก (PBL) ของรายวิชาพรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สรุปผลการประเมินในภาพรวมไดวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนหลักของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร  
   รัชนี อุดทา (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาการสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชการเรียนรู
ที่เนนปญหาเปนฐานสาํหรับนกัเรยีนมัธยมศึกษาชัน้ปที ่1 โรงเรยีนบานปางสกัจงัหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา หลงัการเรียนรูทีเ่นนปญหาเปนฐาน การคิดวเิคราะหของนกัเรียนสูงกวากอนเรียน โดยอยูในเกณฑ
ระดับดี (รอยละ 75.96) 
 5.3 งานวิจัยที่เกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   บารด (Bard. 1975: 5947 – A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร
กายภาพของนกัเรียนที ่ Southern Colorado State College โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนตามปกติ 
กลุมทดลองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติปรากฏวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
กลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกนั 
   ฮารท และอัล-ฟาเลห (Harty ;& Al-Faleh.  1983 : 861 – 866) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนวิชาเคมีและเจตคติที่ไดจากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย และวิธีสอนแบบแบงกลุมยอย
ทดลองของนักเรียนระดับ 11 จํานวน 74 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนที่สอน
แบบแบงกลุมทดลองสูงกวากลุมที่สอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   สมทิ (Smit.  1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากวิธกีารสอนที่มเีจตคตติอผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยายแบบลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และทั้งแบบ
บรรยายและแบบลงมือปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบลงมือปฏิบัติดวยตนเองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวาทั้งสอบแบบจากการศึกษางานวิจัย สรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูและวิธี 
การสอนของครูมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรยีน โดยเฉพาะวิธีการที่ใหนกัเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   มณีรัตน เกตุไสว (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกจิกรรมการทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกสดานมโนมติทางวทิยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสไดมโนมติทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมทดลองที่นักเรียนออกแบบการทดลอง และ
ปฏิบัติการทดลองตามที่ไดออกแบบไว พรอมทั้งเลือกรูปแบบการบันทกึขอมูลจากการทดลองแตกตางจาก
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กลุมที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการทดลองตามคูมือครู (ศิริภรณ แมนมั่น.  2543: 112; อางอิงจาก 
มณีรัตน เกตุไสว.  2540) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   มนมนัส สุดสิ้น (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสมัฤทธิท์างวทิยาศาสตรและความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบ 
การเขียนแผนผังมโนมติกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 
โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสนุนัทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน60 คน สรุปผลการวิจัย 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ดานความรู-ความจําของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการเขียนแผนผงัมโนมติกับนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิต ิที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรดานความเขาใจของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน
อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิท์างวทิยาศาสตรดานการนาํไปใชของนกัเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กับนกัเรียนที่ไดรับกรสอนตามคูมือครู
แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 40) ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ดานทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิทยาศาสตร ดานการคิดวิเคราะหวิจารณขอนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูประกอบการเขียน
แผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5.4  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   บอลตัน (Blanton. 1988) ไดศึกษาผลของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีผลตอ
ทักษะการคิดวิเคราะหวิจารณ ความรูที่ไดรับ อัตมโนทัศน และทัศนคติของนักเรียนระดับ 8 ของโรงเรียน
ในมลรัฐมสิซิสชิปป โดยการศึกษาวชิาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา พบวา กลุมทดลองทีส่อนแบบสบืสวน
สอบสวนและกลุมควบคุมไมมีความแตกตางของทกัษะการคิดวิเคราะหวจิารณความรูทีไ่ดรับ อัตมโนทัศน 
และทัศนคติ 
   ปเตอร และ ปามิลา (Peter; & Pamela.  2003) ไดศึกษาเรื่อง “เขาสามารถอานได แต
ไมสามารถเขาใจ ประเมนิความเขาใจ “พบวา Mark ที่ใชแทนชื่อของเดก็ทีม่ีลักษณะอานออก แตไมเขาใจ
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ในสิ่งที่อาน” โดยเกิดจาก 1) ความลมเหลวทางดานการเชื่อมความคิดระหวางสิง่ที่อานกับส่ิงที่อางอิง 
2) ความลมเหลวทางดานการอางเหตุผล 3) ไมสามารถหาความเกี่ยวพันกับความรูเดิมได 4) ความลมเหลว
ในการไมทราบศัพท 
   ลัมพคิน (Lumpkin.  1991: 3694 – A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับ 5 และ 6 ผลการวิจยัพบวา เมื่อไดสอน
ทักษะการคิดวิเคราะหแลว นักเรียนระดับ 5 และ 6 มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน 
นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชา
สังคมศึกษาไมแตกตางกัน สําหรับนักเรียนระดับ 6 ที่เปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกวากลุมควบคุม 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ศรัณยา หนูเงนิ (2548) สรางแบบวัดความสามารถทางการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ไดขอสอบวัดความสามารถทางการคิดมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกขอ ดัชนีความยากของขอสอบ
ตั้งแต .21 ถึง .79 มีดัชนีอํานาจจาํแนกขอสอบตั้งแต .23 ถึง .38 และคาความเที่ยงตรงของแบบวัดทัง้ฉบับ
เทากับ .81 มคีวามเที่ยงตรงเชิงโครงสรางอยูในเกณฑดี มีคาไค-สแควร เทากับ 131.55 ที่องศาอิสระ
เทากับ 283 คาความนาจะเปน 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .99 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .99 และดัชนีวัดความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 
   สุกัญญา ลีธีระ (2549) ไดศึกษาผลการฝกความสามารถทางสมองดานการวิเคราะห
ในทฤษฎียอยดานการคิดตามแนวทฤษฎีเชาวนปญญาของ สเติรนเบอรกที่มีตอความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 พบวา นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ํา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติิที่ระดบั .01 นักเรียนที่ไดรับการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวา
เมื่อไดรับการฝก 4 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนกลุมที่ไดรับการฝกในชวงเวลาเชา
และกลุมที่ไดรับการฝกในชวงเวลาเย็น มีความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน 
   เจริญสุข คงชาติ (2552) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรูโดยใชบทเรียนการตูนพบวานักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะ 
หาความรูโดยใชบทเรียนการตูนมี 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถิตทิี่ระดบั .01 2) ความสามารถในการคิดวเิคราะหหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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   ชลวษา ปยะยฤพทัธ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรู และความสามารถ ใน
การคิดวิเคราะห เร่ืองเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชหลักซิปปา พบวา 1) ผลการเรียนรู เร่ืองเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหาร
ชั้นปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักซิปปามีคารอยละ 83.58 สูงกวาเกณฑกําหนด คือ รอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการเรียนรู เร่ืองเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียน
เตรียมทหารชั้นปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักซิปปาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ืองเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียม
ทหารชั้นปที ่ 2 หลงัการจัดการเรียนรูโดยใชหลักซิปปามีคารอยละ 73.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑกําหนด คือ 
รอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ที่มี
ผลตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาคนควานี ้ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ 
 3. การดําเนินการทดลอง 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา สังกดัสํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียนใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 4 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียน
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียนทัง้หมด 80 คน โดยมี
ข้ันตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
   1. สุมกลุมตัวอยางจากหองเรยีนทั้งหมด 4 หองเรียน โดยสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลากจาก 4 หองเรียน ใหเหลือ 2 หองเรียน 
   2. นํากลุมตัวอยางที่ไดมาจับฉลากแยกเปน 2 กลุม คือ 
    กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา จํานวน 40 คน 
    กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 40 คน 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชเวลาดําเนนิการ 20 ชั่วโมง โดยมกีารจดัการเรียนรู 4 ชั่วโมง 
ตอสัปดาห ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2553 โดยผูวิจยัทําการสอนเอง 
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 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศกึษา   
ปที ่4 วิชาวทิยาศาสตรเพิม่เติม รหัสวชิา ว 32101 รายวิชาฟสิกส 1 เร่ือง งานและพลังงาน  
 
2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส 
 4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
   1.1 ศึกษาหลกัการวิธีสอนโดยการเรียนรูรูปแบบซปิปา จากเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 
   1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาสาระการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม รายวิชาฟสิกส 1 เร่ือง
งานและพลงังาน กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมธัยมศึกษาปที ่4 
ตามหลกัสูตรสถานศกึษา โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เพื่อนาํมาใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
   1.3 แบงเนื้อหาเรื่อง งานและพลงังาน ออกเปนหวัขอยอยเพื่อสรางแผนการจดัการเรยีนรู
ตามหลกัการของการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาได จํานวน 20 ชั่วโมง ดังนี ้
    1.3.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  งาน      2 ชั่วโมง 
    1.3.2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  กําลัง     2  ชั่วโมง 
    1.3.3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  พลังงานจลน   4  ชั่วโมง 
    1.3.4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  พลังงานศักย   4  ชั่วโมง 
    1.3.5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  การอนุรักษพลังงาน 4  ชั่วโมง 
    1.3.6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  เครื่องกล    4  ชั่วโมง 
   1.4 แผนการจัดการเรียนรูแตละแผนมีสวนประกอบ คือ สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระสําคัญ จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา การวัดผลประเมินผล ส่ือและแหลงเรียนรู 
   1.5 กิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลกัการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา มีดังนี ้
    ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม  
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    ขั้นที ่2 การแสวงหาความรูใหม โดยใชหลกัการเรียนรูทกัษะกระบวนการ (Process  
Learning)  
    ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิม โดยใชหลักการสรางความรู (Construction)  
    ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม โดยใชหลักการปฏิสัมพันธ 
(Interactive)  
    ขั้นที ่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู โดยใชหลักการสรางความรู (Construction) 
และหลักการเรียนรูทักษะกระบวนการ (Process Learning)  
    ขั้นที ่ 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงความรูและผลงาน ผูเรียนแสดงผลงานการสราง
ความรูของตนใหผูอ่ืนรับรูเปนการชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบความเขาใจของตนและชวยสงเสรมิใหผูเรียน
ใชคิดสรางสรรค ข้ันนี้จะเปนขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย 
    ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู โดยใชหลกัการประยกุตใชความรู (Application)  
   1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรง ความถูกตองของสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองระหวาง
ข้ันตอนตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู และการใชภาษาตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
   1.7 นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที ่4 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 คน เพื่อหาขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนํามาปรับปรุงแกไข กอน
นําไปใชในการวิจัยตอไป 
   1.8 หาประสิทธิภาพ การยอมรับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูจากการตอบ
คําถามแบบฝกหัดในแผนการจัดการเรียนรูและใบงานโดยใหเกณฑมาตรฐาน 60/ 60 
    60 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถามในแบบฝกหัด
ในแผนการจัดการเรียนรูไดคะแนนไมต่ํากวา 60% 
    60 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําใบงานไดคะแนนไมต่ํากวา 
60% 
   เมื่อพิจารณาขอมูล 60 ตัวแรกและ 60 ตัวหลัง ถาเกณฑมาตรฐาน 60/60 ถือวา เปน
แผนการจัดการเรียนรูที่สมบรูณ แตถาไมถงึเกณฑ 60/60 ถือวา เปนชุดกิจกรรมที่ไมสมบูรณตองปรบัปรุง
แกไข โดยแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ E1/E2  =  69.79 / 68.33   
   1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา ไปสอน เพื่อการวิจัยตอไป 
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  2. แผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
   2.1 ศึกษาหลกัการวิธีสอนโดยการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.2 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาสาระการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในรายวชิาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม รายวิชาฟสิกส 1 เร่ือง
งานและพลังงาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมธัยมศกึษาปที ่4 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เพื่อนํามาใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
   2.3 แบงเนื้อหาเรื่อง งานและพลงังาน ออกเปนหัวขอยอยเพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรู
ตามหลักการของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานได จํานวน 20 ชั่วโมง ดังนี ้
    2.3.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  งาน      2  ชั่วโมง 
    2.3.2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  กําลัง     2  ชั่วโมง  
    2.3.3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  พลังงานจลน   4  ชั่วโมง 
    2.3.4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  พลังงานศักย   4  ชั่วโมง 
    2.3.5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  การอนุรักษพลังงาน  4  ชั่วโมง 
    2.3.6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  เครื่องกล    4  ชั่วโมง 
   2.4 แผนการจัดการเรียนรูแตละแผนมีสวนประกอบ คือ สาระการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวงั สาระสําคัญ จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก 
การจัดการเรียนรูแบบซิปปา การวัดผลประเมินผล ส่ือและแหลงเรียนรู 
   2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน มีดังนี ้
    ขั้นที ่1 ข้ันทาํความเขาใจสถานการณปญหา  
    ขั้นที ่2 ข้ันสรางประเดน็การเรียน  
    ขั้นที ่3 ข้ันดําเนินการวางแผนเพิม่เติมประเด็นการเรียน  
    ขั้นที ่4 ข้ันใชความรูใหมในการแกปญหา  
    ขั้นที ่5 ข้ันไตรตรองเมื่อพบเปาหมาย  
   2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรง ความถูกตองของสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองระหวาง
ข้ันตอนตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู และการใชภาษาตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ 
   2.7 นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที ่4 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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จํานวน 40 คน เพื่อหาขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนํามาปรับปรุงแกไข กอน
นําไปใชในการวิจัยตอไป 
   2.8 หาประสทิธิภาพการยอมรับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูจากการตอบ
คําถามแบบฝกหัดในแผนการจัดการเรียนรูและใบงานโดยใหเกณฑมาตรฐาน 60/ 60 
    60 ตัวแรก หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยของนกัเรยีนทั้งหมดที่ตอบคําถามในแบบฝกหัด
ในแผนการจัดการเรียนรูไดคะแนนไมต่ํากวา 60% 
    60 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดทีท่ําใบงานไดคะแนนไมต่ํากวา 
60% 
   เมื่อพิจารณาขอมูล 60 ตัวแรกและ 60 ตัวหลัง ถาเกณฑมาตรฐาน 60/60 ถือวาเปน
แผนการจัดการเรียนรูทีส่มบูรณ แตถาไมถงึเกณฑ 60/60 ถือวาเปนชดุกิจกรรมที่ไมสมบูรณตองปรับปรุง
แกไข โดยแผนการจัดการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานที่ผูวจิัยสรางขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ E1/E2  =  70.71/ 68.21  
   2.9 นาํแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ไปสอน เพื่อการวิจยัตอไป 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
  ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส ผูวิจัยดาํเนนิการสรางตาม
ข้ันตอน ดังนี ้
   3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบการเขียนขอสอบ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
   3.2 ศึกษาผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร จากหลักสูตรการศึกษา ข้ัน
พื้นฐานพทุธศกัราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที ่4 เพื่อวิเคราะห และวัดความสามารถดานตางๆ 4 ดานคือ ดานความรู – ความจํา ดานความเขาใจ 
ดานการนําไปใช และดานทักษะกระบวนการ 
   3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกส เร่ืองงานและพลังงาน แบบ 
เลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
   3.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึน้ไปใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกบัจุดประสงคการเรยีนรู เพือ่ปรับปรุงแกไขใหดียิง่ขึน้และคัดเลอืกขอสอบ
ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป นํามาปรับปรุงแกไขคําถาม ตัวเลือกและการใช
ภาษา ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
   3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกส ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง 
ใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2 จํานวน 40 คน ที่เคยเรียนบทเรียนนี้แลว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
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   3.6 นําแบบทดสอบที่นกัเรียนทาํแลว มาวเิคราะหเปนรายขอ โดยการตรวจใหคะแนน
ขอที่ถูกให 1 คะแนน สวนขอที่ผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบ
เรียบรอยแลว จึงทําการวิเคราะหเพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอ
โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32) แลวเลอืกเฉพาะขอสอบทีม่ีคาความยากงาย 
(p) ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ข้ึนไป คัดเลือกไว 30 ขอ โดยคัดเลือกขอที่มี
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.23 – 0.82 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.27 – 0.82   
   3.7 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาํนวน 40 คน เพื่อ
หาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2538: 197 – 199) ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสนี้มีคาความเชื่อมั่น 0.81 
   3.8 นําแบบทดสอบที่มีประสิทธภิาพไปใช 
  4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห 
   การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห ดําเนนิการสรางตามขัน้ตอน
ดังนี ้
   4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบ 
หนังสือการวัดและประเมินผล เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
   4.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี ้ 
    4.2.1 ดานการจาํแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตาง  ๆและเหตกุารณ
ที่มีความเหมอืนกนัและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลกัเกณฑ 
    4.2.2 ดานการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลําดับ ประเภท และกลุม
ที่มีลักษณะคลายคลึงเขาดวยกนั 
    4.2.3 ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกา
และขอมูลใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผล 
    4.2.4 ดานการประยกุต เปนความสามารถในการนาํความรู หลักการ ทฤษฏี มาใช
ในสถานการณใหม 
    4.2.5 ดานการคาดการณ เปนความสามารถในการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
โดยใชความรู และประสบการณจากสถานการณเดิม 
   4.3 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ความถูกตองดานภาษาและความสอดคลองของแบบทดสอบ
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วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แลวนํามาปรับปรุงแกไขคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ตั้งแต .5 ข้ึนไป นํามาปรับปรุงแกไขคําถาม ตัวเลือกและการใชภาษา ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
   4.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 จํานวน 40 คน ที่เคยเรียนบทเรียนนีแ้ลว เพื่อหาคณุภาพของแบบทดสอบ 
   4.5 นําแบบทดสอบที่นกัเรียนทาํแลวมาวเิคราะหเปนรายขอ โดยการตรวจใหคะแนน
ขอที่ถูกให 1 คะแนน สวนขอที่ผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบ
เรียบรอยแลว จึงทําการวิเคราะหเพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอ
โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32) แลวเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความยากงาย 
(p) ระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจาํแนก (r) ตั้งแต .20 ข้ึนไป คัดเลือกไว 30 ขอ โดยคัดเลือกขอที่
มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.32 – 0.73 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.36 – 0.82 
   4.6 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับนกัเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 40 คน 
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2538: 197 – 199) ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหนี้มี คาความเชื่อม่ัน 0.83 
   4.7 นาํแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพไปใช 
 
3. การดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจยัครั้งนี ้ เปนการวจิัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งดําเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัยแบบสุมกลุม – สอบกอน – สอบหลัง (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 
249 – 250)  
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

RE1 T1 X1 T2 
RE2 T1 X2 T2 
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 สัญลกัษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
  RE1  แทน  กลุมทดลองที ่1 ที่เลือกมาแบบสุม 
  RE2  แทน  กลุมทดลองที ่2 ที่เลือกมาแบบสุม 
  T1   แทน  การทดสอบกอนการทดลอง 
  T2   แทน  การทดสอบหลังการทดลอง 
  X1   แทน  การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  X2   แทน  การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
  1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส 
เร่ืองงานและพลังงาน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห แลวบนัทกึผลการสอบไว
เปนคะแนนทดสอบกอนเรียนสําหรับการวเิคราะหขอมูล 
  2. ดําเนนิการสอนกับกลุมทดลอง โดยใชสาระเดียวกนั และระยะเวลาเทากนัซึง่แบงได 
ดังนี ้
   กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
   กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  3. หลังจากเสร็จส้ินการทดลอง ทําการทดสอบอีกครั้ง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกส เร่ืองงานและพลังงาน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่ง 
เปนชุดเดียวกนักับที่ทาํการทดสอบกอนการทดลอง 
  4. ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิตเิพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนกัเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัด 
การเรยีนรูรูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Independent 
Sample ในรปู Difference Score 
 2. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนกัเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
 3. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส ของนกัเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample 
 4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะหของนกัเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
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รูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Independent 
Sample ในรูป Difference Score 
 5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
 6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample  
 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 
  1.1 หาคาคะแนนเฉลี่ย โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 73)  
 

   
N
∑Χ

=Χ  
 

   เมื่อ   Χ    แทน   คาเฉลีย่ 
     ∑Χ  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     Ν    แทน   จาํนวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

   1.2 หาคาความแปรปรวน (Variance) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2538: 77) 
 

    ( )
( )1

22
2

−ΝΝ

Χ−ΧΝ
= ∑∑S  

 

    เมื่อ  2S    แทน   ความแปรปรวนของคะแนน 
       ∑Χ   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      ( )2∑Χ   แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 
      Ν     แทน   จาํนวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 
  2.1 หาคาความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ืองงาน
และพลังงานโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (ลวน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ.  2538: 73) 
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   สูตร   
N

R
IOC ∑=  

 

   เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
     ∑R  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     Ν    แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  2.2 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกส โดยใชเทคนิค 27 % จากตารางการวิเคราะหของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32) 
   2.2.1 หาคาความยากงาย 
 

    
n

PPP LH +
=

  

    เมื่อ  P    แทน   คาความยากงาย    
      HP   แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมสูง 
      LP    แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมตํ่า 
      n   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมสูงและกลุมตํ่า 
 

   2.2.2 หาคาอํานาจจําแนก 
 

    n/2
PPr LH −

=
      

    เมื่อ  r  แทน   คาอํานาจจาํแนก    
      HP    แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมสูง 
      LP   แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมตํ่า 
      n   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมสูงและกลุมตํ่า 
 

  2.3 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ืองงาน และ
พลังงาน โดยคํานวณจากสตูร KR - 20 คูเดอร - ริชารดสัน (Kuder Richarson) (ลวน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2538: 197 – 199) 
 

   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= ∑

2
t

tt S
pq

 - 1
1 -n 

n r  
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   เมื่อ  ttr   แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
     n    แทน    จํานวนขอของเครื่องมือที่วัด 

     P    แทน   สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ หรือ = 
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่  

     q   แทน   สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ คือ 1 - p 
     2

tS   แทน   คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมอืฉบับนั้น 
 

  2.4 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู (สุธรรม สอนเถื่อน. 2548: 13) 
 

   สูตรที่ 1 100
A
nE1 ×

Χ

=

∑
    

 

   เมื่อ   1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
       ∑Χ  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัด กิจกรรมหรืองานระหวางเรียน 
      A   แทน    คะแนนเต็มของแบบฝกหัด กิจกรรม หรืองานทุกชิ้นรวมกัน 
      n   แทน  จํานวนนักเรยีน 
 

   สูตรที่ 2 100
B
nE2 ×

Χ

=

∑
 

 

   เมื่อ   E2  แทน   ประสิทธิภาพของงาน ใบงานหลังเรยีน 

      ∑Χ  แทน   คะแนนของงาน ใบงานหลงัเรียน 
      B   แทน   คะแนนของเต็มของงาน ใบงานหลงัเรียน 
      n   แทน จํานวนนักเรยีน 

 

 3. สถิติที่ใชแบบทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานขอที ่1 และ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาฟสิกส  และความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองที1่ และกลุมทดลองที ่ 2 
คํานวณโดยใช t-test Independent sample ในรปูของผลตางของคะแนน (Difference Score) 
คํานวณจากสตูร (Scott; & Wertheimer.  1967: 264) 
 

   2  - n   n  df ;
S

MD  - MDt 2 1
MD  - MD

21

21

+==  
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2

2
D

1

2
D

MD  - MD n
S  

n
S S

21
+=  

   ( ) ( )
2  -  n  n

MDDMDD
S

21

22
2

112
D

+

∑ ∑ −+−
=  

 

   เมื่อ  t    แทน   คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t - distribution 
     1D    แทน คะแนนผลตางระหวางการทดสอบหลงัเรียนกับกอนเรยีน 
          ของกลุมทดลองที ่1 
     2D   แทน คะแนนผลตางระหวางการทดสอบหลงัเรียนกับกอนเรยีน 
          ของกลุมทดลองที ่2 
     1MD    แทน    คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการทดสอบหลังเรียน 
          กับกอนเรยีนของกลุมทดลองที ่1 
     2MD   แทน    คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการทดสอบหลังเรียน 
          กับกอนเรยีนของกลุมทดลองที ่2 
     

21 MD  MDS −  แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบ 
          หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที ่1 กับกลุมทดลองที ่2 
     2

DS    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนความแตกตางระหวางการทดสอบ 
          หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที ่1 กับกลุมทดลองที ่2 
     1n    แทน     จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลองที ่1 
     2n    แทน     จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลองที ่2 
 

  3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2, 3, 5 และ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกส  และความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรยีนและหลังเรยีน คํานวณโดยใช
คาสถิติแบบ t-test for Dependent Samples (Ferguson.  1981: 180) 
 

   1ndf;

1n
)D(Dn

D
t

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑  

 
   เมื่อ  t     แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t – distribution 
     D     แทน ความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียนและ 
          กอนเรียน 



 
 

96

     ∑ 2D   แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
          หลังเรียนและกอนเรียน แตละคูยกกาํลังสอง 
     ( )2D∑  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
          หลังเรียนและกอนเรียน  ทัง้หมดยกกาํลังสอง 
     n    แทน  จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรู แบบใชปญหาเปนฐาน 
ผูวิจัยขอนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิจารณขอมูล ดังนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยไดกําหนดสญัลักษณ
ตางๆ ที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้ 
 n       แทน  จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
 k             แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 1Χ          แทน   คะแนนเฉลีย่กอนเรียน 
 2Χ         แทน    คะแนนเฉลีย่หลังเรียน 
 S           แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 1S        แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 
 2S       แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน 
 MD       แทน   คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียน 
 1MD       แทน    คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียน 
        กับกอนเรยีนของกลุมทดลองที ่1                      
 2MD      แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียน 
        กับกอนเรยีนของกลุมทดลองที ่2 
 

21 MD  MDS −    แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบ 
        กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที ่2 
 df         แทน ชั้นแหงความอิสระ (degrees  of  freedom) 
 t          แทน    คาที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงท ี(t - distributions) 
 **         แทน  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 กลุมทดลองที ่1 แทน นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
      กลุมทดลองที ่2  แทน นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอความตามลําดับ ดงันี ้
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Independent 
Sample ในรปู Difference Score 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัด การเรียนรู
รูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัด การเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample 
 4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะหของนกัเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Independent 
Sample ในรปู Difference Score 
 5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา โดยใช t - test dependent sample 
 6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample  
 

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Independent 
Sample ในรปู Difference Score 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกสของนกัเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรยีนรู 
      รูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Independent  
      Sample ในรูป Difference Score 
 

กอนเรียน หลังเรียน กลุมตัวอยาง n  k  
1Χ  1S  2Χ  2S  

MD  21 MD  MDS −  t  
          

กลุมทดลองที ่1 40 30 9.88 4.80 22.65 4.44 12.78 
กลุมทดลองที ่2 40 30 9.60 3.57 19.93 4.64 10.33 

0.867 2.824** 
          

** t(.01 ; df 78)  =  2.6403 



 99

 จากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟสิกส ของกลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา กอนเรียนมีคะแนน
เฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.88 และ 4.80 ตามลําดับ และหลงัเรียนมีคะแนนเฉลีย่และ
ความเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 22.65 และ 4.44 ตามลาํดบั สวนกลุมทดลอง 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กอนเรียน มีคะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 9.60 และ 
3.57 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 19.93 และ 4.64  
ตามลําดับ  
  เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ผลตางของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที ่1 และ
กลุมทดลองที ่2 มีคาเทากับ 12.78 และ 10.33 ตามลําดบั 
  เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาฟสิกส หลังเรียนกับกอนเรียน
ของนกัเรียนกลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที ่2 พบวา กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที ่2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกสแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยจะพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 1  มีแนวโนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกส สูงกวากลุมทดลองที ่2 
 

 2. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนกัเรียน กอนและหลังไดรับการจดัการเรยีนรู
รูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสของนกัเรียน กอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรู 
      รูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
 

การทดสอบ n  k  Χ  S  MD  t  
       

ทดสอบกอนเรยีน 40 30 9.88 4.80 
ทดสอบหลงัเรียน 40 30 22.65 4.44 12.77 20.380** 
       
 

**t(.01 ; df 39)  =  2.7079 
  
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.88 และ 4.80 ตามลําดับ 
สวนคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 22.65 และ 4.44 ตามลําดับ   
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  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา พบวา มีคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน เทากับ 12.77 ซึ่งตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 

 3. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกสของนกัเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสของนกัเรียน กอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรู   
      แบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample 
 

การทดสอบ n  k  Χ  S  MD  t  
       

ทดสอบกอนเรยีน 40 30 9.60 3.57 
ทดสอบหลงัเรียน 40 30 19.93 4.64 

10.33 17.221** 
       
 

**t(.01 ; df 39)  =  2.7079 
  
 จากตาราง 4  พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.60 และ 3.57ตามลําดับ 
สวนคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 19.93 และ 4.64ตามลําดับ   
  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน พบวา มีคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน เทากับ 10.33 ซึ่งตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
 

 4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะหของนกัเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Independent 
Sample ในรปู Difference Score 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
      รูปแบบซิปปา และกลุมทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Independent  
      Sample ในรูป Difference Score 
 

กอนเรียน หลังเรียน กลุมตัวอยาง n  k  
1Χ  1S  2Χ  2S  

MD  21 MD  MDS −  t  
          

กลุมทดลองที ่1 40 30 8.58 2.54 22.95 2.47 14.38 
กลุมทดลองที ่2 40 30 8.30 2.43 21.55 2.43 13.25 

0.706 1.594 
          
 

**t(.01 ; df 78)  =  2.6403 
 
 จากตาราง 5 พบวา คะแนนเฉลี่ย และความเบีย่งเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิด
วิเคราะห ของกลุมทดลองที ่1 คือ นกัเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา กอนเรียนมีคะแนนเฉลีย่
และความเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 8.58 และ 2.54 ตามลําดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลีย่ และ
ความเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 22.95 และ 2.47 ตามลําดับสวนกลุมทดลอง 2 คือ นกัเรียนทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ  
8.30 และ 2.43 ตามลําดบั และหลงัเรยีน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 21.55
และ 2.43 ตามลําดับ  
  เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนหลงัเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที ่ 1 
และกลุมทดลองที ่2 มีคาเทากับ 14.38 และ 13.25 ตามลําดับ 
  เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลีย่ผลตางของคะแนนของความสามารถในการคิดวิเคราะหหลงัเรียน 
กับกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 พบวา กลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลองที่ 2  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกันทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 และเมื่อพิจารณา
จากคาเฉลี่ยจะพบวานักเรียนกลุมทดลองที่ 1 มีแนวโนมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สูงกวากลุม 
ทดลองที่ 2 
 

 5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู 
      รูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
 

การทดสอบ n  k  Χ  S  MD  t  
       

ทดสอบกอนเรยีน 40 30 8.58 2.54 
ทดสอบหลงัเรียน 40 30 22.95 2.47 14.38 28.699** 
       
 

**t(.01 ; df 39)  =  2.7079 
 
  จากตาราง 6 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบ
ซิปปา มีคะแนนเฉลีย่กอนเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.58 และ 2.54 ตามลําดับ สวน
คะแนนเฉลีย่หลังเรียนและความเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 22.95 และ 2.47ตามลําดับ   
  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา พบวา มีคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน เทากับ 14.38 ซึ่งตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 
 

 6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample  
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู 
      แบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample 
 

การทดสอบ n  k  Χ  S  MD  t  
       

ทดสอบกอนเรยีน 40 30 8.30 2.43 
ทดสอบหลงัเรียน 40 30 21.55 2.43 

13.25 26.654** 
       
 

**t(.01 ; df 39)  =  2.7079 
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  จากตาราง 7 พบวา ความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.30 และ 2.43 ตามลําดับ 
สวนคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 21.55 และ 2.43 ตามลําดับ   
  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบใชปญหาเปนฐาน พบวา มีคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน เทากับ 13.25 ซึ่งตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 
 
   

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกสและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนกัเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที ่4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู รูปแบบซิปปาและการจัด 
การเรียนรู แบบใชปญหาเปนฐาน 
 
ความมุงหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 กอน
และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 4. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 4 ทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 5. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 กอน
และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 6. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 กอน
และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
   
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสตางกนั 
  2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส กอนเรียน
และหลังเรียนตางกัน 
 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
กอนเรียนและหลังเรียนตางกัน 
 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหตางกัน 



 

 

105

 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูรูปแบบซิปปา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียน
และหลังเรียนตางกัน 
 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กอนเรียนและหลังเรียนตางกัน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
    กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร 
รมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียน
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียนทัง้หมด 80 คน โดยมี
ข้ันตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  1. สุมกลุมตัวอยางจากหองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน โดยสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลากจาก 4 หองเรียน ใหเหลือ 2 หองเรียน 
  2. นํากลุมตวัอยางที่ไดมาจบัฉลากแยกเปน 2 กลุม คือ 
   กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา จํานวน 40 คน 
   กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 40 คน 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ผูวจิัยใชเวลาดําเนินการ 20 ชั่วโมง โดยมีการจดัการเรียนรู 4 ชั่วโมง 
ตอสัปดาห ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2553 โดยผูวิจยัทําการสอนเอง 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา              
ปที ่4 วิชาวทิยาศาสตรเพิม่เติม รหัสวชิา ว 32101 รายวิชาฟสิกส 1 เร่ือง งานและพลังงาน  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา เร่ือง งานและพลังงาน ที่ผูวจิัยสรางขึ้น แบงเปน 6 แผน 
การจัดการเรียนรู ใชเวลา 20 ชั่วโมง คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 มีคาสัมประสิทธิ์
ของแผนการจัดการเรียนรู E1/E2  =  69.79/68.33   
 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เร่ืองงานและพลังงาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน  
6 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 20 ชั่วโมง คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 มีคา
สัมประสิทธิ์ของแผนการจัดการเรียนรู  E1/E2 = 70.71/68.21   
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบ ตัวเลือก 5 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0.81 มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.23 – 0.82 และคาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง 0.27 – 0.82   
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรที่ผูวิจยัสรางขึน้เปนแบบตวัเลือก  
5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0.83 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.32 – 0.73 และคา
อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.36 – 0.82   
  
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาฟสิกส 
เร่ืองงานและพลังงาน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห แลวบนัทกึผลการสอบไวเปน
คะแนนทดสอบกอนเรียนสําหรับการวิเคราะหขอมูล 
 2. ดําเนินการสอนกับกลุมทดลอง โดยใชสาระเดียวกันและระยะเวลาเทากันซึ่งแบงได ดังนี ้
  กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 3. หลงัจากเสร็จสิน้การทดลอง ทําการทดสอบอกีครั้ง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกส เร่ืองงานและพลังงาน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่ง
เปนชุดเดียวกนักับทีท่ําการทดสอบกอนการทดลอง ใชเวลาทดสอบชุดละ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยทาํการสอบ
พรอมกันทั้งสองกลุมทดลอง นอกเวลาเรียน และสอบวันละ 1 แบบทดสอบ 
 4. ตรวจผลจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสของนกัเรียน 
ระหวางกลุมทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
โดยใช t - test Independent Sample ในรูป Difference Score 
 2. ตรวจสอบสมมติฐานขอที ่2 เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสของนักเรียน 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
 3. ตรวจสอบสมมติฐานขอที ่3 เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสของนักเรียน 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample 
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 4. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
ระหวางกลุมทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
โดยใช t - test Independent Sample ในรูป Difference Score 
 5. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา โดยใช t - test Dependent Sample 
 6. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใช t - test Dependent Sample  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส และความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการจดัการเรยีนรู รูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรู แบบใชปญหา
เปนฐาน สรุปผลได ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กอนเรยีนและหลงัเรียน แตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจดัการเรยีนรูรูปแบบซิปปากอนเรยีน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน ไมแตกตางกันทางสถิติ 
 5. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปากอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 6. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรียนที่ไดรับการจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมธัยมศกึษาปที ่4 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรู 
แบบใชปญหาเปนฐาน สามารถอภิปรายผลได ดังนี ้   
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 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกอนเรยีนและหลงัเรียน แตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  การสอนแบบซปิปาเปนการสอนที่เนนใหนักเรยีนแสวงหาองคความรู ศึกษาคนควา คิดวิเคราะห 
จัดระเบียบความรู แลกเปลีย่นเรยีนรู การสรางปฏิสัมพนัธตอกนั ประสบการณ ขอมลู ความคิด ทางกาย 
การมีสวนรวมทางอารมณ สังคม สติปญญา กระบวนการกลุม การเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรู 
กระบวนการทํางาน มีผลงาน กระบวนการแกปญหาสถานการณ การจําความรูไปประยุกตใช ฝกใชจนชํานาญ
ในสถานการณที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง ใชกิจกรรมที่หลายหลาก ชวยใหนักเรียนไดมีสวนรวม ใน
การปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง นักเรียนมี 
ปฏิสัมพันธกันระหวางเพื่อนและครู มีสวนรวมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนไดรับความรู
ทั้งดานเนื้อหาสาระ กระบวนการทํางานรวมกันเปนกลุม การนําเสนอผลงาน ตลอดจนรูจักวิเคราะหและ
วิจารณผลงานอยางมีเหตุผล นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม แกปญหาดวยตนเอง สามารถ
สรุปขอความรูดวยตนเอง ทําใหมีความมัน่ใจในตนเอง กลาแสดงออก สามารถนําประสบการณในชีวิตประจําวัน
มาสัมพันธกับการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางสรรคผลงาน และนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช สงผลให
การเรียนรูนั้นมีความหมายตอนักเรียน สงเสริมใหนักเรยีนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัว โดยมี
สวนรวมทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดหลกัในการจัดการเรียนรู
แบบซิปปา โมเดล ของทิศนา แขมมณ ี(2542: 14 – 15) ทีก่ลาววา กิจกรรมการเรียนรูทีด่ี ควรเปนกิจกรรม
ที่ชวยใหนักเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหนกัเรยีนมปีฏิสัมพนัธ กับบุคคล และแหลง 
ความรูที่หลายหลาก ใหนักเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย โดยการทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ เปด
โอกาสใหนกัเรยีนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทกัษะในที่จาํเปนตอการดํารงชีวติ และการนําความรู
ที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช จะชวยใหนกัเรยีนไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหนกัเรียนเกิดการเรยีนรู
เพิ่มเติมข้ึนเรื่อยๆ 
  สําหรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนที่นกัเรียนเกิดการเรียนรู
จากกระบวนการที่ใชจัดการ ทําความเขาใจ และแกปญหา ดวยตนเอง เปนการเรียนที่เปนผลมาจาก
กระบวนการทาํงานที่มุงความเขาใจ หรือแกปญหา ปญหาที่ไดประสบครั้งแรกในกระบวนการเรยีนใชเปน
จุดรวมหรือเปนสิ่งกระตุน เพื่อการประยุกตใชการแกปญหาหรือทักษะการใหเหตุผล และเพื่อคนหาหรือ
ศึกษาความรูตางๆ ที่ตองการทําความเขาใจกลไกการทํางานที่รับผิดชอบตอปญหาและหาวิธีการแกปญหา 
(Barrows; & Tamblyn.  1980: 18) เนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ไดจากการสํารวจ คนควา และ
การแกปญหาที่มีความสมัพนัธเกีย่วกับชวีติประจาํวนัซึง่นักเรียนอาจพบเจอ (Torp; &  Sage.  1998: 14 – 16) 
เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดความรู ความจํา ความเขาใจ และนําไปใชได (กุลยา ตันติผลาชีวะ.  
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2548: 77 – 78) เปนการกระตุนใหนักศึกษาอยากเรียนรู และถานกัศึกษาแกปญหาไดก็จะมีสวนทําให
นักศกึษาจาํเนือ้หาความรูนัน้ไดงายและนานขึ้น เพราะไดมปีระสบการณตรงในการแกปญหา (นภา หลมิรัตน.  
2540: 13) 
  จากที่กลาวมานั้น ทั้งการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน เปนรูปแบบการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง จึงทําใหนักเรียนเกิดความรู
ที่ลึกซึ้งและมีความหมายตอตนเอง สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส หลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
สอดคลองกับ เมโล และ ลิน (Hmelo; & Lin.  2000: 229) ที่กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนความสามารถ
ที่ชวยใหมนุษยมีการพัฒนาทางปญญา เปนการปรับและประยุกตใชความรูไปสูสถานการณใหมยอมรับ
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงความรูที่มีอยูไปสูระดับของความเขาใจใหม ประสบการณจากการเรียนรูดวย 
ตนเอง เปนสิง่สําคัญทีท่าํใหประสบความสาํเร็จในการปฏิบัติงาน แตการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่แตกตางกัน ก็มีผลทําใหนกัเรียนมีผลตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส กอนและหลังที่ตางกัน 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนวา นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกส แตกตางจากนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูป ัญหาเปนฐาน อยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิต ิที่ระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจดัการเรยีนรูรูปแบบซิปปากอนเรยีน
และหลังเรียนแตกตางกัน อยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
  การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา เปนการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบหนึง่
โดยเปนการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา เนนใหนกัเรียนศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง มีสวนรวมในการสรางความรู มกีารแลกเปลี่ยน
ความรู แสดงความคิดเหน็ การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาประกอบดวยขั้นตอนการดาํเนนิการ 7 ข้ันตอน 
คือ 1) ข้ันการทบทวนความรูเดิม 2) ข้ันการแสวงหาความรูใหม 3) ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/
ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 4) ข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  5) ข้ัน
การสรุปและจัดระเบียบความรู 6) ข้ันการปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงานของตน และ 7) ข้ันการประยุกต 
ใชความรู โดยขั้นตอนที่ 1– 6 เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องกันของกระบวนการสรางความรู ซึ่งในแตละขั้นตอน
มีการสงเสริมการมีปฏิสัมพันธตอกันและกนัเพื่อการเรยีนรู และฝกฝนทักษะกระบวนการตาง  ๆโดยขั้นตอนที ่5 
เนนเปนพเิศษในเรื่องของการวิเคราะหกระบวนการเรยีนรู ในขณะที่ข้ันตอนที ่7 ใหความสําคัญกับการนาํ
ความรูไปประยุกตใชโดยตรง จากขัน้ตอนดังกลาวทาํใหนักเรียนไดความรูทัง้เนื้อหาสาระ กระบวนการ
ทํางานกลุม การนําเสนอผลงาน ตลอดจนรูจักวิเคราะหและวิจารณผลงาน นักเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การปฏิบัติกจิกรรม สามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง ทาํใหนกัเรียนมีความมัน่ใจในตนเอง กลาแสดงออก 
สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชวีติประจําวนั ดงันัน้การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา จงึมผีลให
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ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกสหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับงานวิจยัของ ศศิธร แกวรักษา 
(2547:  บทคัดยอ) สาวิตรี ยิ้มชอย (2549: บทคัดยอ) กาญจนา กาฬภักดี (2550:  บทคัดยอ) และกาญจนา คําจีนะ 
(2551: บทคัดยอ) ที่กลาววา ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูรูปแบบซิปปาหลงัเรียนสูงกวา
กอนเรียน 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนวานกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนการสอนที่เร่ิมตนดวยปญหา เพื่อเปน
ส่ิงกระตุนใหนกัเรียนเกิดความอยากรูและไปแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาแกปญหา โดยอยูบนพืน้ฐาน
ความตองการของนักเรียนเปนกระบวนการที่คลายกับการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร และใหนักเรียน
มีการทาํงานเปนทมี (อาภรณ แสงรัศมี.  2543: 14) เปนกระบวนการที่แสวงหาความรู ความเขาใจ ทักษะ
และเจตคติจากสถานการณที่ไมคุนเคยมากอน โดยนําการเรียนรูมาประยุกตใชกับสถานการณนั้น  ๆกระบวนการ
นี้ จะไดรับการจัดไวอยางเหมาะสมเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู (สุปรียา วงษตระหงาน.  2541: 13) กุลยา 
ตันติผลาชีวะ (2548: 77 – 78) อธิบายไววา การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน เปนวิธีการอยางหนึ่งที่
ชวยใหนกัเรยีนเกิดความรู ความจาํ ความเขาใจ และนาํไปใชได จึงใหความสนใจโดยนําไปใชในการเรียน
การสอนวิชาทีม่ีขอบเขตเนื้อหาวิชากวางขวางทีย่ากจะทาํใหนักเรียนรู และจดจําไดหมด เพยีงในชวง
ระยะเวลาทีเ่รียน และยากที่จะนําไปใชจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา แตการเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน
จะชวยใหนักเรียนจําและนําไปใชได เพราะเปนการเรียนรูแบบลงมือกระทําดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548: บทคัดยอ) ชนาธิป อภิวงคงาม (2550: บทคัดยอ) จุไรรัตน สุริยงค 
(2551: บทคัดยอ) อรรณพ ชุมเพง็พันธ (2550: บทคัดยอ) ที่กลาววา ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 จากเหตุผลดังกลาว จงึสนบัสนุนวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส หลงัเรียนสงูกวากอนเรียน 
 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน ไมแตกตางกันทางสถิติ 
  การคิดวิเคราะห เปนการคิดอยางรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง 
เพื่อหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทัง้หมด และใชกระบวนการ
ตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล (Good.  1973: 680) สอดคลองกับ สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 94) 
ที่กลาววา การคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบ 
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การตัดสนิใจ การคิดวเิคราะหเปนกระบวนการประเมนิหรอืการจัดหมวดหมู โดยอาศัยเกณฑที่เคยยอมรับ
กันมาแตกอนๆ แลวสรุปหรือพิจารณาตัดสิน (วิไลวรรณ ปยะปกรณ. 2535: 20; อางอิงจาก Russel.  
1956: 281 – 282)  สอดคลองกับ สิริฉันท สถิรกุล (2539: 64) ที่กลาววา ทักษะการคิดวิเคราะห คือ การ
พิจารณาไตรตรองขอมลูขาวสารตางๆ อยางมเีหตุผลรอบคอบเพื่อนาํไปสูการแกปญหา หรือการตัดสินใจ
อยางถูกตองและเหมาะสม และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2549: 5) 
กลาววา การคิดวิเคราะหวา คือ การระบเุร่ืองหรือปญหา จําแนก แยกแยะ เปรียบเทียบขอมูล เพือ่จัด
กลุม อยางเปนระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสมัพนัธของขอมลู และตรวจสอบขอมูลหรือหาขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอในการตัดสินใจ โดยมารซาโน (Marzano.  2001: 60) ไดแบงความสามารถการคิด
วิเคราะห เปน 5 ดานดงันี ้1) ดานการจาํแนก 2) ดานการจัดหมวดหมู 3) ดานการสรุป 4) ดานการประยกุต 
และ 5) ดานการคาดการณ  
  จากการศึกษาพบวา นกัเรยีนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูรูปแบบซิปปา และนักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน เนื่องจากทั้งการจัด 
การเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานนั้นเปนการจัดการเรียนรูที่เนนนกัเรียน
เปนศูนยกลาง และสงเสริมการคิดใหกับนักเรียน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห กลาวคือ การจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา เปนการสอนที่เนนใหนักเรยีนแสวงหาองคความรู ศึกษาคนควา คิดวิเคราะห จัดระเบียบ
ความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางปฏิสัมพันธตอกัน ประสบการณ ขอมูล ความคิด ทางกาย การมีสวน
รวมทางอารมณ สังคม สติปญญา กระบวนการกลุม การเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการ
ทํางาน มีผลงาน กระบวนการแกปญหาสถานการณ การจําความรูไปประยุกตใช ฝกใชจนชํานาญใน
สถานการณที่หลากหลายเพือ่พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เร่ิมตนจากการให
สถานการณปญหาแกนักเรียนโดยใหนักเรียนในกลุมรวมกนัอภิปรายระบุปญหา วิเคราะหปญหา และสราง
ประเด็นการเรียนเกี่ยวกับส่ิงที่ตองการรูเพื่อนํามาอธิบายปญหาและใหไปแสวงหาความรูดวยตนเองและ
รวบรวมขอมูลนํามาประยุกตใชเพื่อสรุปเปนความรูใหม เปนวิธีการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนไดมีโอกาส
ใชความคิดวิเคราะห ใชความเปนเหตุเปนผลในการดําเนนิการเรียนแตละขั้นตอนดวยตนเอง (พัชรากรานต 
อินทะนาค.  2546: 32) และเมื่อมาพิจารณาคะแนนจะพบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้งการจัด 
การเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 จากเหตุผลดังกลาวสนับสนนุไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และการจัด 
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกันทางสถิติ 
 5. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา กอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
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  การสอนแบบซปิปาเปนการสอนทีเ่นนใหนกัเรยีนแสวงหาองคความรู ศึกษาคนควา คิดวิเคราะห 
จัดระเบียบความรู แลกเปลีย่นเรยีนรู การสรางปฏิสัมพนัธตอกนั ประสบการณ ขอมลู ความคิด ทางกาย 
การมีสวนรวมทางอารมณ สังคม สติปญญา กระบวนการกลุม การเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรู 
กระบวนการทํางาน มีผลงาน กระบวนการแกปญหาสถานการณ การจําความรูไปประยกุตใช ฝกใชจนชํานาญ
ในสถานการณทีห่ลากหลายเพื่อพฒันาตนเอง ซึ่งประกอบไปดวย 7 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันการทบทวนความรูเดิม 
2) ข้ันการแสวงหาความรูใหม 3) ข้ันการศกึษาทาํความเขาใจขอมลู/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหม
กับความรูเดิม 4) ข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 5) ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู 6) ข้ัน
การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงานของตน และ 7) ข้ันการประยุกตใชความรู และในขั้นตอนที่ 5 เนน
เปนพเิศษในเรื่องของการวเิคราะหกระบวนการเรียนรู ซึง่คือ ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู (ทิศนา 
แขมมณี; เฉลิมชัย พันธเลิศ; และ ภาษิต ประมวลศิลปชัย.  2548:  23) ดังนั้นการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา
นั้น จึงมีสวนในการสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ ชลวษา ปยะยฤพัทธ 
(2551: บทคัดยอ) ที่พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ืองเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียน
เตรียมทหารชัน้ปที ่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลกัซิปปามีคารอยละ 73.16 สูงกวาเกณฑกําหนด 
คือ รอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนวานกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาจะมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน 
 6. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรียนที่ไดรับการจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือวิธีการเรียนรูที่เร่ิมตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุน
ใหนกัเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาหาความรูดวยวิธกีารตางๆ จากแหลงวทิยาการทีห่ลากหลาย เพื่อนาํมา 
ใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน คือ วิธีการสอนทีน่ักเรียนเปนกลุมยอย เรียนความรูโดยใชประเด็นสําคัญ ในกรณีปญหา
ที่เปนจริงหรือกําหนดขึ้น เปนตัวกระตุนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยการสืบคนหาความรูหรือทักษะ
ตางๆ แลวนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟง พรอมทัง้รวมกันอภิปราย รวมกนัเรียนรูแลวลงสรุปเปนความรู
ใหม (วัลลี สัตยาศยั.  2547: 16 – 17) อีกทัง้การจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานนั้นเปนนวัตกรรมทาง 
การศึกษาที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได อยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนยทุธศาสตรการสอนที่สงเสริมใหนกัเรียนเกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ ทําให
นักเรียนไดความรูที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง (มัณฑรา ธรรมบุศย.  2549: 42 – 43) ดังนั้นการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนรูปแบบหรือวิธีการเรียนรูแบบหนึ่งที่ใชการตั้งคําถาม หรือปญหาเปนตัวกระตุน
หรือนาํทางนักเรียนใหเกิดความสนใจอยากรู เปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรยีนรูและเปนตวักระตุนตอไป
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ในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร เกิดการคิดเปนระบบ การทํางาน
เปนทีม นกัเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เผชิญกบัปญหาดวยตนเอง จะชวยใหนกัเรยีนฝกทกัษะการคิด 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี อุดทา (2552: บทคัดยอ) ที่พบวา หลงัการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน 
การคิดวิเคราะหของนักเรียนสูงกวากอนเรยีน โดยอยูในเกณฑระดับดี (รอยละ 75.96) 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จะมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ผูวจิัยมีขอเสนอแนะอนัเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู และ
การศึกษาวิจยั ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบซิปปา และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ตองเตรียมความพรอมของสือ่ประกอบการสอน และตองเตรียมรับกับสถานการณทีอ่าจเกดิขึ้นในการจัด 
การเรยีนรูลวงหนาเสมอเพราะรูปแบบการจดักิจกรรมมีข้ันตอนหลายขัน้ตอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการจัดกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง 
  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทีม่ีหลายขั้นตอนอาจใชเวลามาก ดงันัน้ควรมีการปรับกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับเวลา 
  1.3 ครูควรสงเสริมใหนกัเรียนแตละคนมีสวนรวมในกจิกรรมการเรยีนรู อยางสม่ําเสมอ และ
อาจมีการเสริมแรงเปนระยะอยางเหมาะสม 
  1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรสอดคลองกับสถานการณทีน่ักเรียนไดพบเจอในชีวิตประจาํวนั 
เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  1.5 การตรวจคืนใบงาน หรือแบบฝกหัด ตองมีความรวดเร็วเพื่อที่นักเรียนไดทราบขอผิดพลาด
เพื่อแกไข จะไดเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1 ควรศกึษาผลการจัดการเรยีนรูดวยการจัดการเรยีนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรยีนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน กับตัวแปรอื่น  ๆ เชน ความสามารถในการคิดแกปญหา การคิดอยางมีเหตุผล การคิด
สรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนตน 
  2.2 ควรมีการศึกษาและนําผลการใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน ไปใชกับวิชาฟสิกสเร่ืองอื่น เชน แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตมั และการดล คลื่น 
สมดุล แสง เสียง และไฟฟา เปนตน 
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  2.3 ควรมีการศึกษาและนําผลการใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน ไปใชกับกลุมสาระอืน่ๆ เชน กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา เปนตน 
  2.4 ควรมีการศึกษาและนําผลการใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา และการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน ไปใชกับนักเรียนในระดับอ่ืนๆ  
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
 

 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสกิส  
   เรื่อง งานและพลังงาน 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
  เรื่อง งานและพลังงาน 
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ตาราง 8 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา เร่ือง งานและพลังงาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
     

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 
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ตาราง 9 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เร่ือง งานและ 
      พลงังาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
     

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 
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ตาราง 10 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส เร่ือง  
      งานและพลังงาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
          

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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ตาราง 11  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง  
      งานและพลังงาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
          

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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ภาคผนวก ค 
 

 - ตารางแสดงคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
   ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน 
 - ตารางแสดงคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
   ในการคิดวิเคราะห เรื่อง งานและพลงังาน 
 - คาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสกิส เรือ่ง งาน 
   และพลงังาน 
 - คาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง งาน 
   และพลงังาน 
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ตาราง 12  คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
      ฟสิกส เร่ือง งานและพลังงาน 
 

ขอที่ p r ขอที่ p r 
      

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.23 
0.14 
0.82 
0.55 
0.50 
0.68 
0.27 
0.64 
0.55 
0.55 
0.45 
0.36 
0.59 
0.59 
0.59 
0.68 
0.55 
0.55 
0.45 
0.45 

0.09 
-0.27 
0.36 
0.55 
0.82 
0.64 
0.18 
0.73 
0.36 
0.55 
0.73 
0.55 
0.82 
0.64 
0.45 
0.64 
0.73 
0.36 
0.55 
0.36 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0.64 
0.23 
0.36 
0.27 
0.32 
0.23 
0.41 
0.18 
0.27 
0.23 
0.23 
0.27 
0.36 
0.23 
0.23 
0.23 
0.50 
0.41 
0.23 
0.32 

0.55 
0.45 
-0.18 
0.18 
0.45 
0.27 
0.27 
0.36 
0.18 
0.09 
0.45 
0.36 
-0.18 
0.45 
0.27 
0.27 
0.64 
0.27 
0.27 
-0.06 

      

 
 เลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.23 – 0.82 และคาอํานาจจาํแนก (r)  อยู
ระหวาง 0.27 – 0.82 ไวจํานวน 30 ขอ นําไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง ไดคาความเชือ่มั่น 
0.92 
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ตาราง 13  คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห  
      เร่ือง งานและพลังงาน 
 

ขอที่ p r ขอที่ p r 
      

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.64 
0.68 
0.59 
0.59 
0.50 
0.36 
0.41 
0.36 
0.55 
0.32 
0.55 
0.73 
0.55 
0.32 
0.32 
0.45 
0.18 
0.45 
0.55 
0.32 

0.36 
0.45 
0.82 
0.82 
0.82 
0.18 
0.45 
0.36 
0.55 
0.45 
0.73 
0.55 
0.55 
0.45 
0.27 
0.36 
0.36 
0.55 
0.55 
0.45 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0.50 
0.18 
0.32 
0.41 
0.18 
0.50 
0.05 
0.45 
0.36 
0.50 
0.18 
0.27 
0.45 
0.32 
0.32 
0.64 
0.41 
0.50 
0.45 
0.36 

0.64 
0.18 
0.27 
0.64 
0.18 
0.64 
0.09 
0.55 
0.36 
0.64 
0.18 
0.18 
0.36 
0.27 
0.45 
0.73 
0.64 
0.64 
0.55 
0.36 

      

 
 เลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.32 – 0.73 และคาอํานาจจาํแนก (r)  อยู
ระหวาง 0.36 – 0.82 ไวจํานวน 30 ขอ นําไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง ไดคาความเชือ่มั่น 
0.87 
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ภาคผนวก ง 
 

 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน กอนเรียน 
   และหลงัเรียน ของนกัเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน กอนเรียน 
   และหลงัเรียน ของนกัเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 - ตารางคะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง งานและพลงังาน  
   กอนเรียนและหลังเรยีน ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูรปูแบบซิปปา 
 - ตารางคะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง งานและพลงังาน  
   กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
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ตาราง 14  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ือง งานและพลงังาน กอนเรียนและหลงัเรียน  
      ของนกัเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  6 
23 
  8 
10 
  3 
13 
  7 
  7 
  7 
  6 
  6 
  8 
  8 
  9 
  7 
12 
10 
  7 
  8 
  9 

18 
30 
17 
19 
14 
22 
20 
25 
17 
29 
23 
30 
21 
27 
20 
24 
20 
25 
22 
22 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

  9 
  4 
  8 
10 
  5 
11 
25 
11 
18 
  8 
  6 
14 
13 
14 
15 
  9 
15 
  6 
16 
  4 

23 
20 
25 
20 
19 
24 
30 
22 
26 
18 
16 
30 
25 
30 
29 
20 
21 
21 
26 
16 
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ตาราง 15  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ือง งานและพลังงาน กอนเรียนและหลังเรียนของ 
      นกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

10 
  8 
  8 
17 
15 
16 
  7 
  9 
15 
  8 
17 
11 
  5 
11 
15 
10 
13 
  9 
11 
10 

20 
18 
22 
30 
23 
30 
21 
16 
25 
17 
30 
20 
13 
18 
24 
14 
23 
18 
23 
23 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

  9 
  6 
13 
10 
  8 
  4 
  7 
11 
12 
  7 
  7 
10 
  7 
12 
  5 
10 
  3 
  7 
  4 
  7 

16 
14 
16 
21 
17 
18 
18 
14 
28 
21 
28 
21 
18 
17 
16 
14 
19 
18 
18 
17 
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ตาราง 16  คะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง งานและพลังงาน กอนเรียนและ 
      หลงัเรียน ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

11 
10 
10 
10 
  8 
  9 
  5 
  8 
  5 
  7 
  8 
10 
  8 
  5 
  8 
  8 
11 
14 
11 
  5 

20 
28 
22 
27 
21 
21 
22 
25 
22 
23 
24 
25 
22 
22 
21 
23 
24 
24 
24 
23 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

  7 
13 
12 
  8 
  5 
11 
10 
  8 
10 
  5 
10 
  6 
  4 
10 
  9 
  7 
14 
  8 
  9 
  6 

23 
19 
22 
26 
21 
23 
27 
20 
27 
17 
24 
24 
24 
24 
26 
21 
22 
26 
20 
19 
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ตาราง 17 คะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง งานและพลังงาน กอนเรียนและ 
      หลงัเรียน ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  7 
13 
10 
10 
  4 
12 
11 
  8 
  7 
  6 
  8 
10 
  8 
  5 
  6 
  8 
  4 
10 
10 
10 

23 
23 
21 
22 
21 
25 
22 
20 
22 
22 
24 
23 
20 
19 
23 
18 
25 
22 
18 
25 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

  7 
  6 
  9 
11 
  7 
  5 
  9 
  9 
12 
  6 
11 
  9 
11 
  5 
  5 
  8 
  7 
10 
12 
  6 

18 
17 
18 
20 
21 
23 
19 
23 
25 
21 
25 
24 
18 
22 
25 
21 
17 
22 
24 
21 
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ภาคผนวก จ 
 

 - ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
   ที่ไดรับการจดัการเรยีนรูรปูแบบซิปปาและการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
 - ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาฟสกิส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4  
   กอนและหลงั ไดรับการจดัการเรยีนรูรูปแบบซิปปา 
 - ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาฟสกิส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4  
   กอนและหลงั ไดรับการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 - ตารางเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่4  
   ที่ไดรับ การจดัการเรยีนรูรปูแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 - ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
   กอนและหลงั ไดรับการจดัการเรยีนรูรูปแบบซิปปา 
 - ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    
   กอนและหลงั ไดรับการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
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ตาราง 18 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 ที่ไดรับการจัด  
      การเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน D1 กอนเรียน หลังเรียน D2 
D1 - D2 (D1 - MD1)2 (D2 - MD2)2 

          

1 6 18 12 10 20 10 2 0.141 0.106 
2 23 30 7 8 18 10 -3 28.891 0.106 
3 8 17 9 8 22 14 -5 11.391 13.506 
4 10 19 9 17 30 13 -4 11.391 7.156 
5 3 14 11 15 23 8 3 3.151 5.406 
6 13 22 9 16 30 14 -5 11.391 13.506 
7 7 20 13 7 21 14 -1 0.391 13.506 
8 7 25 18 9 16 7 11 31.641 11.056 
9 7 17 10 15 25 10 0 5.641 0.106 
10 6 29 23 8 17 9 14 104.551 1.756 
11 6 23 17 17 30 13 4 21.391 7.156 
12 8 30 22 11 20 9 13 92.641 1.756 
13 8 21 13 5 13 8 5 0.391 5.406 
14 9 27 18 11 18 7 11 31.641 11.056 
15 7 20 13 15 24 9 4 0.051 1.756 
16 12 24 12 10 14 4 8 0.141 40.006 
17 10 20 10 13 23 10 0 5.641 0.106 
18 7 25 18 9 18 9 9 31.641 1.756 
19 8 22 14 11 23 12 2 2.641 2.806 
20 9 22 13 10 23 13 0 0.051 7.156 
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ตาราง 18 (ตอ)   
 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน D1 กอนเรียน หลังเรียน D2 
D1 - D2 (D1 - MD1)2 (D2 - MD2)2 

          

21 9 23 14 9 16 7 7 2.641 11.056 
22 4 20 16 6 14 8 8 13.141 5.406 
23 8 25 17 13 16 3 14 21.391 53.656 
24 10 20 10 10 21 11 -1 5.641 0.456 
25 5 19 14 8 17 9 5 1.501 1.756 
26 11 24 13 4 18 14 -1 0.391 13.506 
27 25 30 5 7 18 11 -6 54.391 0.456 
28 11 22 11 11 14 3 8 1.891 53.656 
29 18 26 8 12 28 16 -8 19.141 32.206 
30 8 18 10 7 21 14 -4 7.701 13.506 
31 6 16 10 7 28 21 -11 5.641 113.956 
32 14 30 16 10 21 11 5 13.141 0.456 
33 13 25 12 7 18 11 1 0.141 0.456 
34 14 30 16 12 17 5 11 13.141 28.356 
35 15 29 14 5 16 11 3 1.501 0.456 
36 9 20 11 10 14 4 7 1.891 40.006 
37 15 21 6 3 19 16 -10 40.641 32.206 
38 6 21 15 7 18 11 4 6.891 0.456 
39 16 26 10 4 18 14 -4 5.641 13.506 
40 4 16 12 7 17 10 2 0.601 0.106 

          

 x 1 x 2 MD1 x 1 x 2 MD2 Σ  Σ  Σ  
          

 9.875 22.65 12.775 9.6 19.925 10.325 98 6012.975 560.775 
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 หาคา t จากสตูร     2  - n   n  df ;
S

MD  - MD
 t 2 1

MD  - MD

21

21

+==  

 

                        
2-nn

)MD  -  (D   )MD(D
   S

21

2
22

2
1  12

D
+

+− ΣΣ
=    

 
          = 15.048 
 

                     
2

2
D

1

2
D

MD  - MD n
S  

n
S  S

21
+=    

  
         =  0.867 
   
      ได  t   =   2.824 
 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบท ีเทากับ 2.6403  ทีร่ะดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 19 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 4 กอนและหลัง  
      ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 
          

  1   6 18 12 144 21 9 23 14 196 
  2 23 30 7   49 22 4 20 16 256 
  3   8 17 9   81 23   8 25 17 289 
  4 10 19 9   81 24 10 20 10 100 
  5   3 14 11 121 25   5 19 14 196 
  6 13 22 9   81 26 11 24 13 169 
  7   7 20 13 169 27 25 30 5 25 
  8   7 25 18 324 28 11 22 11 121 
  9   7 17 10 100 29 18 26 8   64 
10   6 29 23 529 30   8 18 10 100 
11   6 23 17 289 31   6 16 10 100 
12   8 30 22 484 32 14 30 16 256 
13   8 21 13 169 33 13 25 12 144 
14   9 27 18 324 34 14 30 16 256 
15   7 20 13 169 35 15 29 14 196 
16 12 24 12 144 36   9 20 11 121 
17 10 20 10 100 37 15 21 6   36 
18   7 25 18 324 38   6 21 15 225 
19   8 22 14 196 39 16 26 10 100 
20   9 22 13 169 40   4 16 12 144 
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 หาคา t จากสตูร  1n df;

1n
)D(Dn

D
t

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑  

                          
      ได  t   =   20.380 
 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบท ีเทากับ 2.7079 ที่ระดับนัยสําคญัที่ .01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149

ตาราง 20 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน 
      และหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 
          

1 10 20 10 100 21 9 16 7 49 
2 8 18 10 100 22 6 14 8 64 
3 8 22 14 196 23 13 16 3 9 
4 17 30 13 169 24 10 21 11 121 
5 15 23 8 64 25 8 17 9 81 
6 16 30 14 196 26 4 18 14 196 
7 7 21 14 196 27 7 18 11 121 
8 9 16 7 49 28 11 14 3 9 
9 15 25 10 100 29 12 28 16 256 
10 8 17 9 81 30 7 21 14 196 
11 17 30 13 169 31 7 28 21 441 
12 11 20 9 81 32 10 21 11 121 
13 5 13 8 64 33 7 18 11 121 
14 11 18 7 49 34 12 17 5 25 
15 15 24 9 81 35 5 16 11 121 
16 10 14 4 16 36 10 14 4 16 
17 13 23 10 100 37 3 19 16 256 
18 9 18 9 81 38 7 18 11 121 
19 11 23 12 144 39 4 18 14 196 
20 10 23 13 169 40 7 17 10 100 
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 หาคา t  จากสูตร  1ndf;

1n
)D(Dn

D
t

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑  

                          
       ได    t   =   17.221 
 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบท ีเทากับ 2.7079 ที่ระดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 21 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีไ่ดรับ  
      การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน D1 กอนเรียน หลังเรียน D2 
D1 - D2 (D1 - MD1)2 (D2 - MD2)2 

          

1 11 20 9 7 23 16 -7 28.891 7.563 
2 10 28 18 13 23 10 8 13.141 10.563 
3 10 22 12 10 21 11 1 5.641 5.063 
4 10 27 17 10 22 12 5 6.891 1.563 
5 8 21 13 4 21 17 -4 1.891 14.063 
6 9 21 12 12 25 13 -1 5.641 0.063 
7 5 22 17 11 22 11 6 6.891 5.063 
8 8 25 17 8 20 12 5 6.891 1.563 
9 5 22 17 7 22 15 2 6.891 3.063 
10 7 23 16 6 22 16 0 2.641 7.563 
11 8 24 16 8 24 16 0 2.641 7.563 
12 10 25 15 10 23 13 2 0.391 0.063 
13 8 22 14 8 20 12 2 0.141 1.563 
14 5 22 17 5 19 14 3 6.891 0.563 
15 8 21 13 6 23 17 -4 1.891 14.063 
16 8 23 15 8 18 10 5 0.391 10.563 
17 11 24 13 4 25 21 -8 1.891 60.063 
18 14 24 10 10 22 12 -2 19.141 1.563 
19 11 24 13 10 18 8 5 1.891 27.563 
20 5 23 18 10 25 15 3 13.141 3.063 
21 7 23 16 7 18 11 5 2.641 5.063 
22 13 19 6 6 17 11 -5 70.141 5.063 
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ตาราง 21 (ตอ) 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน คนที ่

กอนเรียน หลังเรียน D1 กอนเรียน หลังเรียน D2 
D1 - D2 (D1 - MD1)2 (D2 - MD2)2 

          

23 12 22 10 9 18 9 1 19.141 18.063 
24 8 26 18 11 20 9 9 13.141 18.063 
25 5 21 16 7 21 14 2 2.641 0.563 
26 11 23 12 5 23 18 -6 5.641 22.563 
27 10 27 17 9 19 10 7 6.891 10.563 
28 8 20 12 9 23 14 -2 5.641 0.563 
29 10 27 17 12 25 13 4 6.891 0.063 
30 5 17 12 6 21 15 -3 5.641 3.063 
31 10 24 14 11 25 14 0 0.141 0.563 
32 6 24 18 9 24 15 3 13.141 3.063 
33 4 24 20 11 18 7 13 31.641 39.063 
34 10 24 14 5 22 17 -3 0.141 14.063 
35 9 26 17 5 25 20 -3 6.891 45.563 
36 7 21 14 8 21 13 1 0.141 0.063 
37 14 22 8 7 17 10 -2 40.641 10.563 
38 8 26 18 10 22 12 6 13.141 1.563 
39 9 20 11 12 24 12 -1 11.391 1.563 
40 6 19 13 6 21 15 2 1.891 3.063 

          

 x 1 x 2 MD1 x 1 x 2 MD2 Σ  Σ  Σ  
          

 8.575 22.95 14.375 8.300 21.550 13.250 45.000 391.375 385.500 
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ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะหของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับ การจัด 
การเรียนรูรูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 

  หาคา t จากสตูร    2  - n   ndf ;
S

MD  - MD
  t 2 1

MD  - MD

21

21

+==  

 

                        
2-nn

)MD  -  (D   )MD(D
   S

21

2
22

2
1  12

D
+

+− ΣΣ
=    

 
          = 9.960 
 

                             
2

2
D

1

2
D

MD  - MD n
S  

n
S    S

21
+=    

  
          = 0.706 
   
                 ได     t   =  1.594 
  
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบท ีเทากับ 2.6403 ที่ระดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 22 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4 กอน 
      และหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 
          

1 11 20 9 81 21 7 23 16 256 
2 10 28 18 324 22 13 19 6 36 
3 10 22 12 144 23 12 22 10 100 
4 10 27 17 289 24 8 26 18 324 
5 8 21 13 169 25 5 21 16 256 
6 9 21 12 144 26 11 23 12 144 
7 5 22 17 289 27 10 27 17 289 
8 8 25 17 289 28 8 20 12 144 
9 5 22 17 289 29 10 27 17 289 
10 7 23 16 256 30 5 17 12 144 
11 8 24 16 256 31 10 24 14 196 
12 10 25 15 225 32 6 24 18 324 
13 8 22 14 196 33 4 24 20 400 
14 5 22 17 289 34 10 24 14 196 
15 8 21 13 169 35 9 26 17 289 
16 8 23 15 225 36 7 21 14 196 
17 11 24 13 169 37 14 22 8 64 
18 14 24 10 100 38 8 26 18 324 
19 11 24 13 169 39 9 20 11 121 
20 5 23 18 324 40 6 19 13 169 
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 หาคา  t จากสูตร  1ndf;

1n
)D(Dn

D
t

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑  

  
                        
     ได    t   =   28.699 
 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบท ีเทากับ 2.7079 ที่ระดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 23 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4 กอน 
      และหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 
          

  1   7 23 16 256 21   7 18 11 121 
  2 13 23 10 100 22   6 17 11 121 
  3 10 21 11 121 23   9 18   9   81 
  4 10 22 12 144 24 11 20   9   81 
  5   4 21 17 289 25   7 21 14 196 
  6 12 25 13 169 26   5 23 18 324 
  7 11 22 11 121 27   9 19 10 100 
  8   8 20 12 144 28   9 23 14 196 
  9   7 22 15 225 29 12 25 13 169 
10   6 22 16 256 30   6 21 15 225 
11   8 24 16 256 31 11 25 14 196 
12 10 23 13 169 32   9 24 15 225 
13   8 20 12 144 33 11 18   7   49 
14   5 19 14 196 34   5 22 17 289 
15   6 23 17 289 35   5 25 20 400 
16   8 18 10 100 36   8 21 13 169 
17   4 25 21 441 37   7 17 10 100 
18 10 22 12 144 38 10 22 12 144 
19 10 18 8   64 39 12 24 12 144 
20 10 25 15 225 40   6 21 15 225 
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 หาคา  t จากสูตร  1ndf;

1n
)D(Dn

D
 t

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑  

                         
     ได    t   =   26.654 
 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบท ีเทากับ 2.7079 ที่ระดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ภาคผนวก ฉ 
   
  - ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรูรูปแบบซิปปา 
  - ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน 
  - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห เรื่อง งานและพลังงาน 
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วิชา ว 31201 ฟสกิส 1                      ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หนวยการเรยีนรู งานและพลังงาน         เวลา 20 ชั่วโมง  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เรื่อง  งาน     เวลา 4 ชั่วโมง 

 
 
สาระที่ 5 : งานและพลังงาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 :  เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกบัการดํารงชีวติ การเปลี่ยนรูปพลังงาน      
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอมมีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 
 อธิบายความหมายของความสําคัญของงาน หาคาของงาน จากการคํานวณจากสมการ และ
จากพื้นที่ใตกราฟได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เขาใจความสมัพันธระหวางงานและพลงังานกบัการดํารงชีวิต การเปลีย่นรูปของพลงังาน 
 2. บอกความแตกตางของความหมายของงานในชวีิตประจาํวนักับงานในวิชาฟสิกสได 
 3. บอกไดวางานเปนปริมาณสเกลลารและมหีนวยเปนจูล 
 4. บอกความแตกตางของงานบวกและงานลบได 
 5. คํานวณหางานของแรงที่ใชในการเคลื่อนทีข่องวัตถุในแนวตรงเมื่อกาํหนดแรงและการกระจัด
ของวัตถุได 
 6. คํานวณหางานจากพืน้ที่ใตกราฟได 

 
แนวคิดหลักของเรื่อง งาน 
 ความหมายของงานทางฟสิกสนั้นจะมงีานเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีแรงกระทาํตอวัตถุแลววัตถเุคลื่อนที่ 
งานหาไดจาก ผลคูณของแรงที่กระทํากบัระยะทางที่เคลื่อนที่ งานเปนปริมาณสเกลลารและมีหนวยเปนจูล 
วัตถุที่เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของที่กระทาํจะไดงานบวก แตถาแรงนั้นกระทาํในทศิทางตรงขามกับทิศ
ที่วัตถกุําลงัเคลื่อนที ่หรือทาํใหวัตถุเคลื่อนที่ชาลงจะไดงานลบ  

แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานพุทธิพสิยั 

  1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของงานได 
  2. นักเรียนสามารถบอกหนวยของงานได 
  3. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกตางของงานในชวีิตประจําวนัและงานในทาง
ฟสิกสได 
  4. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพนัธของงานและพลงังานกบัการดํารงชีวิตได 
  5. นักเรียนสามารถบอกความแตกตางของงานบวกและงานลบได 
 ดานทักษะพสิัย 

  นักเรียนมทีักษะการคํานวณหางานจากสมการและจากพืน้ที่ใตกราฟ 
 ดานจิตพสิัย 
  1. นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน อยากรูอยากเรียนวชิาวทิยาศาสตร 
  2. นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอวชิาวทิยาศาสตร 
  3. นักเรียนมีความกลาแสดงออก และยอมรบัฟงความคิดเห็นของเพื่อน  
 
สาระการเรียนรู 
 งาน คือ ผลการกระทาํของแรงที่ทาํใหวัตถุเคลื่อนที่ในทศิของแรง สามารถหาไดจาก ผลคูณ
ของแรงในแนวที่เคลื่อนทีก่บัการกระจัดทีว่ัตถุเคลื่อนที่ได หรือ SF=W ΔΔ  โดยงานอาจมีคาเปนบวก
หรือลบก็ได งานเปนปริมาณสเกลลารและมีหนวยเปนจูล 
 งานที่เกิดจากการออกแรงในทิศทีว่ัตถุเคลื่อนทีจ่ะเกิด งานบวก และงานทีเ่กิดจากการเคลื่อนที่
ในทิศตรงขามกับแรงจะเกิด งานลบ 
 
หลักฐานการเรียนรู 

ใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
 
ความรูและทกัษะพื้นฐานที่จําเปน 
 1. ความรูพืน้ฐานเกีย่วกับสเกลาร 
 2. ทักษะการคํานวณ 
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การดําเนินการจัดการเรียนรู   
 ชั่วโมงเรียนที่ 1 - 2 
  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

   1. ครูแจงผลการเรียนรู เร่ือง งานและพลังงาน  
   2. นักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง งานและพลงังาน จํานวน 2 ชุด คือ ขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกส และขอสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวนชุดละ 30 ขอ 
 ชั่วโมงเรียนที่ 3 – 4 
  ขั้นการดําเนินการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบซิปปา ประกอบดวยการดําเนินการ 7 ข้ันตอน 
(ทิศนา แขมมณี.  2545: 281 – 282) 
   1. การทบทวนความรูเดิม 
    1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
    1.2 ครูแบงกลุมนกัเรียนโดยการคละความสามารถ 
    1.3 ครูตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความรูเดิมของนกัเรียน โดยชวยกนัอภิปราย 
   2. การแสวงหาความรูใหม 
    2.1 ครูแจกใบความรูที่ 1 เร่ือง งาน  
    2.2 ครูแนะนําแหลงความรูเพิ่มเติมตางๆ เชนการสืบคนจากอินเตอเน็ต พรอม
แสดงตัวอยางการสืบคน 
   3. การศึกษาทาํความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกบัความรู
เดิม 
    3.1 นักเรียนศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรูที่ 1 เร่ือง งาน และในหนังสือแบบเรียน 
    3.2 นักเรียนในกลุมชวยกันสรุปองคความรูที่ไดในรูปแบบผังมโนทัศน 
   4. การแลกเปลีย่นความรูความเขาใจกบักลุม 
    4.1 ใหนักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานาํเสนอผงัมโนทัศนหนาชั้นเรียน 
    4.2 ใหนักเรียนกลุมอ่ืนซักถามขอสงสัย  
    4.3 ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปอีกครั้ง 
   5. การสรุปและจัดระเบียบความรู 
    5.1 ครูใหความรูเพิ่มเติมในการหาคาแรงในรปูแบบตางๆ จากเรื่องสมดุล เพื่อใช
ในการคํานวณหาคาพลังงานจากสมการ 
    5.2 ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายเร่ือง คาของงานทีเ่ปนบวกและเปนลบ และ
หนวยของงาน 
    5.3 ซักถามนกัเรียนในกรณทีี่แรงมีคาไมคงที่ (โจทยจะใหเปนกราฟ) 
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    5.4 นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดหาคาของงานจากพื้นที่ใตกราฟของแรงกับระยะทาง 
   6. การปฏิบัติ และ / หรือแสดงผลงาน 
    6.1 นักเรียนทาํใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
    6.2 ครูสุมเลือกนักเรียนออกมาตอบคําถามตามใบงาน 
   7. การประยุกตใชความรู 
    7.1 ครูใหนักเรียนแตละกลุมสรางโจทยปญหา เร่ือง งาน  กลุมละ 2 ขอ 
    7.2 นักเรียนแตละกลุมออกมาเขียนโจทยปญหาของกลุมบนกระดาน 
    7.3 ครูสุมเลือกขอเพื่อใหนักเรียนออกมาแสดงวิธการคิด 
    7.4 นักเรียนทาํแบบฝกหัดทายบท ขอ 1 – 5 ในหนังสือแบบเรียน 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. ดานความรูความเขาใจ (K) 
   อธิบายความหมายของงานได 
   บอกหนวยของงานได 
   อธิบายความแตกตางของงานในชีวิตประจําวนัและงานในทางฟสิกสได 
   อธิบายความสัมพันธของงานและพลงังานกับการดํารงชีวิตได 
   บอกความแตกตางของงานบวกและงานลบได 
  1.1 วิธีการวัด 
   1.1.1 การตอบคําถาม 
   1.1.2 การอธิบายและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
   1.1.3 การทดสอบความรูในใบงาน 
  1.2 เครื่องมือวัด 
   ใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
 2. ดานทักษะกระบวนการ (P) 
  1. ทักษะการคํานวณ 
  2. ทักษะการจัดกระทาํขอมูลและสื่อความหมาย 
  2.1 วิธีการวัด 
   2.1.1 การสังเกตจากการทําใบงานและแบบฝกหัด 
   2.1.2 สังเกตจากการนําเสนอขอมูลของนักเรียน 
  2.2 เครื่องมือวัด 
   ใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
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 3. ดานคุณลกัษณะอันพึงประสงค(A) 
  1. มีความสนใจ กระตือรือรน อยากรูอยากเรียนวิชาวทิยาศาสตร 
  2. มีความรูสึกทีด่ีตอวิชาวทิยาศาสตร 
  3. มีความกลาแสดงออก ยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
  3.1 วิธีการวัด 
   3.1.1 สังเกตจากการทํากิจกรรมของนักเรียน 
   3.1.2 สังเกตการมีสวนรวมในชัน้เรียน 
  3.2 เครื่องมือวัด 
   3.2.1 แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 
   3.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
ส่ือการเรียนรู 
 1. หนงัสือประกอบการเรียน 
 2. ใบความรูที ่1 เร่ืองงาน 
 3. ใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
 4. แบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง งานและพลงังาน 
 
แหลงเรียนรู 
 1. หองสมุด 
 2. หนงัสือคูมือจากสํานักพิมพตางๆ 
 3. Internet (เวปไซดตางๆ เชน http://www.ipst.ac.th , http://www.physlink.com) 
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วิชา ว 31201 ฟสกิส 1                      ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หนวยการเรยีนรู งานและพลังงาน      เวลา 20 ชั่วโมง  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เรื่อง  งาน     เวลา 4 ชั่วโมง 

 
 

สาระที่ 5 : งานและพลังงาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพนัธระหวางพลงังานกับการดํารงชวีิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอมมีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 
 อธิบายความหมายของความสําคัญของงาน หาคาของงาน จากการคํานวณจากสมการ และ
จากพื้นที่ใตกราฟได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เขาใจความสมัพันธระหวางงานและพลงังานกบัการดํารงชีวิต การเปลีย่นรูปของพลงังาน 
 2. บอกความแตกตางของความหมายของงานในชวีิตประจาํวนักับงานในวิชาฟสิกสได 
 3. บอกไดวางานเปนปริมาณสเกลลารและมหีนวยเปนจูล 
 4. บอกความแตกตางของงานบวกและงานลบได 
 5. คํานวณหางานของแรงที่ใชในการเคลื่อนทีข่องวัตถุในแนวตรงเมื่อกาํหนดแรงและการกระจัด
ของวัตถุได 
 6. คํานวณหางานจากพืน้ที่ใตกราฟได 
 
แนวคิดหลักของเรื่อง งาน 
 ความหมายของงานทางฟสิกสนั้นจะมงีานเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีแรงกระทาํตอวัตถุแลววัตถเุคลื่อนที่ 
งานหาไดจาก ผลคูณของแรงที่กระทํากบัระยะทางที่เคลื่อนที่ งานเปนปริมาณสเกลลารและมีหนวยเปนจูล 
วัตถุที่เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของที่กระทาํจะไดงานบวก แตถาแรงนัน้กระทําในทิศทางตรงขามกบัทิศที่
วัตถุกาํลังเคลือ่นที ่หรือทาํใหวัตถุเคลื่อนที่ชาลงจะไดงานลบ  

แผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 



 165

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ดานพุทธิพสิยั 
  1.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของงานได 
  1.2 นักเรียนสามารถบอกหนวยของงานได 
  1.3 นักเรียนสามารถอธิบายความแตกตางของงานในชวีิตประจําวนัและงานในทาง
ฟสิกสได 
  1.4 นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพนัธของงานและพลงังานกบัการดํารงชีวิตได 
  1.5 นักเรียนสามารถบอกความแตกตางของงานบวกและงานลบได 
 2. ดานทักษะพสิัย 
  นักเรียนมทีักษะการคํานวณหางานจากสมการและจากพืน้ที่ใตกราฟ 
 3. ดานจิตพสิัย 
  3.1 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน อยากรูอยากเรียนวชิาวทิยาศาสตร 
  3.2 นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอวชิาวทิยาศาสตร 
  3.3 นักเรียนมีความกลาแสดงออก และยอมรบัฟงความคิดเห็นของเพื่อน  
 
สาระการเรียนรู 
 งาน คือ ผลการกระทาํของแรงที่ทาํใหวัตถุเคลื่อนที่ในทศิของแรง สามารถหาไดจาก ผลคูณ
ของแรงในแนวที่เคลื่อนทีก่บัการกระจัดทีว่ัตถุเคลื่อนที่ได หรือ SF=W ΔΔ  โดยงานอาจมีคาเปนบวก
หรือลบก็ได งานเปนปริมาณสเกลลารและมีหนวยเปนจูล 
 งานที่เกิดจากการออกแรงในทิศทีว่ัตถุเคลื่อนทีจ่ะเกิด งานบวก และงานทีเ่กิดจากการเคลื่อนที่
ในทิศตรงขามกับแรงจะเกิด งานลบ 
 
หลักฐานการเรียนรู 

ใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
 
ความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปน 
 1. ความรูพืน้ฐานเกีย่วกับสเกลาร 
 2. ทักษะการคํานวณ 
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การดําเนินการจัดการเรียนรู   
 ชั่วโมงเรียนที่ 1 – 2  
  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   1. ครูแจงผลการเรียนรู เร่ือง งานและพลังงาน  
   2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง งานและพลังงาน จํานวน 2 ชุด คือ ขอสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกส และขอสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวนชุดละ 30 ขอ 
 ชั่วโมงเรียนที่ 3 – 4 
  ขั้นการดาํเนนิการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ตามแนวความคิดของ เมโล และ ลิน    
(Hmelo; & Lin.  2000) มี 5 ข้ันตอน ดังนี้  
   1. ขั้นทําความเขาใจกับสถานการณปญหา 
    1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
    1.2 ครูแบงกลุมนักเรียนโดยการคละความสามารถ แลวใหแตละกลุมศึกษาผังมโนทัศน
เร่ืองงานและพลังงาน เพื่อชวยกนัระบุคําสําคัญปญหา 
    1.3 นักเรียนรวมกันอธิบายปญหาในกลุมตามความรูเดิม เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 
   2. ขั้นสรางประเด็นการเรียน 
    2.1 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกนัระบุปญหา 
    2.2 นักเรียนออกมานาํเสนอปญหาของกลุมและระบุวิธกีารแกปญหา 
    2.3 ครูชวยนักเรียนในการตั้งกรอบของปญหา 
   3. ขั้นดําเนนิการวางแผนเพิม่เติมประเดน็การเรียน 
    3.1 นักเรียนศึกษาความรูเพิม่เตมิจากใบความรูที่ 1 เร่ือง งาน และหนังสือแบบเรียน 

1. นําความรูที่ไดทดลองแกปญหาของกลุม และของชั้นเรียน 
   4. ขั้นใชความรูใหมเพื่อแกปญหา 
    4.1 ครูเนนสาระสาํคัญ และใหความรูเพิ่มเติม 
    4.2 นําความรูที่ไดเพิ่มเติมมาใชในการแกปญหาอีกครั้ง 
    4.3 ทําใบงานเพื่อนําความรูที่ไดมาแกปญหาในสถานการณตางๆ 
   5. ขั้นไตรตรองเมื่อพบเปาหมาย 
    5.1 นักเรียนสงตัวแทนออกมาสรุปการแกปญหาของกลุม ทัง้การศึกษาดวยตนเอง 
และหลังไดรับความรูใหมจากครู พรอมชวยกันอภิปรายวิธีการแกปญหา 
    5.2 นักเรียนทาํแบบฝกหัดทายบท ขอ 1 – 5 ในหนังสือแบบเรียน 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1. ดานความรูความเขาใจ (K) 
   อธิบายความหมายของงานได 
   บอกหนวยของงานได 
   อธิบายความแตกตางของงานในชีวิตประจําวนัและงานในทางฟสิกสได 
   อธิบายความสัมพันธของงานและพลงังานกับการดํารงชีวิตได 
   บอกความแตกตางของงานบวกและงานลบได 
  1.1 วิธีการวัด 
   1.1.1 การตอบคําถาม 
   1.1.2 การอธิบายและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
   1.1.3 การทดสอบความรูในใบงาน 
  1.2 เครื่องมือวัด 
  ใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
 2. ดานทักษะกระบวนการ (P) 
  2.1 ทักษะการคํานวณ 
  2.2 ทักษะการจัดกระทาํขอมูลและสื่อความหมาย 
  2.1 วิธีการวัด 
   2.1.1 การสังเกตจากการทําใบงานและแบบฝกหัด 
   2.1.2 สังเกตจากการนําเสนอขอมูลของนักเรียน 
  2.2 เครื่องมือวัด 
   ใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
 3. ดานคุณลกัษณะอันพึงประสงค(A) 
  3.1 มีความสนใจ กระตือรือรน อยากรูอยากเรียนวิชาวทิยาศาสตร 
  3.2 มีความรูสึกทีด่ีตอวิชาวทิยาศาสตร 
  3.3 มีความกลาแสดงออก ยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
  3.1 วิธีการวัด 
   3.1.1 สังเกตจากการทํากิจกรรมของนักเรียน 
   3.1.2 สังเกตการมีสวนรวมในชัน้เรียน 
  3.2 เครื่องมือวัด 
   3.2.1 แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 
   3.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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ส่ือการเรียนรู 
 1. หนงัสือประกอบการเรียน 
 2. ใบความรูที ่1 เร่ืองงาน 
 3. ใบงานที ่1 เร่ืองงาน 
 4. แบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง งานและพลงังาน 
 
แหลงเรียนรู 
 1. หองสมุด 
 2. หนงัสือคูมือจากสํานักพิมพตางๆ 
 3. Internet (เวปไซดตางๆ เชน http://www.ipst.ac.th , http://www.physlink.com) 
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ผังมโนทัศนเรื่อง งานและพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน 
ผลการกระทําของแรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ในทิศ

ของแรง อาจมีคาบวกหรือลบก็ได 

งานของแรงที่กระทําตอ
วัตถุที่ทําใหเกิดพลังงาน

จลน เปลี่ยนแปลง 
งานของแรงที่ทําใหวัตถุเปล่ียน
ตําแหนง โดยไมมีพลังงานจลน

เกิดขึ้น เชนการยกหนังสือ ทําใหเกิด
พลังงานศักยเปล่ียนแปลง 

อัตราการทํางาน
เรียกวา กําลัง 

พลังงานศักยขึ้นกับตําแหนงใน
สนามโนมถวง นับเปน พลังงาน

ศักยโนมถวง 

พลังงานศักยขึ้นกับตําแหนง
ภายใตแรงสปริง นับเปน
พลังงานศักยยืดหยุน 
พลังงานศักยโนมถวง 

โดยรวมเรียก 
พลังงานกล 

พลังงานกลเปนปริมาณอนุรักษ  
(หากไมมีแรงเสียดทาน ที่ทําใหเสีย
พลังงานมาเกี่ยวของ) 

เครื่องกล และ
ประสิทธิภาพ
ของเครื่องกล 

พลังงานเปนปริมาณที่ไม
สูญหาย (กฎสากลของ
การอนุรักษพลังงาน 
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เรื่อง งาน  
 งาน (Work)  
  งาน คือ “ผลของการออกแรงกระทําตอวัตถุ แลววัตถุเคลื่อนที่ไดตามแนวแรง” 
  งานทางฟสิกส หมายถงึ ผลที่เกดิจากแรงภายนอกมากระทาํตออนุภาคหรือวัตถ ุแลวทาํให
อนุภาค หรือวัตถุนัน้เกิดการเคลื่อนที่ตามแนวแรงนัน้ (แตถามีแรงภายนอกมากระทําตอวัตถุแลววัตถุ
ไมเคลื่อนที่ แรงที่มากระทํานัน้ไมทาํใหเกิดงาน) 
  หนวยของงาน คือ นิวตัน • เมตร (N • S)   ซึ่งเรียกใหมวา จูล (Joule, J) โดยสามารถหา
งานไดจาก 
 
 
 
 
 
 

 
 ถาแรงกับระยะทางไมอยูในแนวเดียวกนั ตองแตกแรงใหอยูในแนวเดยีวกับระยะทาง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 เมื่อ  θ = มุมระหวาง F กับ S 
   F = แรงที่กระทําตอวัตถุตลอดเวลาที่เคลื่อนที ่(หนวย N) 
   S = ระยะทางนับจากจุดเริ่มตน (หนวย m) 
 
 

F F 

F cos θ 

F sin θ 

W  =   FS cos  θ 

งาน     =      แรง  ×  ระยะทางตามแนวแรง 
W = F • S 

F 
s 

ใบความรูที่ 1 
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เครื่องหมาย บวกและลบของงาน  
 งานเปนปริมาณสเกลาร  ไมมีทิศทางแตมีเครื่องหมาย 
  1. งานที่เกิดจากแรงกระทาํและมีทิศไปทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีเครื่องหมาย
เปน +  เชน งานที่เกิดจากแรงภายนอกมากระทาํ 
  2. งานที่เกิดจากแรงที่กระทําและมีทิศสวนกับการเคลื่อนที่ มีเครื่องหมายเปน - เชน งาน
ที่เกิดจากแรงเสียดทาน งานในการหยอนวตัถุลงมา 
 ขอสังเกต 
  1. ถา F ทิศเดียวกันกับ S (θ = 0˚) งานเปนบวก เชน งานทีเ่กิดจากแรงภายนอกมากระทาํ 
   W =    FS cos   0˚ 
    = + FS 
  2. ถา F ทิศตรงขามกับ S (θ = 180˚) งานเปนลบ เชน งานที่เกิดจากแรงเสียดทาน 
   W =    FS cos   180˚ 
    = - FS 
  3. ถา F ตั้งฉากกับ S (θ = 90˚) งานเปนศนูย เชน การแบกหรือหิ้ววัตถแุลวเดนิไปตามพืน้ 
   W =    FS cos   90˚ 
    = 0 
 งานที่เกิดขึ้นในกรณีตางๆ 
  1. วัตถุมีขนาดใหญมากจนกระทั่งไมทราบวาจะคิดแรงจากระยะไหนถึงไหน ไดแก สูบน้ํา
ในบอใหข้ึนมาที่ปากบอ หรือการคายโซออกจากเพลา ระยะทางใหคิดจากระยะทางที่จุดศูนยถวงของ
วัตถุเคลื่อนที่  เชน ถาโซยาว L จะไดวา  งานที่เกิดขึ้น  =  F × (L/2) 
  2. แรงมีคาไมคงที่ เชน การออกแรงอัดสปริง แรงที่ใชตองเปนแรงเฉลี่ย เพราะแรงที่ใช
อัดสปริงแตละชวงไมเทากัน ถาแรงอัดชวงสุดทายเปน F สปริงยืดได x จะไดวา งานที่เกิดขึ้น  =  Fx 
  3. แรงกระทาํในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถ ุเชน การแบกหรอืหิ้ววัตถุแลวเดิน
ไปตามพื้นราบ ในกรณีนี้จะไมเกิดงาน เพราะแรงและระยะทางตัง้ฉากกนั จะไดวา งานที่เกิดขึน้ เทากับ  
Fcos 90º × s  =  0 
  4. งานทีถ่ือวาไมไดงาน  ไดแก 
   4.1 แรงสูศูนยกลางทีท่ําใหวัตถเุคลื่อนที่เปนวงกลม 
   4.2 แรงปฏิกิริยาทีต่ั้งฉากกับพืน้ผิว 
  5. งานที่เกิดจากแรงไมคงที่กระทํา โดยโจทยกําหนดมาใหเปนกราฟ  จะไดวา  งานที่
เกิดขึ้น  =  พื้นที่ใตกราฟของแรงกับระยะทาง  เชน  การออกแรงอัดสปริง  
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 ตัวอยาง 1  ชายคนหนึ่งออกแรง  50  นิวตัน ลากกลองไปไดไกล 10 เมตร  จงหา 
  ก. งานที่เกิดขึ้นเมื่อแรง  F อยูแนวเดียวกับแนวระดับ 
  ข. งานที่เกิดขึ้นเมื่อแรง  F  อยูในแนวทีท่ํามมุ  60  องศากบัแนวระดับ 
  วิธีทาํ 
   ก. งานที่เกิดขึ้นเมื่อแรง  F อยูในแนวระดับ 
    จาก  W = FS 
        = 50 × 10 
        = 500  จูล 
    ∴ งานที่เกิดขึ้นเมื่อแรง  F  อยูในแนวระดับคือ  500 จูล    
 
   ข. งานที่เกิดขึ้นเมื่อแรง  F  อยูในแนวทีท่ํามมุ  60๐  กับแนวระดับ 
    จาก  W = FScosθ 
        = 50 × 10 × (1/2) 
        = 250  จูล 
    ∴ งานที่เกิดขึ้นเมื่อแรง F อยูในแนวทีท่าํมุม  60๐ กับแนวระดับ คือ 250 จูล      
 
 ตัวอยาง 2 แรง F กระทํากับวตัถุแสดงโดยกราฟดงัรูป งานทีเ่กิดขึ้นในระยะ 10 m เปนกี่จลู (EN 43) 
 
 
 
 
 
 
  หางานทีเ่กิดขึ้นไดจากพื้นที่ใตกราฟ โดย 
   1. แบงรูปเปนรูปสามเหลี่ยมเพือ่หาพื้นที่ออกเปนสองรูป 

 
 

 
 
 

s (m) 

40 

20 

10 5 

F(N) 

s (m) 

40 

20 

10 5 
รูป 1 รูป 2 

F(N) 
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   2. หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมแตละรูปแลวนํามาบวกกนั  
    การคํานวณหาพืน้ที่รูปสามเหลี่ยมใชสูตร (1/2)   ฐาน  สูง 
     รูปที่ 1 จะไดพืน้ที ่ =  (1/2)   5  40 

     =  100 
 
     รูปที่ 1 จะไดพืน้ที ่ =  (1/2)   5  20 
          =  50 
     ∴ งานที่เกิดขึ้นในระยะ 10 m เปน  100 + 50 = 150 J 
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เรื่อง งาน 
ชื่อ  ชื่อสกุล ........................................................................ ชั้น .......................... เลขที่ ................ 
 
คําชี้แจง ขอที่ 1 – 5 :  ใหนักเรียนเติมคําตอบลงในชองวาง 
 1. งานคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………................... 
 2. สูตรของงานคอื (พรอมบอกความหมายและหนวยของตัวแปรในสูตร) 
………………………………………………………………………………………………................... 
 3. หนวยของงานคือ 
………………………………………………………………………………………………................... 
 4. จงยกตวัอยางการออกแรงทีไ่มทําใหเกิดงาน 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
 5. แรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่เปนวงกลม ไมทําใหเกิดงานเปนเพราะเหตุใด (พรอมวาดรูปประกอบ
คําอธิบาย) 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
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คําชี้แจง ขอที่ 6 – 10 :  ใหนกัเรียนวิธทีาํอยางละเอยีด พรอมวาดรูปประกอบ 
 6. วัตถุถูกลากดวยแรง 5 นิวตนั ไปตามพืน้ราบลื่น เปนระยะทาง 10 เมตร งานในการลากวัตถุ
เทากับเทาไร 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
 
 
 
 
 7. วัตถุมวล 5 กิโลกรัม แขวนอยูในแนวดิง่ดวยเชือกเสนหนึง่เหนือระดับพื้น 20 เมตร ถา
หยอนเชือกใหต่ําลงมา 10 เมตร ดวยอัตราเรง 1/5 g จงหางานทีท่ําโดยแรงตึงเชือก 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
 
 
 
 
 8.  วัตถมุวล 10 กโิลกรัม วางอยูบนพื้นเอยีงทํามุม 30  ̊กับพืน้ราบ ถาสมัประสทิธิ์ความเสียดทาน
ระหวางวัตถุกบัพื้นเอยีงเปน 0.2 จงหางานในการนําวัตถนุี้ข้ึนไปตามพืน้เอียงเปนระยะทาง 5 เมตร 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
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แรงที่กระทํา (N) 

ระยะทาง (m)

6 

4 8 

3 6  9 

9.  จากกราฟแสดงความสมัพันธระหวางแรงกับการกระจัด จงหาขนาดของงาน 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
 10. จากกราฟแสดงความสัมพนัธของวัตถุมวล 5 กิโลกรัม ซึง่ถูกแรงกระทาํในแนว 60˚ เทียบ
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของวตัถุ โดยขนาดของแรงกระทําเปลีย่นแปลงไปตามระยะทาง ดังรูป จงหา
ขนาดของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
 
 

F (N) 

S (m) 

6 



 177

 
 
 
เร่ือง ............................................................................................................................................. 
ชื่อ  ชื่อสกุล ........................................................................ ชั้น .......................... เลขที่ ................ 

  คําชี้แจง ใหทาํเครื่องหมาย    ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 
 

คุณภาพการปฏิบัติ ลําดับที ่ รายการพฤติกรรม 
3 2 1 

1 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน อยากรูอยากเรียนวชิาฟสิกส    
2 นักเรียนมีความรูสึกดีตอวิชาฟสิกส    
3 นักเรียนมีความกลาแสดงออก    
4 นักเรียนยอมรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน    
5 นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต    
6 นักเรียนมีความมุงมัน่ในการทํางาน    

 
 ผูประเมิน   ครู  เพื่อน  ตนเอง 
 
 
         ลงชื่อ ................................................................ ผูประเมิน 
              ............/................/.............. 
 
  เกณฑการใหคะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ ให  3 คะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให  2 คะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง     ให  1 คะแนน 
 

   เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
     ชวงคะแนน    ระดับคุณภาพ 
     13 – 183       ดี 
     7 – 12 2       พอใช 
     0 – 61          ปรับปรุง 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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เร่ือง ....................................................................................... กลุมที่ ...........  ชั้น ........................ 
สมาชิกภายในกลุม 1. ......................................................... 4. ................................................... 
    2. ......................................................... 5. ................................................... 
    3. .........................................................      

  คําชี้แจง ใหทาํเครื่องหมาย    ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 
คุณภาพการปฏิบัติ ลําดับที ่ รายการพฤติกรรม 
3 2 1 

  1 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน    
  2 มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและทําตามหนาที่ทกุคน    
  3 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน    
  4 มีการใหความชวยเหลือกนั    
  5 สามารถทํางานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด    
  6 ทํางานเสร็จทนัตามกําหนดเวลา    
  7 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค    
  8 สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใช    
  9 สามารถใหคําแนะนาํกลุมอ่ืนได    
10 เก็บวัสดุ อุปกรณเรียบรอย หลังเลกิปฏิบัติงาน    

 ผูประเมิน   ครู  เพื่อน  ตนเอง 
 

         ลงชื่อ ................................................................ ผูประเมิน 
              ............/................/.............. 
  เกณฑการใหคะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ  ให  3 คะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให  2 คะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง     ให  1 คะแนน 
   เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
     ชวงคะแนน    ระดับคุณภาพ 
     13 – 183      ดี 
     7 – 12 2       พอใช 
     0 – 61         ปรับปรุง 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
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1. (ทักษะกระบวนการ) ออกแรง 12 N ลากกลองมวล 16 kg ไปตามพื้นราบเปนระยะทาง 8 m จงหา
งานในการลากกลอง  
 ก. 96    J          ข. 128    J    
 ค. 160    J          ง. 180    J    
 จ. 220    J 
2. (ทักษะกระบวนการ) มวล 2 kg ถูกดึงดวยแรงคงที่ ขนาด 10 N ใหเคลื่อนที่ไปบนพืน้ราบฝด มี
ความเรงคงที ่4 m/s2 เปนระยะทาง 9 m จงหาปริมาณงานของแรงเสยีดทาน  
 ก. 90 J          ข. 72  J    
 ค. 36  J          ง. 18  J    
 จ. 9  J 
3. (ทักษะกระบวนการ) วัตถหุนัก 10 N วางอยูบนพื้นเอยีงทาํมุม 30๐ กับแนวราบ สัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานระหวางวัตถกุับพืน้เอียงมีคา 0.2 ถาออกแรง 30 N ในทิศตามแนวพืน้เอียง ดันวัตถุข้ึนสงูคิด
เปนระยะทางในแนวดิง่ได 1 m จงหางานที่ตองกระทํา 
  ก. 20  J          ข. 40  J    
  ค. 60  J          ง. 80  J    
  จ. 100 J   
4. (ทักษะกระบวนการ) จงหางานจากกราฟนี้   
 
 
 
 
 
 
 ก. 35   J                        ข. 40   J 
 ค. 45   J          ง. 50   J  
 จ.   55   J 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน 
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5. (การนําไปใช) หัวรถจกัรดีเซลลากขบวนรถไฟดวยแรงคงที่  200  N ทําใหขบวนรถไฟเคลื่อนที่ดวย
อัตราเร็วคงที1่08 km/hr  หัวรถจักรนี้มกีําลงัเทาไร 
 ก. 3,000   W                          ข. 6,000   W    
 ค. 9,000   W            ง. 30,000   W    
 จ. 60,000   W  

 
 
 

6. (ทักษะกระบวนการ) งานของแรง F ที่กระทาํวัตถหุนึง่มีความสมัพนัธระหวางระยะทางทีว่ัตถุเคลื่อนที ่ (s)  
ดังรูป วัตถุใชเวลาเคลื่อนทีท่ัง้หมด 20 s ในการทํางานของแรง F นี้ กําลังเฉลี่ยของ F เปนเทาไร  

 
 
 
 
 
 

 ก. 3.5   W          ข. 7.0   W 
 ค. 9.0   W          ง. 35    W 
 จ. 70   W 
7. (ทักษะกระบวนการ) ชายคนหนึ่งเข็นรถมวล 500 kg ใหเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยแรงคงที ่50 N 
เขาสังเกตไดวาเมื่อผานตําแหนง A รถมีความเรว็เปน 4 m/s และเมื่อผานตําแหนง B เขาใชกาํลังเปน 

4
11  เทาของกาํลังที่ใชเมื่อผาน A  อยากทราบวางานที่ใชในการเขน็รถจาก A ถึง B เปนเทาไร  

 ก. 3,250  J          ข. 3,000  J    
 ค. 2,750  J          ง. 2,500  J    
 จ. 2,250  J  
8. (ทักษะกระบวนการ) วัตถุมวล 10 kg กําลังเคลื่อนที่ไปดวยความเร็วคงที่ 5 m/s แลวมีแรงแรงหนึ่ง
มากระทําตอวตัถุมีผลทาํใหวัตถุมีความเรว็เปน 20 m/s งานเนื่องจากแรงที่กระทําตอวัตถุนี้มีคาเทาไร 
 ก. 1350  N          ข. 1875  N    
 ค. 2250  N          ง. 2775  N    
 จ. 3150  N 

0
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20
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40
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9. (ทักษะกระบวนการ) ปลอยกอนหนิมวล 2 kg จากที่สูง 100 m จงหาพลงังานจลน เมื่อเวลาผานไป 4 s 
 ก. 200  J           ข. 400  J    
 ค. 800  J          ง. 1,600  J    
 จ. 3,200  J 
10. (ทักษะกระบวนการ) วัตถุมวล 3 kg กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตวัคาหนึง่ ซึ่งคิดเปนพลงังาน
จลนมีคาไดเทากับ 54 J แสดงวาวัตถนุี้กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วเทาไร 
 ก. 18  m/s         ข. 15  m/s    
 ค. 12  m/s         ง. 9  m/s    
 จ. 6  m/s 
11. (การนําไปใช) รถคันหนึง่มวล 500 kg ถูกเรงจากหยุดนิง่จนมีความเร็ว 10 m/s จะมีพลังงานจลน
เปลี่ยนไปเทาไร 
 ก. 2.5  kJ          ข. 5.0  kJ    
 ค. 25  kJ          ง. 50  kJ    
 จ. 75  kJ 
12. (ทักษะกระบวนการ) วัตถุมวล 5 kg ถูกยกใหสูงขึ้นจากตาํแหนงเดิมเปนระยะทาง 1 km วัตถนุี้จะ
มีพลังงานศักยโนมถวงเทาไร 
 ก. 2.5  kJ          ข. 5.0  kJ    
 ค. 25  kJ          ง. 50  kJ    
 จ. 75  kJ 
13. (ความรู – ความจํา) พลงังานศักยโนมถวงมีคาตามขอใด 
 ก. แปรโดยตรงกับระยะทางบนพื้นโลก 
 ข. แปรผกผันกับระยะทางบนพื้นโลก 
 ค. แปรโดยตรงกับกําลังสองของระยะทางจากพืน้โลก 
 ง. แปรผกผันกับกําลังสองของระยะทางจากพื้นโลก 
 จ. แปรผกผันกับกําลังสามของระยะทางจากพื้นโลก 
14. (ความเขาใจ) บอลลูกหนึ่งถกูเตะขึ้นในแนวดิ่ง ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง 
 ก. พลังงานศักยลดลงในเที่ยวขึ้น    ข. พลังงานศักยลดลงในเที่ยวลง 
 ค. พลังงานศักยเพิ่มข้ึนในเทีย่วลง    ง. พลังงานศักยมีคาคงที ่
 จ. พลังงานศักยมีคามากที่สุดเมื่อลูกบอลตกถึงพืน้ 
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15. (การนาํไปใช) โคมไฟมวล 8 kg หอยอยูบนเพดานสงูจากพืน้ 3 m และสงูจากโตะ 2 m พลงังานศกัย
ของโคมไฟเมือ่เทียบกบัพืน้มากกวาเทยีบกับโตะเทาไร 
 ก. 40  J          ข. 80  J    
 ค. 160  J          ง. 320  J    
 จ. 640  J 
16. (ทักษะกระบวนการ) ออกแรง 50 N ดึงสปริง ใหยืดออก 10 cm จะเกิดพลังงานศักยยืดหยุนเทาไร 
 ก. 0.2  J          ข. 0.5  J    
 ค. 2.0  J          ง. 2.5  J    
 จ. 5.0  J 
17. (ทักษะกระบวนการ) จากการทดลองหาความสัมพันธระหวางขนาดของแรงกับระยะทางที่สปริงยืดออก
ใหกราฟความสัมพันธ ดังรูป ในการทดลองนี ้ถายืดสปริงออกจากสมดุล 12 cm พลังงานศักยยดืหยุน
ในสปริงขณะนั้นจะมีคาเทากับเทาไร 
 
 
 
 
 
 
 ก. 2  J          ข. 4  J 
 ค. 6  J          ง. 8  J 
 จ. 10  J 
18. (ทักษะกระบวนการ) ปลอยวัตถุมวล 1 kg ซึ่งอยูสูงจากพืน้ลาง 20 m ใหตกลงมาตามแนวดิ่ง 
ขณะที่ตกลงมา ณ ตาํแหนงที่อยูสูงจากพืน้ 10 m จะมพีลังงานจลนเทาไร 
 ก. 10  J          ข. 20  J    
 ค. 100  J          ง. 200  J    
 จ. 400  J 
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19. (ทักษะกระบวนการ) กอนหนิมวล 20 kg ตกจากที่สูง 360 m เหนอืพืน้ดนิ อยากทราบวา หลังจาก
ปลอยกอนหินแลวเปนเวลานานเทาไร กอนหนิจึงจะมพีลังงานจลนเทากบัพลงังานศักย (พลังงานศักย
ที่พืน้ดินเปนศนูย) 
 ก. 3  s          ข. 6  s    
 ค. 9  s          ง. 12  s    
 จ. 18  s 
20. (ทักษะกระบวนการ) จงหาความเร็วของมวล 20 kg ที่เคลื่อนที่เขาชนสปริงในแนวระดับ แลวทาํ
ใหสปริงถกูกดเขาไปเปนระยะมากที่สุด 10 cm โดยถาใชมวล 2 kg มาแขวนที่สปริงนี้ในแนวดิ่ง จะทํา
ใหสปริงยืดออก 0.04 cm 
 ก. 2.5   m/s        ข. 2.5  m/s    
 ค. 5   m/s         ง. 5.0  m/s    
 จ. 25  m/s 
21. (ทักษะกระบวนการ) วัตถมุวล 1 kg เคลื่อนที่ไปบนพืน้ราบเกลี้ยงดวยความเร็ว 2 m/s วิ่งเขาชน
สปริง ปรากฏวาวัตถุหยุดชั่วขณะหนึง่เมื่อสปริงหดสั้นกวาเดิม 0.05 m ณ ตําแหนงทีว่ัตถุหยุดนัน้สปริง
ผลักวัตถุดวยแรงเทาไร 
 ก. 8  N          ข. 10  N    
 ค. 80  N          ง. 100  N    
 จ. 800  N 
22. (ทักษะกระบวนการ) สปริงเสนหนึ่งมีคาคงตัว 1000 N/m ปลายขางหนึง่ผูกติดกับมวล 2 kg เมือ่
ออกแรงดงึวตัถุใหสปริงยืดออกจากเดมิ 10 cm แลวปลอยใหสปริงเคลื่อนทีก่ลับ ถาพืน้มีคาสัมประสทิธิ์
ความเสยีดทาน 0.2 อยากทราบวาขณะทีว่ัตถุเคลื่อนทีผ่านตําแหนงสมดุลมีความเร็วเทาใด 
 ก. 70  m/s         ข. 107   m/s    
 ค. 710  m/s        ง. 7 m/s    
 จ. 10 m/s 
23. (ทักษะกระบวนการ) ลูกเหลก็มวล 5 kg วางอยูบนสปริงที่มีคานิจสปริง 1,000 N/m ออกแรง 250 
N กดสปริงลงไป แลวปลอยใหลูกเหล็กเคลื่อนที่ข้ึนไปในแนวดิง่ อยากทราบวาลกูเหล็กนี้จะเคลื่อนที่ไป
ไดไกลเทาไรจากจุดปลอย 
 ก. 28.25  cm         ข. 31.25  cm    
 ค. 56.50  cm         ง. 62.50  cm    
 จ. 113.00  cm 



 184

24. (ทักษะกระบวนการ) ปลอยลกูบอลมวล 5 kg จากที่สูง 1 m ลงบนพืน้ทีเ่ปนสปริง เมื่อลูกบอลกดทบั
สปริงมีผลทําใหสปริงหดตัวลง 20 cm กอนดีดกลับ จงหาคาคงตัวของสปริง เมื่อมีแรงตานอากาศ 10 N 
 ก. 800  N/m         ข. 1200  N/m    
 ค. 1600  N/m         ง. 2000  N/m    
 จ. 2400  N/m 
25. (ทักษะกระบวนการ) วัตถมุวล 2 kg ผูกกับเชือกยาว 2.5 m ถูกปลอยใหเคลื่อนทีล่งมา จากที่
เชือกทาํมุม 30 องศากับเพดาน จงหาความเรว็ของวัตถุเมื่อถงึจุดต่ําสุด 
 
 
 
 ก. 1.5  m/s         ข. 2.5  m/s    
 ค. 3.0  m/s         ง. 5.0  m/s     
 จ. 6.0  m/s 
26. (ทักษะกระบวนการ) วัตถุมวล 2 kg ผูกที่ปลายเชือกน้าํหนักเบา ยาว 1.2 m ซึ่งมีปลายอีกขาง
หนึง่ยึดติดกับเพดาน ถาดงึวัตถุใหเชือกทาํมุม 60 องศา กับแนวดิ่งแลวปลอย จงหาความเร็วของวัตถุ
เมื่อวัตถุอยูหางจากเพดาน 1 m 
 ก. 2  m/s          ข. 2 2   m/s    
 ค. 3  m/s          ง. 3 2   m/s    
 จ. 4  m/s 
27. (การนําไปใช) เด็กคนหนึ่งมมีวล 30 kg กําลังเลนชงิชาในสนามเดก็เลนแหงหนึ่ง ถาโหนชงิชาได
สูงสุดมีมุม 60 องศา เมื่อถงึจุดต่ําสุด มีความเร็ว 5 m/s อยากทราบวาเชือกที่ผูกชิงชานี้ยาวเทาไร 
 ก. 2.5  m          ข. 5.0  m    
 ค. 7.5  m          ง. 10.0  m    
 จ. 12.5  m 
 
 
 
 
 

30 O
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28. (ความเขาใจ) ขวางวัตถุกอนหนึง่ขึ้นไปในแนวดิ่ง กราฟรปูใดแสดงคาพลังงานศักย  (-------) และ
คาพลังงานจลน (          )  ไดดีที่สุด 
 
 
 ก.             ข. 
 
 
 ค. .             ง.  
 
 
 

 จ.  
 

 
29. (ทักษะกระบวนการ) เครื่องยกของมีประสิทธิภาพ 80 % ถาปอนพลงังานเขาไป 800 J เพื่อยก
กอนน้ําหนกัขนาด 8 kg ข้ึนไปตามแนวดิ่ง จะยกขึ้นไปไดสูงกี่เมตร 
 ก. 0.4  m          ข.    0.8  m    
 ค. 1.6  m          ง. 4  m    
 จ. 8  m 
30. (การนําไปใช) มอเตอรไฟฟาในเครื่องยกของขนาด 120 W มีประสิทธิ์ภาพ 60 % จะสามารถยก
ของมวล 100 kg ข้ึนไปไดสูง 7.2 m ในเวลากี่วนิาท ี
 ก. 10  s          ข. 20  s    
 ค. 100  s          ง. 200  s    
 จ. 1000  s 

 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสกิส เรื่อง งานและพลงังาน 
 

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 

 
 
 
 
 
 



 187

 
 
 
 
1. (การจําแนก) ในกรณีใดที่ ไมมีงาน เกิดขึน้ตามความหมายของฟสิกส  
 ก. ลิงไตข้ึนตนมะพราว   
 ข. เรือลอยไปตามแมน้ํา 
 ค. ลูกบอลลอยกระเพื่อมอยูในสระน้ํา 
 ง. คนถือถงัน้าํซอนรถมอเตอรไซค 
 จ. กลิ้งลูกบอลไปบนพืน้สนาม 
2. (การสรุป) เมือ่นําเชือกผูกกบัลูกตุมแลวแกวงใหเคลื่อนที่เปนวงกลมในแนวราบ ไมเกิดงาน เพราะ
เหตใุด 
 ก. แรงที่แกวงมีคาไมคงตัว 
 ข. วัตถุเคลื่อนที่ไมเปนเสนตรง 
 ค. แรงตึงเชือกฉากกับทิศการเคลื่อนที ่
 ง. ความเร็วเปลีย่นทิศเสมอ 
 จ. เปนการเคลื่อนทีท่ี่มีความเรง 
3. (การจัดหมวดหมู) แรงในขอใดทําใหเกิดงาน 
 1. แรงเสียดทาน 
 2. แรงสูศูนยกลาง 
 3. แรงโนมถวงของโลก 
 4. แรงยืดหยุนของสปริง 
 5. แรงปฏิกิริยาของวัตถทุี่เคลื่อนที่ไปบนพืน้เอียง 
คําตอบที่ถูกตองคือ 
 ก. ขอ 1 และ 2 
 ข. ขอ  3 และ 4 
 ค. ขอ 1  และ 5 
 ง. ขอ  1 และ 4 
 จ. ขอ 2 และ 5 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
เรื่องงานและพลังงาน 
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4. (การประยุกต) นิดลากวัตถุมวล m ข้ึนไปตามพืน้เอียงลืน่ ดวยความเร็วคงตัว สวนหนอยใชรอกเดี่ยว
ตายตัวที่ไมมแีรงเสียดทานยกวัตถเุดียวกนันี้ข้ึนสูยอดพืน้เอียงเดียวกนั ดวยความเร็วคงตัว ขอความใด
ถูกตอง 
 ก. หนอยและนิดทํางานไดเทากัน 
 ข. นิดทาํงานมากกวาหนอย 
 ค. หนอยทาํงานมากกวานิดกา 
 ง. กระทาํของหนอยไมเกิดงาน 
 จ. ส่ิงทีน่ิดและหนอยกระทําไมทําใหเกิดงาน 
5. (การสรุป) การกระทําในขอใดทําใหไดงาน 1 J 
 ก. หิ้วกระเปามวล 1 kg เดินไปบนพืน้เปนระยะทาง 1m 
 ข. ปลอยกอนหินมวล 1 kg ใหตกลงมาจากที่สูง 1 m 
 ค. ออกแรง 2 N ผลักวัตถุใหเคลื่อนที่เปนระยะทาง 2 m 
 ง. ออกแรง 1 N ลากวัตถุทาํมมุ 60๐ กับแนวราบเปนระยะทาง 2 m 
 จ. ออกแรง 5 N ผลักวัตถุมวล 2 kg ใหเคลื่อนที่ไปบนพืน้ราบลื่นในเวลา 2 วินาท ี
6. (การคาดการณ) งานทีเ่กิดจากการปลอยวัตถุใหไถลลงมาตามพื้นเอยีงลืน่ จะมีคามากหรือนอย 
ไมข้ึนกับส่ิงใด 
 ก. มวลของวัตถ ุ
 ข. แรงปฏิกิริยาของพืน้เอียง 
 ค. ความยาวของพื้นเอยีง 
 ง. ความชนัของพื้นเอยีง 
 จ. น้ําหนกัของวตัถุ 
7. (การประยุกต) จากรูปเปนกราฟระหวางแรงกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ งานทัง้หมดที่กระทําในชวง
ระยะทางการเคลื่อนที่ จาก  0  ถึง  6  เซนติเมตร  จะมีขนาดเทาใด  
 ก. 0.075  J 
 ข. 0.250  J 
 ค. 0.500  J 
 ง. 0.750  J 
 จ. 1.250  J 
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8. (การคาดการณ) รถยนตคันหนึง่มีมวล 1,000  kg สามารถเรงอัตราเรว็จาก 10  m/s  เปน  20 m/s  
โดยอัตราเรงคงที่ในเวลา  5 s  กําลังเฉลี่ยของเครื่องยนตที่ใชมีคาเทาใดไดบาง 
 1. 18  MW         2. 25 MW 
 3. 30  MW         4. 40  MW 
คําตอบที่ถูกตอง คือ 
 ก. เปนไปไดทุกขอ 
 ข. ขอ 2, ขอ 3 และขอ 4 ถูก 
 ค. ขอ 3 และขอ 4 ถูก 
 ง. ขอ 4 ไดเทานัน้ 
 จ. เครื่องยนตตองมีกาํลังมากกวา 40 MW 
9. (การสรุป) ขอใดแสดงวามีกาํลงสงูสุด 
 ก. ยกมวล 5 kg ข้ึนสูง 0.5 m ในเวลา 1 วนิาท ี
 ข. ออกแรง 10 N ผลักรถทดลองใหมีความเรว็ 3 m/s 
 ค. หิ้ววัตถุหนัก 30 N ข้ึนบันไดสูง 4 m ในเวลา 5 วินาท ี
 ง. ออกแรง 20  N ผลักวัตถุใหเคลื่อนที่ไป 5 m ในเวลา 4 วนิาท ี
 จ. ผลักวัตถุหนัก 10 N ดวยความเร็วคงที่เปนระยะทาง 5 m ไปบนพื้นราบที่มีความเสียดทาน  
  1 N ภายในเวลา 5 วินาท ี
10. (การสรุป) วัตถุกอนหนึ่งกาํลังเคลื่อนที่ดวยความเร็ว v พลังงานจลนของวัตถจุะเพิ่มข้ึนมากที่สุด
เมื่อใด 
 ก. เพิ่มมวลเปนสองเทา 
 ข. ลดมวลลงเหลอืเพียงครึ่งหนึง่ 
 ค. เพิ่มความเร็วเปนสองเทา 
 ง. ลดความเร็วลงเหลือครึ่งหนึง่ 
 จ. ถูกทัง้ขอ 1 และ ขอ 3 
11. (การประยุกต) วัตถุมีพลงังานจลน  60  J  เมื่ออัตราเร็วของวัตถุเพิ่มข้ึนสามเทาจะมพีลังงานจลน
เปนเทาไร   
 ก. 180  J          ข. 360  J    
 ค. 480  J          ง. 540  J    
 จ. 600  J 
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12. (การสรุป) ถาปลอยลูกแกวกลมลงตามรางลื่นรูปคร่ึงวงกลม ลูกแกวมีพลังงานจลนมากที่สุด ณ 
จุดใด 
 ก. จุดที่เร่ิมปลอยลูกแกว      ข. จุดกึ่งกลางราง 
 ค. ปลายสุดของรางอีกดานหนึง่    ง. เมื่อผานจุดกึ่งกลางไปแลวเล็กนอย 
 จ. กอนถงึจุดกึง่กลางลาง 
13. (การประยุกต) ชาวสวนคนหนึง่ดึงกระเชาสตรอเบอรี่มวล 1 kg ข้ึนดวยอัตราเรว็สม่ําเสมอ ใน
เวลา 5 วินาที เขาใชกําลงัทัง้ 4 W อยากทราบวาเขาดึงกระเชาขึ้นไปสูงเทาไร 
 ก. 1 m           ข. 2 m     
 ค. 3 m           ง. 4 m     
 จ. 5 m 
14. (การประยุกต) ลิงตวัหนึ่งกาํลังปนขึ้นตนมะพราวที่สูง L อยากทราบวาลิงปนถงึตําแหนงใดของ
ตนมะพราวเมือ่ตําแหนงนัน้มีพลังงานศักยโนมถวงเปน 1/4 เทาของพลังงานศักยทีก่ลางลาํตน 
 ก. อยูที่ระดับ L/4 จากปลายบน 
 ข อยูที่ระดับ L/4 จากปลายลาง 
 ค. อยูที่ระดับ L/8 จากปลายบน 
 ง. อยูที่ระดับ L/8 จากปลายลาง 
 จ. อยูที่ระดับ 5L/8 จากปลายลาง 
15. (การคาดการณ) ดึงสปริงดวยแรง 40 N ทาํใหสปริงยืดออก 5 cm ถาตองการยืดสปริงออกอกี 10 cm 
จะตองเพิม่แรงอีกเทาไร  
 ก. 40 N                         ข. 80 N    
 ค. 120 N            ง. 160 N    
 จ. 180 N 
16. (การประยุกต) ปลอยกอนหนิมวล 2 kg จากที่สูง 100 m อยากทราบวาพลังงานศักยที่เวลา 1 วินาท ี
กับพลงังานจลนที่เวลา 4 วนิาทีเปนอยางไร 
 ก. พลังงานจลนมากกวาพลงังานศักย 
 ข. พลังงานศักยมากกวาพลงังานจลน 
 ค. พลังงานจลนและพลังงานศกัย       มีคาเทากนั 
 ง. พลังงานศักยมีคานอยกวาพลังงานจลนอยู 200 J 
 จ. พลังงานจลนมีคานอยกวาพลังงานศักยอยู 200 J 

 



 191

17. (การสรุป) ยงิวัตถุใหไถลขึน้ไปตามพื้นเอียงซึ่งไมมีความฝด เมื่อถงึตําแหนง F วัตถุจะหยุดนิ่งพอดี 
ขณะที่ผานตําแหนง C พลังงานศักยจะเปนกี่เทาของพลงังานจลน 
  ก. 2/4   
 ข. 4/2 
 ค. 1/4   
 ง. 2/3 

จ. 3/2 
 
18. (การสรุป) โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิง่ เมื่อลูกบอลถึงจุดสูงสุด ขอใดไมจริง 
 1. พลังงานศักยเปนศูนย 
 2. ความเรงเปนศูนย 
 3. พลังงานจลนเปนศูนย 
คําตอบที่ถูก คือ 
 ก. ขอ 1 เพียงขอเดียว 
 ข. ขอ 3 เพียงขอเดียว 
 ค. ขอ 1 และ 2 
 ง. ขอ 2 และ 3 
 จ. ขอ 1 และ 3 
19. (การคาดการณ) ปลอยกอนหนิจากชัน้ 3 ของอาคารเรียน ขณะกอนหนิผานชัน้ 2 ขอความใด
ถูกตอง 
 ก. กอนหินมพีลังงานศักยเพียงอยางเดยีว 
 ข. กอนหินมพีลังงานจลนเพียงอยางเดยีว 
 ค. พลังงานศักยรวมกับพลังงานจลนที่ชัน้ 3 มากกวา ชัน้ 2 
 ง. พลังงานศักยรวมกับพลังงานจลนที่ชัน้ 2 มากกวา ชัน้ 3 
 จ. กอนหินมทีัง้พลังงานศักยและพลังงานจลน 
 

 
 
 
 

A 
B 

C 
D 

E 
F 

เมื่อระยะ  AB = BC = CD = DE = EF 
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20. (การประยุกต) สปริงที่เหมือนกนัสองเสน มีคาคงตัวสปริงเปน k นาํมายึดติดกับมวล m ซึ่งวางอยู
กึ่งกลางระหวางผนังสองดาน และปลายที่เหลือของสปริงยึดติดกับผนัง ปรากฏวา แตละเสนยดืออก
จากความยาวปกติเปนระยะ L ถาเลื่อนใหมวล m เขาหาผนงัดานหนึง่ โดยหางตําแหนงสมดุล L แลว
ปลอยใหมวล  m เคลื่อนที ่อัตราเร็วของมวล m ขณะเคลื่อนที่ผานตาํแหนงสมดุลจะมีคาเทาไร  
 
 

 ก. 
m
k2L          ข. 

m
2kL     

 ค. 
m
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m
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21. (การประยุกต) สปริงอันหนึ่งมีคาคงตัวของสปริง 500 N/m มีมวลเทากบั 0.2 kg ผูกที่ปลายขาง
หนึง่ ถาดึงมวล m ใหยืดออก 5 cm แลวปลอยมือ หาความเร็วของมวล m ที่ระยะยดื 3 cm  
 ก. 0.50  m/s         ข. 0.75  m/s    
 ค. 1.25  m/s         ง. 1.50  m/s    
 จ. 2.00  m/s 
22. (การประยุกต) จิงโจตัวหนึ่งมีขากระโดดคลายสปริง ถามีระยะหดของสปริงขาเทากับ h จะกระโดด
ไดสูง 0.8 m จงหาวาถามีระยะหดของสปริงขาเพิ่มข้ึนอกี 10 % จงิโจตัวนี้จะกระโดดไดสูงเทาไร 
 ก. 0.77  m         ข. 0.87  m    
 ค. 0.97  m         ง. 1.07  m    
 จ. 1.17  m 
23. (การคาดการณ) ในการกระโดดค้ําถอโดยมีเบาะสปริงหนา 50 cm มีคาคงตัวของสปริง 40 kN/m 
คอยรองรับนักกีฬา จงหาวานักกฬีาค้าํถอคนหนึ่งมมีวล 50 kg จะกระโดดไดสูงกี่เมตรจึงจะตกลงบน
เบาะแลวไมเกดิอันตราย 
 ก. 8 m          ข. 10 m    
 ค. 12 m          8. 14 m    
 จ. 16  m 

 
 



 193

24. (การประยุกต) นักกระโดด Bungee – cord  Jumper มวล 45 kg สูง 160 cm กระโดดลงจาก
กระเชาสงู 50 m เหนือผิวน้าํ โดยใชเชือกแบบยืดหยุนยาว 25 m ถาเชอืกมีคุณสมบัติยืดหยุนเหมอืน25
สปริงและมีคาคงตัว 160 N/m  อยากทราบวาเชือกเสนนี้จะยืดออกเปนระยะเทาไรแลวนักกระโดดคนนี้
จะสัมผัสน้าํหรือไม 
 ก. ชือกยืดออก 15 m ไมสัมผัสน้ํา    ข. เชือกยืดออก 17 m ไมสัมผัสน้ํา 
 ค. เชือกยืดออก 21 m ไมสัมผัสน้ํา   ง. เชือกยืดออก 24 m สัมผัสน้าํ 
 จ. เชือกยืดออก 27 m สัมผัสน้าํ 
25. (การประยุกต) เด็กคนหนึ่งมวล 20 kg นั่งอยูบนชิงชาแลวแกวงถึงจุดสูงจากพื้น 3 m และจุดต่ําสุด
อยูสูงจากพืน้ 1 m ถาไมคิดมวลของชงิชา ขณะแกวงถึงจุดต่ําสุด พลงังานศักยเปลีย่นไปกี่จูล 
 ก. 100 J          ข. 200 J    
 ค. 300 J          ง. 400 J    
 จ. 500 J 
26. (การสรุป) มวลแขวนดวยเชอืกยาว 1 m ถูกดึงข้ึนไปทํามุม 60๐ กับแนวดิ่งแลวปลอยใหเคลื่อนที่
ลงมา เมื่อเชือกทํามุม 37 ๐กบัแนวดิ่ง มวลนี้มีความเร็วเทาไร  

 

 ก. 2           ข. 3      
 ค. 6           ง. 7      
 จ. 10  
27. (การประยุกต) เสาชิงชาหนาวัดสุทัศนสูง  20 m  ถาแกวงชิงชาขึ้นจนถงึ 90๐ อัตราเร็วของชงิชา
ตอนผานจุดต่ําสุดเปนเทาไร 
 ก. 10 m/s          ข. 20 m/s    
 ค. 30 m/s          ง. 40 m/s    
 จ. 50 m/s 
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28. (การสรุป) ปลอยลูกบอลลกูหนึ่งใหตกลงยังพืน้แข็งลูกบอลกระเด็นขึน้สูงถึงที่เดิม กราฟใดแสดง
คาพลังงานจลนของลูกบอลไดดีที่สุด 

 
  
 ก.              ข. 

 
 

 
 
 
 ค.            ง. 

 
 
 
 
 จ. 
 
29. เครื่องสูบน้ํา สูบน้ํามวล 1000 kg  ข้ึนจากบอลึก 10 m ในเวลา 1 hr แลวฉีดออกไปดวยอัตราเรว็ 
20 m/s ถาเครือ่งสูบน้าํนี้มปีระสิทธิ์ภาพ 70 % แสดงวาเครื่องสูบน้ํานี้ใชกําลังไฟอยางนอยเทาไร 
 ก. 100  W          ข. 200  W    
 ค. 360  W          ง. 420  W    
 จ. 550  W 
30. ลิฟตอันหนึง่มมีวล 750 kg สามารถยกของ 850 kg ข้ึนไปไดสูง 20 m ในเวลา 8 วินาท ี โดยใช
กําลังไฟฟาไป 50 kW จงหาประสิทธิ์ภาพของลิฟท 
 ก. 40 %          ข. 60 %    
 ค. 75 %          ง. 80 %    
 จ. 90 % 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง งานและพลังงาน 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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