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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาและความสนใจ

ในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา

และการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลองเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา 

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 64 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 32 คน กลุ่มทดลองสอนดว้ยวิ ธกีารจดัการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหา และกลุม่ควบคมุสอนดว้ยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูใชเ้วลาในการทดลอง

กลุ่มละ 16 คาบ คาบละ 50 นาท ีใชเ้น้ือหาเดยีวกนัทัง้สองกลุม่ และดาํเนินการทดลองโดยใชแ้บบ

แผนการวจิยัแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 

และแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทย วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิบบ t –test for 

independent samples และแบบ t –test for dependent samples  

 ผลการวจิยัพบว่า 

1. ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  แตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2. ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง  

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุ ก่อนและหลงัเรยีน แตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

4. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม แตกต่างกนั  

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

5. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัเรยีนแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

6. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุ ก่อนและหลงัเรยีนแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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The purpose of this study was to study the problem solving ability and the interest in 

Thai of Mathayomsuksa III students through the problem solving method and the teacher’s 

manual. 

The samples used in this study were 64 Mathayomsuksa III students in the first 

semester of 2010 academic year at Sirisuksa School, Amphur Muangsamutprakarn, 

Samutprakarn Province. The samples were simply randomized and divided into the 

experimental group and the control group with 32 students in each. The randomized control 

group pretest – posttest design was used in this study. The experimental group was taught 

through the problem solving method and the control group was taught through the teacher’s 

manual. Each group was taught with the same content for sixteen 50 minutes periods. 

The instruments were a problem solving ability test and questionnaires on interest in 

Thai. The data were statistically analyzed by t –test for independent samples and t –test for 

dependent samples  

The results of this study indicated that : 

1. The problem solving ability between the experimental group and the control  

group was significantly different at the .01 level. 

2. The problem solving ability of the experimental group before and after the  

experiment was significantly different at the .01 level. 

3. The problem solving ability of the control group before and after the  

experiment was significantly different at the .01 level. 

4. The interest in Thai between the experimental group and the control group  

was significantly different at the .01 level. 

5. The interest in Thai of the experimental group before and after the experiment  

was significantly different at the .01 level. 

6. The interest in Thai of the control group before and after the experiment was  

significantly different at the .01 level.  
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาใหค้าํปรกึษาแนะนํา ตลอดจนขอ้เสนอแนะ 

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ อยา่งดยีิง่จาก ผูช่้วยศาสตราจารยส์มุานิน  รุง่เรอืงธรรม ผูช่้วยศาสตราจารย์

ขจรศร ีชาตกิานนท ์รองศาสตราจารย ์ดร .ชุตมิา วฒันครี ีอาจารย ์ดร .สนอง ทองปาน และอาจารย ์

ดร.ราชนัย ์บุญธมิา ผูว้จิยัซาบซึง้ในความเมตตาและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 

 ขอขอบพระคณุ นางปราณ ีผลประเสรฐิ และนางนวลพร เพชรา อาจารยก์ลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย โรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ และนางสธุารตัน์ แสงโชต ิอาจารยก์ลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย โรงเรยีนสริศิกึษา ทีก่รณุาใหข้อ้คดิเหน็และคาํแนะนําในการปรบัปรงุเครือ่งมือวจิยั อนัทาํ

ใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

 ขอขอบพระคณุ ดร .ทรงพล ศริจินัทร ์ผูอ้าํนวยก ารโรงเรยีนสริศิกึษานายธนายทุธ คงอยู ่

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ  นางสาวรุง่จติ  แยม้บญัชร หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ทีก่รณุาใหข้อ้คดิเหน็ ใหค้าํแนะนําใน การปรบัปรงุเครือ่งมอืวจิยั อาํนวยความสะดวกในการหา

คณุภาพของเครือ่งมอืวจิยั และสนบัสนุนตลอดระยะเวลาในการดาํเนินการทดลอง และขอขอบใจ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสริศิกึษา ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2554 ทุกคน ทีใ่หค้วาม

รว่มมอืในการดาํเนินการทดลองครัง้น้ีเป็นอยา่งด ี

 ขอขอบคณุพี ่ๆ วชิาเอกการมธัยมศกึษา กลุม่การสอนภาษาไทยทุกคนทีใ่หค้วามช่วยเหลอื

และเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้จิยัตลอดมา พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั จนทาํให้

งานวจิยัครัง้น้ีสาํเรจ็ลลุว่งเป็นอยา่งด ีและขอขอบคณุพีช่าย พีส่าว เพือ่นเก่าโรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ 

เพือ่นเก่ามหาวทิยาลยัศลิปากร และเพือ่นอาจารยโ์รงเรยีนสริศิกึษาทุกคน ทีค่อยเป็นกาํลงัใจให้

ผูว้จิยัเสมอมา 

  คณุคา่และประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุของ

บดิามารดา ทีอ่บรมบ่มนิสยัใหผู้ว้จิยัมคีวามเขม้แขง็อดทนและไ มย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคทัง้ปวง รวมทัง้

ครอูาจารยทุ์กท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนและประสทิธิป์ระสาทวชิาแก่ผูว้จิยั จนกระทัง่จบการศกึษา   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 ในปจัจบุนัน้ี สงัคมโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ เพราะไดร้บัอทิธพิลจากกระแส

โลกาภวิตัน์ ไมว่่าผูค้นจะอยู ่ณ จดุใดของโลกกส็ามารถรบัรู ้ตดิต่อสมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งรวดเรว็และ

กวา้งขวาง เน่ืองจากการพฒันาระบบการสือ่สารและเทคโนโลยใีหท้นัสมั ย การพฒันาทีเ่ป็นไปอยา่ง

รวดเรว็เช่นน้ีก่อใหเ้กดิปญัหาขึน้มากมายทีส่่งผลกระทบต่อมนุษย ์ปญัหาเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดทุ้กเวลา

และสามารถเกดิขึน้ไดก้บัทุกคน เมือ่เกดิปญัหามนุษยจ์าํเป็นตอ้งขจดัปญัหาเหล่านัน้ออกไป  

 ปญัหาทาํใหเ้กดิความคดิ เพราะการคดิเกดิขึน้เมือ่บุคคลเผชญิกบัสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิ

ปญัหา ความขดัแยง้หรอืคาํถามจะเกดิสภาวะไมส่มดลุขึน้ จะเป็นความไมส่บายกายไมส่บายใจซึง่จะ

เป็นสิง่เรา้กระ ตุน้ใหบุ้คคลคิ ดหาคาํตอบ เมือ่สามาร ถตอบคาํถามนัน้ ๆ ได ้บุคคลจะกลบัเขา้สู่

สภาวะสมดลุ (สุวทิย ์มลูคาํ.  2551: 11) ดงันัน้มนุษยจ์งึมกีารคดิแกป้ญัหาเพื่อใหต้วัเองนัน้กลบัเขา้

สู่สภาวะสมดุล โดยพยายามปรบัตวัเองและสิง่แวดลอ้มใหผ้สมกลมกลนืกบัสภาวะทีเ่ราคาดหวงั 

 การคดิแกป้ญัหา เป็นทกัษะทีส่าํคญัทีส่ดุอยา่งหน่ึงสาํหรบัมนุษย ์เพราะมนุษยต์อ้งเจอกบั

ปญัหาอยูทุ่ก ๆ วนั ทกัษะการคดิแกป้ญัหามใิช่เพยีงแ ต่การรูจ้กัคดิและรูจ้กัการใชส้มองหรอืเป็น

ทกัษะทีมุ่ง่พฒันาสตปิญัญาเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัเป็นทกัษะทีส่ามารถพฒันาทศันคต ิวธิคีดิ 

คา่นิยม ความรู ้ความเขา้ใจในสภาพการณ์ของสงัคมไดด้อีกีดว้ย ซึง่ในระบบการศกึษาจะตอ้งให้

ความสาํคญัในการพฒันา และฝึกเยาวชนใหม้โีอกาสฝึ กทกัษะการคดิแกป้ญัหาใหม้ากขึน้ (สวุทิย ์

มลูคาํ.  2551: 16)  

 แต่เดมินัน้การศกึษาในประเทศไทยมหีลกัสตูรการศกึษาทีใ่ชอ้ยู ่คอืหลกัสตูรประถมศกึษา

พทุธศกัราช 2521  (ฉบบัปรบัปรงุ พ .ศ.2533 ) หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ พทุธศกัราช  2521 

(ฉบบัปรบัปรงุ พ .ศ.2533) และหลกัสตูร มธัยมศกึษาตอนปลาย พุทธศกัราช  2524 (ฉบบัปรบัปรงุ 

พ.ศ.2533) จากการน้ี กระทรวงศกึษาธกิารโดยกรมวชิาการไดต้ดิตามผลและดาํเนินการวจิยัเพือ่         

การพฒันาหลกัสตูรตลอดมา พบว่า หลกัสตูรที่ เคยใชเ้หลา่น้ีมขีอ้จาํกดัอยูห่ลายประการ ไมส่ามารถ

ส่งเสรมิใหส้งัคมไทยกา้วไปสู่สงั คมความรูไ้ดท้นัการณ์  โดยเฉพาะ การนํา หลกัสตูรไปใชย้งัไม่

สามารถสรา้งพืน้ฐานในการคดิ สรา้งวธิกีารเรยีนรูใ้หค้นไทยมทีั กษะในการจดัการและทกัษะในการ

ดาํ เนินชวีติ สามารถเผชญิปญัหาสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ  จงึมกีารกาํหนดหลกัสตูรการศึ กษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ขึน้ เพื่อแกไ้ข

ขอ้จาํกดัเหลา่นัน้ เพือ่มุง่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ เป็นคนดี  มปีญัญา มคีวามสุข และมี

ความเป็นไทย มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2544: 1) 
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 ภาษาไทยเป็นเครือ่งมอืสาํคญัทีใ่ชส้ื่อสารทาํความเขา้ใจกนัของคนในชาต ิใชเ้ป็นเครือ่งมอื

ในการแสวงหาความรู ้ประสบการณ์ การเรยีนรูภ้าษาไทยมคีวามเกีย่วพนักบัความคดิของมนุษย ์

เพราะภาษาเป็นสือ่ของความคดิ การเรยีนรูภ้าษาไทยจงึตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิสรา้งสรรค ์คดิ

วพิากษว์จิารณ์ คดิตดัสนิใจ แกป้ญั หา และวนิิจฉยัอยา่งมเีหตุผล  ดว้ยเหตุน้ี ภาษาไทยจงึ มี

ความสาํคญัในการเป็นเครือ่งมอืพฒันาความรู้กระบวนการแกป้ญัหา  เพือ่ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง

ไปอยา่งรวดเรว็ของสงัคมและเทคโนโลย ีโดยครสูามารถสอดแทรกการฝึกคดิแกป้ญัหาลงไปในวชิา

ภาษาไทยได ้ อุษณยี ์โพธสิุข (2544) ได้เสนอวา่ วชิาภาษาไทย สามารถสอนการคดิแกป้ญัหาได้

โดยการกระตุน้ทกัษะทางภาษาดา้นการพดู ฟงั อ่านและเขยีน เน้นใหเ้ดก็นําความคดิไปถ่ายทอด

ตดิต่อสือ่สารไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่ครคูวรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิแกป้ญัหาจากสถานการณ์

ต่าง ๆ  

 แมว้า่การเรยีนการสอน ภาษาไทยในบา งโรงเรยีนเริม่ใหค้วามสาํคญักบัการคดิของ

นกัเรยีนมากขึน้แต่กย็งัพบวา่โรงเรยีนสว่นใหญ่ยงัคงเน้นการใชค้วามจาํอยู ่ทาํใหน้กัเรยีนขาดความ

สนใจในการเรยีนภาษาไทย และขาดการพฒันาการฝึกคดิแกป้ญัหาอยา่งจริ งจงั ดว้ยเหตุน้ีครจูงึควร

พฒันาการสอน ภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบใหม่  ๆ เพือ่พฒันาความสามารถดา้นการคดิ

แกป้ญัหาของนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเน้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั ใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิ และรูจ้กั

แกป้ญัหาได ้และนําทกัษะเหล่านัน้ไปใชใ้นชวีติจรงิ อกีทัง้ตอ้งทาํใหน้กัเรยีนสนใจในการเรยีน

ภาษาไทยเพิม่ขึน้ดว้ย 

 การจดัการเรยีนรูแ้บบกระ บวนการแกป้ญัหา (Problem Solving Method) (สาํนกังาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา . 2550ก: 2) เป็นวธิกีารสอนทีเ่ป็นไปตามหลกัจติวทิยาการเรยีนรูค้อื     

การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ จงึเป็นวธิสีอนใหเ้กดิการเรยีนรูว้ธิกีารแกป้ญัหาซึง่เกีย่วขอ้ง

กบัการประยกุตใ์ช้ ความรูเ้ดมิรวมกบัความรูใ้หมแ่ละกระบวนการต่าง ๆ เพือ่ใชแ้กป้ญัหาช่วยให้

นกัเรยีนคดิเป็น แกป้ญัหาเป็น และนําความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาได ้ (สคุนธ ์สนิธพานนท์ ; และ  

คนอื่น .ๆ 2545: 205) การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหาน้ีมแีนวคดิสาํคญัคอื การนําปญัหา

มาใชใ้นกร ะบวนการเรยีนรู ้ กระบวนการน้ีจะสามารถกระตุน้ให้ นกัเรยีน เกดิความ สงสยัตอ้งการ

แสวงหาความรู ้เพื่อขจดัความสงสยั นกัเรยีนไดเ้ผชญิกบัปญัหาหรอืสถานการณ์จรงิ รว่มกนัคดิหา

หนทางการแกไ้ขปญัหา เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการต่าง ๆ 

อนัเป็นทกัษะจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติแล ะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการแกป้ญัหา

น้ีจะช่วยพฒันานกัเรยีนในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  การฝึกทกัษะการสงัเกต การเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มลู การตคีวามและการสรปุความ การคดิแกป้ญัหาอยา่งมขี ัน้ตอน มเีหตุผล ฝึกการทาํงานเป็น

กลุ่ม มีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ประสบการณ์ซึง่กนัและกนัระหวา่ง นกัเรยีน โดยนกัเรยีนจะเกดิ

พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาการคดิดา้นต่าง ๆ ไปดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ 

การนําไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิคา่  
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 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาและความสนใจ

ในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา  ทีจ่ ัดการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหา (Problem Solving Method) เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการคดิแกป้ญัหา

ของนกัเรยีน และเป็นประโยชน์ในการนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัของนกัเรยีนต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

1. เพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีน 

ดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

2. เพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน 

และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

3. เพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน 

และหลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

4. เพือ่ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีน 

ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

5. เพือ่ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน 

และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

6. เพือ่ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน 

และหลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. เพือ่ทราบถงึความสามารถในการคดิแกป้ญัหาและความสนใจในการเรยีนภาษาไทย

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการ

จดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู 

 2. เพือ่ เป็นแนวทางใหแ้ก่ครผูู้ สอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ในการออกแบบและ

พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพือ่มุง่พฒันานกัเรยีนใหม้คีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหาและมี

ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยเพิม่ขึน้ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็น นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา  

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 3 หอ้งเรยีน 

รวม 99 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

      กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสริศิกึษา  

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน 

จาํนวนนกัเรยีน 64 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) แลว้นํามาจบั

สลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มละ 32 คน 

 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ วธิกีารจดัการเรยีนรู ้2 รปูแบบ คอื 

1.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา  

1.2 การจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

2.1 ความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 

2.2 ความสนใจในการเรยีนภาษาไทย  

 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

เน้ือหาทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้น้ี เป็นเน้ือหาหรอืสารทีนํ่ามาจาก สิง่พมิพต่์าง ๆ และ  

อนิเตอรเ์น็ต  ซึง่มเีน้ื อหาตรงตาม หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 กลุม่สาระ  

การเรยีนรูภ้าษาไทย สาระที ่1 การอ่าน ของระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  

 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ีทาํการทดลองโดยผูว้จิยั ดาํเนินการจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในภาคเรยีนที ่1 

ปีการศกึษา 2554 ใชเ้วลาในการทดลองรวม 18 คาบ 9 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาท ี

โดยทาํการทดสอบก่อนเรยีน จาํนวน 1 คาบ ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้จาํนวน 16 คาบและ

ทาํการทดสอบหลงัเรยีน จาํนวน 1 คาบ  

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  1. การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ ั ญหา หมายถงึ การจดัการเรยีนการ รูโ้ดย  

การนําปญัหามาใช ้โดยนกัเรยีนจะไดพ้บกบัปญัหา แลว้ผา่นกระบวนการคดิแกป้ญัหาอยา่งเป็น

ระบบตามขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้  กระบวนการแกป้ญัหานกัเรยีน จะไดท้าํงานเป็นกลุม่ มกีาร

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั โดยครมูบีทบาทในการกาํหนดสถานการณ์หรื อเสนอปญัหาที่

เกดิขึน้ ใหค้าํแนะนําหรอืคาํปรกึษาและช่วยอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรยีนในการแสวงหา

แหล่งขอ้มลู การศกึษาขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูของนกัเรยีน  การจดัการเรยีนรูด้้ วย

กระบวนการแกป้ญัหาสรปุมาจากแนวคดิของสาํนกังานเลขาธกิารการศกึษา และ สวุทิย ์มลูคาํ โดย

มขีัน้ตอน  การจดัการเรยีนรูด้งัต่อไปน้ี 
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1.1  ขัน้กาํหนดปญัหา  ปญัหาทีนํ่ามาใชใ้นบทเรยีนเป็นสถานการณ์ทีไ่ดม้าจาก  

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เช่น สิง่พมิพ ์ อนิเตอรเ์น็ต  เหตุการณ์ประจาํวนัทีน่่าสนใจ เป็นตน้  สถานการณ์ที่

นํามาไดร้บัคดัเลอืกจากการลงคะแนนตามความสนใจของนกัเรยีน โดยเรื่ องทีน่กัเรยีนสนใจมาก

ทีส่ดุจาํนวน 8 เรือ่ง จะนํามาใชเ้ป็นใบความรูเ้พื่อใหน้กัเรยีนแกป้ญัหา ไดแ้ก่ เรือ่งการสบูบุหรี่  เรือ่ง

สวิ เรือ่งขยะ เรือ่งการตดิเกม เรือ่งการใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที ่เรือ่งการใชภ้าษาไทยในปจัจบุนั เรือ่ง

ภาวะโลกรอ้น และเรือ่งการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่   

1.2  ขัน้ตัง้สมมตฐิาน   นกัเรยีน ศกึษาสาเหตุของปญัหาจากสถานการณ์ทีไ่ดร้บั  

แลว้ตั ้ งสมมตฐิาน เพือ่คาดคะเน วธิกีารแก้ ปญัหา  และผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัถา้นําวธิกีารที่

ตัง้สมมตฐิานไวไ้ปใชจ้รงิ  

1.3  ขัน้วางแผน  นกัเรยีนวางแผนแกป้ญัหา   โดยกําหนดแนวทางรว่มกนัในกลุ่ม  

เพื่อไปแสวงหาขอ้มลูจากแหล่งความรูต่้าง ๆ เช่น หอ้งสมดุ อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะ

นํามาใชว้เิคราะหข์อ้มลู 

1.4  ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู  นกัเรยีนบนัทกึและรวบรวมขอ้มลูจากการสบืคน้ขอ้มลู 

จากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ตามทีว่างแผนไว ้แลว้ นํามาวเิคราะหข์อ้มลูใหไ้ดค้าํตอ บซึง่จะนําไปสูว่ธิ ี    

การแกป้ญัหาในทีส่ดุ 

1.5  ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู  นกัเรยีนในแต่ละกลุม่อภปิรายขอ้มลูทีส่บืคน้มาไดจ้าก  

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ มกีารซกัถาม ตอบคาํถาม แสดงความคดิเหน็ โดยครจูะคอยช่วยเหลอื แนะนํา 

ซึง่จะนําไปสูก่ารสรปุขอ้มลูต่อไป 

1.6  ขัน้สรปุและประเมนิผล ตวัแทนแต่ละกลุม่นําเสนอขอ้มลูทีส่รปุไดจ้ากแหล่งขอ้มลู 

ต่าง ๆ แลว้เขยีนเป็นแผนภาพความคดิ จากนัน้นกัเรยีนและครรูว่มกนั ประเมนิผล แนวทางการ

แกป้ญัหา และการนําผลไปใชจ้รงิต่อไป 

2. การจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูหมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนตามคูม่อืการจดั 

กจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

  2.1 ขัน้นํา ครใูชก้ารสนทนาหรอือุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิ

ความสนใจและพรอ้มทีจ่ะเรยีนต่อไป 

  2.2  ขัน้สอน แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

2.2.1  แจง้ตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  เพื่อบอ กใหท้ราบวา่เมือ่เรยีนจบ

แลว้นกัเรยีนจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในดา้นใดบา้ง 

2.2.2  ทบทวนความรูเ้ดมิ  เป็นการทบทวนเรือ่งทีเ่รยีนไปแลว้เพื่อเป็นการปพูืน้

ความรูส้าํหรบัการเรยีนในบทเรยีนใหม ่ดว้ยการสนทนา ซกัถาม อภปิราย แลว้โยงเขา้สูเ่น้ือหาใหม ่

2.2.3  เสนอเน้ือหาใหม ่ เป็นการอภปิรายเน้ือหา และใชส้ือ่อุปกรณ์ต่าง ๆ มา

ประกอบการสอน  เช่น  ใบความรู ้ รปูภาพ เป็นตน้ 

2.2.4  ใหแ้นวทางในการเรยีนรู ้ นกัเรยีนทราบแนวทางในการเรยีนรู ้มี การให้

ตวัอยา่งและใชค้าํถามเพือ่เป็นการกระตุน้ความคดิ ครแูนะนําแนวแหล่งคน้ควา้เพิม่เตมิ   
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2.2.5  การฝึกปฏบิตั ิ นกัเรยีนสบืคน้ขอ้มลูเพื่อนํามาคดิหาวธิแีกป้ญัหา 

  2.3  ขัน้สรปุ คอื นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัเน้ือหาและเรือ่งทีเ่รยีน พรอ้ม

สรปุวธิกีารแกป้ญัหา ครแูสงดความชืน่ชมต่อผลงานของนกัเรยีนทีท่าํทุกคน 

  2.4  ขัน้ประเมนิผล วดัหรอืประเมนิผลพฤตกิรรม ทีน่กัเรยีนไดก้ระทาํนัน้บรรลตุาม

ตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของบทเรยีนเพี ยงใด โดยครสูงัเกต จากการอภปิราย  การตอบ

คาํถาม  เป็นตน้ 

3. ความสามารถในการคดิแกป้ญัหา หมายถงึ การทีน่กัเรยีนสามารถคดิคน้หาวธิทีีจ่ะ 

นํามาใชค้ดิการแกป้ญัหา โดยศกึษาวธิจีากแหล่งความรูต่้าง ๆ เช่น หอ้งสมดุ อนิเตอรเ์น็ต ถามจาก

ผูรู้ ้เป็นตน้ แลว้ตดัสนิใจเลอืกวธิทีีด่ทีีส่ดุตามแนวคดิของเวยีร ์สรปุความสามารถในการคดิแกป้ญัหา

แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ไดแ้ก่ 

3.1 ขัน้ระบุปญัหา หมายถงึ ความสามารถในการบอกปญัหาจากสถานการณ์ที่  

กาํหนด    

3.2 ขัน้วเิคราะหป์ญัหา  หมายถงึ ความสามารถในการบอกสาเหตุของปญัหา  

จากสถานการณ์ทีก่าํหนด 

3.3 ขัน้กําหนดวธิกีารแกป้ญัหา หมายถงึ ความสามารถในการหาคดิวธิกีารแกป้ญัหา 

ใหต้รงกบัสาเหตุของปญัหา 

3.4 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์หมายถงึ ความสามารถในการอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้หลงัจาก 

การคดิแกป้ญัหาวา่ผลทีเ่กดิขึน้เป็นอยา่งไร   

ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

การคดิแกป้ญัหา เป็นแบบปรนยัใหเ้ลอืกตอบจาํนวน 30 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้และหาคณุภาพแลว้ 

  4. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทย  หมายถงึ พฤตกิรรมของนกัเรยีนทีแ่สดงออกต่อ  

การเรยีนภาษาไทย ในลกัษณะขอ งความชอบ ความพอใจ เอาใจใส่ ตัง้ใจเรยีน กระตอืรอืรน้  มุง่มัน่

ในการเรยีน ภาษาไทย และการทาํกจิกรรม ต่าง ๆ ดว้ยความเพลดิเพลนิของนกัเรยีน ทีส่อนดว้ย     

การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา และการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู ซึง่วดัไดจ้ากแบบสอบถาม

วดัความสนใจในการเรยี นภาษาไทย ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ตามแบบมาตราสว่นประมาณคา่แบบ 5 ระดบั

ตามหลกัการของลเิคริท์ (Likert) และหาคุณภาพแลว้ จาํนวน 20 ขอ้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 

                   ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 

 

  วธิกีารจดัการเรยีนรู ้2 แบบ คอื 

- การจดัการเรยีนรู้แบบกระบวนการ

แกป้ญัหา 

- การจดัการเรยีนรู้ตามคูม่อืคร ู
 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรู้

ตามคูม่อืคร ูมคีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหาแตกต่างกนั 

 2. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหา  ก่อนและห ลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหาแตกต่างกนั 

 3. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหา ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้ตามคูม่อืครู

แตกต่างกนั  

 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบั การจดั            

การเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทยแตกต่างกนั 

 5. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทย ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหาแตกต่างกนั 

 6. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทย ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้ตามคูม่อืครู

แตกต่างกนั 

 

- ความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 

- ความสนใจในการเรยีนภาษาไทย 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มดีงัต่อไปน้ี  

1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิแกป้ญัหา 

1.1 ความหมายของการคดิ 

1.2 ประเภทของการคดิ 

1.3 ทกัษะการคดิ 

1.4 ความหมายของปญัหา 

1.5 ความหมายของการแกป้ญัหา 

1.6 องคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการแกป้ญัหา 

1.7 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหา 

1.8 ประเภทของการแกป้ญัหา 

1.9 ขัน้ตอนในการคดิแกป้ญัหา 

1.10 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิแกป้ญัหา 

2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสนใจ 

2.1 ความหมายของความสนใจ 

2.2 ลกัษณะของความสนใจ 

2.3 องคป์ระกอบเกีย่วกบัความสนใจ 

2.4 การสรา้งความสนใจ 

2.5 การวดัความสนใจ 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสนใจ 

3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา  

3.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

3.2 วตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

3.3 ขัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

3.4 บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา  

3.5 ประโยชน์และขอ้จาํกดัของการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา  

3.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้ตามคูม่อืครู 

4.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู 

4.2 ลกัษณะของคู่มอืคร ู

4.3 ส่วนประกอบของคู่มอืครู 

4.4 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้ตามคูม่อืครู 
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดแก้ปัญหา 
1.1 ความหมายของการคิด 

 เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศกัดิ ์ (2546: 63) กลา่ววา่ การคดิ คอื กจิกรรมของความคดิทีม่ ี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง รูว้่ากําลงัคดิเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง รูว้่ากําลงัคดิเพื่อวตัถุประสงค์

อะไรบางอยา่ง และสามารถควบคมุใหค้ดิจนบรรลเุป้าหมายได ้

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2540: 11-12) ใหค้วามหมายของการคดิ

ไวว้า่ การคดิเป็นกลไกของสมองทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลาของมนุษยท์ีใ่ชใ้นการสรา้งแนวความคดิรวบยอด

ดว้ย  การจาํแนกความแตกต่าง การจดักลุ่มและการกําหนดชื่อเรือ่งเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บั  

กระบวนการทีใ่ชใ้นการแปลความหมายของขอ้มลูทีไ่ดร้บั ซึง่ขอ้มลูทีนํ่ามาใชอ้าจเป็นความจรงิหรอื

เป็นจนิตนาการ ตลอดจนเป็นกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการนํากฎเกณฑต่์าง ๆ ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมี

เหตุผลและเหมาะสม การคดิเป็นผลทีเ่กดิขึน้จากการทีส่มองถูกรบกวนจากสิง่แวดลอ้ม สงัคมและ

ประสบการณ์เดมิของมนุษย ์

 ไบเออร ์(Beyer. 1987) กลา่วถงึความคดิวา่เป็นการคน้หาความหมาย ผู้ ทีค่ดิคอืผูท้ี่

กาํลงัคน้หาความหมายของอะไรบางอยา่ง นัน่คอืกาํลงัใชส้ตปิญัญาของตนทาํความเขา้ใจกบัความรู้

ใหมท่ีไ่ดเ้ขา้รวมกบัความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิเพื่อหาคาํตอบ หรอืกล่าวอกีอยา่งหน่ึงว่า  

ความคดิเป็นการเอาขอ้มลูทีร่บัเขา้มาใหมไ่ปรวมกบัขอ้มลูเก่าทีร่ะลกึได ้ เพือ่สรา้งเป็นความคดิอ่าน

เหตุผลหรอืขอ้ตดัสนิ 

 ชชูพี อ่อนโคกสงู (2522: 125-126) มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบั ฮลิการด์ (Hilgard. 

1962) ว่าการคดิเป็นกระบวนการทีเ่ป็นภาพหรอืสญัลกัษณ์แทนสิง่ของหรอืสถานการณ์ต่าง ๆ ให้

ปรากฏขึน้ในความคดิ (Idea) หรอืจติใจ (Mind) 

 จากความหมายของการคดิของนกัวชิาการ สามารถสรปุไดว้า่ การคดิ เป็นกลไกหรอื

กระบวนการอยา่งหน่ึงของสมองมนุษย์ ทีเ่ป็นภาพหรอืสญัลกัษณ์ มกีารแปลขอ้มลูเพื่อหาคาํตอบ

ของขอ้มลูทีไ่ดร้บัมา โดยขอ้มลูใหมท่ีไ่ดร้บัมาจะถกูรวบรวมกบัขอ้มลูเก่าหรอืดัง้เดมิของแต่ละบุคคล 

เพือ่ใชใ้นการหาเหตุผลและตดัสนิใจต่อไป 

 

1.2  ประเภทของการคิด 

 ยวุารนิทร ์ธนกญัญา (2546: 15) ไดแ้บ่งการคดิออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 1. การคดิอยา่งเลือ่นลอยไมม่ทีศิทาง (Association Thinking) คอื การคดิสมัพนัธ์

ต่อเน่ืองเมือ่มสีิง่เรา้เขา้มา คนจะคดิถงึสิง่ต่าง ๆ หรอืเหตุการณ์ทีต่่อเน่ืองกนัไปเรือ่ย ๆ ซึง่ไมไ่ดเ้ป็น

การคดิทีจ่ะนําไปสูจ่ดุหมาย แต่เป็นการคดิทีเ่กดิจากจติใตส้าํนึกของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ การฝนักลางวนั 

การฝนักลางคนื และการคดิแบบเสร ี 

 2. การคดิโดยตรง (Directed Thinking) เป็นการคดิทีม่จีดุมุ่ งหมายและเป็นการคดิ

หาเหตุผลในการแกป้ญัหาหรอืนําไปสูจ่ดุมุง่หมายโดยตรง แบ่งการคดิน้ีออกเป็นการคดิวจิารณญาณ 

(Critical Thinking) ซึง่จะนําไปสูก่ารตดัสนิเกีย่วกบัปญัหา และการคดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) 

ซึง่เป็นการคดิเพื่อหาแนวทางหรอืรปูแบบใหม ่ๆ  
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 กนัยา สวุรรณแสง (2532: 112) ไดแ้บ่งการคดิออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 

 1. การคดิทีไ่มม่จีดุหมาย หรอืการคดิประเภทสมัพนัธ ์ (Associative Thinking) เป็น

การคดิทีไ่มม่แีนวทางคดิเรือ่งน้ีแลว้กต็อ้งคดิเรือ่ย ๆ ไมม่กีารสรปุผล จาํแนกเป็นแบบต่าง ๆ คอื 

  1.1 การคดิเลือ่นลอย (Autistic Thinking) เป็นการคดิเกีย่วกบัเรือ่งราวของตนเอง

มากกวา่ทีจ่ะใชเ้หตุผลตามความจรงิ เกดิจากการมคีวามปรารถนาตอ้งการได้สิง่ใดสิง่หน่ึงแลว้ไมส่ม

ประสงค ์

  1.2 การฝนักลางวนั (Day Dreaming หรอื Reverie) เป็นการคดิเพอ้ฝนัในขณะที่

ยงัตื่นอยูโ่ดยรูต้วั วาดภาพจนิตนาการเรือ่ยเป่ือย ถา้ทาํเสมอ ๆ จะมผีลเสยีทาํ ใหไ้มส่ามารถเผชญิ

กบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสิง่แวดลอ้มประจาํวนัได ้

  1.3 การฝนักลางคนื (Night Dreaming) เป็นการฝนัขณะหลบัโดยไมรู่ส้กึตวั เป็น             

การแสดงออกของความตอ้งการทีเ่กบ็กดเอาไว ้อาจมสีาเหตุหลายอยา่ง เช่น เกบ็ความกงัวลใจตอน

กลางวนัไปฝนัตอนกลางคนื หรอืเกดิจากภาวะต่าง ๆ ของรา่งกาย 

  1.4 การคดิทีเ่ป็นอสิระ (Free Association) เป็นการคดิทีไ่มม่จีดุมุง่หมาย เมือ่

เกดิขึน้แลว้ทาํใหนึ้กถงึเรือ่งอื่น ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อกนัไปเรือ่ย ๆ โดยไมม่ขีอบเขต 

  1.5 การคดิทีถู่กควบคุม (Controlled Association) เป็นการคดิโดยอาศยัสิง่ทีเ่ป็น

แนวใหค้ดิ แลว้คดิถงึเรือ่งเดมิต่อเน่ืองกนัไปเรือ่ยโดยอยูภ่ายในกฎเกณฑว์า่จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารแนะนํา

คอื ถูกควบคุมใหค้ดิแต่เฉพาะเรือ่งนัน้ ๆ 

 2. การคดิทีม่จีดุมุง่หมาย (Directed Thinking) เป็นการคดิโดยตรงทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา 

การคดิหาเหตุผล ไดแ้ก่ 

   2.1 การคดิแบบวเิคราะหว์จิารณ์ (Critical Thinking) คอื การพนิิจคดิหาเหตุผล

โดยอาศยัพจิารณาขอ้มลูต่าง ๆ ว่ามขีอ้เทจ็จรงิเพยีงใด สิง่ใดดหีรอืไมด่อียา่งไร ผูใ้ดถูกผูใ้ดผดิ เรือ่งนัน้

เป็นสาเหตุของเรือ่งน้ีหรอืไม ่แลว้ประเมนิหรอืตดัสนิลงความเหน็ไป สิง่สาํคญั สาํหรบัการคดิชนิดน้ี

คอื การลงความเหน็ซึง่เกดิจากการเขา้ใจความหมายของเรือ่งต่าง ๆ  

  2.2 การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(Creative Thinking) เป็นการคดิคน้เพือ่พบความสมัพนัธ์

ใหมข่องสิง่ทีม่ปีระโยชน์ คุณค่า และแปลกใหมก่ว่าเดมิ เป็นความรูส้กึนึกคดิทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคล

แต่ละคน แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ทุก ๆ คนจะตอ้งมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ความคดิสรา้ งสรรค์เป็น

การมองและรบัรูใ้นลกัษณะเอกเทศของ บุคคลหน่ึง ๆ ซึง่แสดงออกและเป็นความนึกคดิของบุคคล

นัน้เองโดยเฉพาะ 

  2.3 การคดิแกป้ญัหา (Problem Solving) เป็นการคดิหาทางแกไ้ขอุปสรรค ที่

เกดิขึน้เพื่อใหบ้รรลุถงึจดุมุง่หมาย บางครัง้เราตัง้จดุมุง่หมาย (Goal) เอาไว ้แต่มอุีปสรรคมาขดัขวาง  

มใิหส้าํเรจ็บรรลเุป้าประสงคจ์งึเกดิเป็นปญัหาขึน้ บุคคลจงึพยายามหาวธิกีา รขจดัปญัหาต่าง ๆ ที่

เกดิขึน้ใหห้มดไป เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้การคดิแกป้ญัหาจงึเป็นการคดิทีม่จีดุมุง่หมายอยา่งหน่ึง 
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 จากขอ้มลูดงักลา่วมาแลว้นัน้สามารถสรปุไดว้า่ การคดิ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. การคดิอยา่งไมม่เีป้าหมาย คอื การคดิทีเ่กดิจากจติใตส้าํนึกของแต่ละบุคคล ไมม่ี

จดุมุง่หมายทีช่ดัเจน โดยทีค่นจะคดิถงึสิง่ต่าง ๆ ไปเรือ่ย ๆ  แต่ความคดินัน้ไมนํ่าไปสู่จดุหมายและ

ไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์ทีช่ดัเจน ไดแ้ก่ การฝนักลางวนั การฝนักลางคนื การคดิอสิระ เป็นตน้ 

  2. การคดิอยา่งมเีป้าหมาย คอื การคดิทีจ่ดุมุง่หมายทีช่ดัเจน เพือ่ขจดัอุปสรรคหรอื

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ รวมไปถงึการคดิเพือ่สรา้งสรรคแ์นวทางให ม ่ๆ เกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ อกีดว้ย จงึกล่าว

ไดว้า่การคดิน้ีเป็นการคดิทีม่ปีระโยชน์ชดัเจนกวา่การคดิอยา่งแรก ไดแ้ก่ การคดิวจิารณญาณ    

การคดิสรา้งสรรค ์และการคดิแกป้ญัหา  

 

 1.3 ทกัษะการคิด 

  ทศินา แขมมณ ีและคณะ (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2540: 29-35; 

อา้งอิงจาก ทศินา แขมมณี ; และคนอื่นๆ. 2544) และสุวทิย ์มลูคาํ (2548: 90-118) กล่าวว่า ทกัษะ   

การคดิ คอื ความสามารถยอ่ย ๆ ในการคดิลกัษณะต่าง ๆ ซึง่เป็นองคป์ระกอบของกระบวนการคดิ

ทีส่ลบัซบัซอ้น ทกัษะการคดิอาจจดัเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้ 3 ประเภท คอื  ทกัษะการคดิพืน้ฐ าน 

ทกัษะการคดิทีเ่ป็นแกนหรอืทกัษะการคดิทัว่ไป และทกัษะการคดิขัน้สงู 

  1. ทกัษะการคดิพืน้ฐาน หมายถงึ ทกัษะการคดิยอ่ยทีเ่ป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ต่อการคดิ

ในระดบัทีส่งูขึน้หรอืซบัซอ้นขึน้ ไดแ้ก่ ทกัษะการสือ่ความหมาย เป็นทกัษะการรบัสารทีแ่สดงถงึ

ความคดิของผูอ้ื่นเข้ ามาเพือ่รบัรู ้ตคีวามหรอืจดจาํ เมือ่ตอ้งการทีจ่ะระลกึเพือ่นํามาเรยีบเรยีงและ

ถ่ายทอดความคดิของตนใหผู้อ้ื่น โดยแปลงความคดิใหอ้ยูใ่นรปูของภาษาต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นขอ้ความ 

คาํพดู ศลิปะ ดนตร ีคณติศาสตร ์ฯลฯ แต่ในทีน้ี่จะมุง่กล่าวถงึการรบัและการถ่ายทอดความคดิดว้ย

ภาษาข้อความ คาํพดู ซึง่นิยมใชม้ากทีส่ดุ โดยเฉพาะการเรยีนในระบบโรงเรยีน ไดแ้ก่ การอ่าน   

การพดู การเขยีน การรบัรู ้การจดจาํ การคงสิง่ทีเ่รยีน ไปแลว้ไวไ้ดภ้ายหลงัการเรยีนนัน้  การบอก

ความรูไ้ดจ้ากตวัเลอืกทีก่ําหนดให ้การบอกควา มรูอ้อกมาดว้ยตนเอง การใชข้อ้มลู  การบรรยาย 

การอธบิาย และการทาํใหก้ระจา่ง  

  2. ทกัษะการคดิทีเ่ป็นแกนหรอืทกัษะการคดิทัว่ไป หมายถงึ ทกัษะการคดิทีจ่าํเป็นตอ้ง

ใชอ้ยูเ่สมอในการดาํรงชวีติประจาํวนัและเป็นพืน้ฐานของการคดิขัน้สงูทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น ซึง่คนเรา

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาการต่าง ๆ ตลอดจนการใชช้วีติอยา่งมคีณุภาพ ประกอบไปดว้ย 

การสงัเกต การสาํรวจ ทกัษะการตัง้คาํถาม การระบุ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจาํแนกแยกแยะ 

การจดัลาํดบั การเปรยีบเทยีบ การจดัหมวดหมู ่ การสรปุอา้งองิ การแปล การตคีวาม การเชือ่มโยง 

การขยายความ การใหเ้หตุผล และการสรปุยอ่  

  3. ทกัษะกา รคดิขัน้สงู หมายถงึ ทกัษะการคดิทีม่ขี ัน้ตอนหลายชัน้และตอ้งอาศยั

ทกัษะการสือ่ความหมายและทกัษะการคดิทีเ่ป็นแกนหลายทกัษะในแต่ละขัน้ ทกัษะการคดิชัน้สงูจะ

พฒันาได ้เมือ่เดก็ไดพ้ฒันาทกัษะการคดิพืน้ฐานจนมคีวามชาํนาญพอสมควรแลว้ ทกัษะการคดิขัน้สงู 
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ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ ไดแ้ก่ การสรปุความ การใหค้าํจาํกดัความ การวเิคราะห์  การผสมผสาน

ขอ้มลู การจดัระบบความคดิ การสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่การกาํหนดโครงสรา้งความรู ้การแกไ้ข

ปรบัปรงุโครงสรา้งความรูเ้สยีใหม ่การคน้หาแบบแผน การหาความเชือ่พืน้ฐานการคาดคะเนหรอื

การพยากรณ์ การตัง้สมมตฐิาน กา รทดสอบสมมตฐิาน การตัง้เกณฑ ์ การพสิจูน์ความจรงิ และการ

ประยกุตใ์ชค้วามรู ้  

  โดยสรปุแลว้ ทกัษะการคดิ หมายถงึ ความสามารถยอ่ยในการคดิต่าง ๆ ซึง่จะทาํไปสู่

การคดิทีส่ลบัซบัซอ้นมากขึน้ ประกอบไปดว้ย ทกัษะการคดิพืน้ฐาน ทกัษะการคดิทีเ่ป็นแกนหรอื

ทกัษะการคดิ และทกัษะการคดิขัน้สงู  

 

1.4   ความหมายของปัญหา 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ .ศ.2542 (2546: 687) ใหค้วามหมายของ

ปญัหา คอื ขอ้สงสยั ขอ้ขดัขอ้ง ขอ้ทีต่อ้งพจิารณาแกไ้ข 

 อจัฉรา จนัหา (2549: 73) ใหค้วามหมายของปญัหาไวว้า่ ปญัหา หมายถงึสถานการณ์ที่

บุคคล หรอืกลุ่มคนเผชญิและตอ้ง การหาคาํตอบ ซึง่การไดม้าซึง่คาํตอบตอ้งใชค้วามรูแ้ละวธิกีาร  

ต่าง ๆ ทีม่อียูม่าผสมผสานเป็นแนวทางในการหาคาํตอบ 

 สุกญัญา ศรสีาคร (2547: 68) กลา่วถงึคาํวา่ ปญัหาวา่ คอื เหตุการณ์หรอืสถานการณ์

ทีก่่อใหเ้กดิอุปสรรค ทีม่าขดัขวางมใิหบ้รรลเุป้าหมาย ซึง่จาํเป็นตอ้ง ศกึษาจากสาเหตุและทีม่าของ

ปญัหาแลว้ใชก้ระบวนการทีเ่หมาะสมเพื่อขจดัปญัหาเหล่านัน้ใหห้มดไป 

 ยดุา รกัไทย และ ธนิกานต์ มาฆะศริานนท ์ (2542) ไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัปญัหา

ไวว้า่ ปญัหา คอื ช่องวา่งหรอืความแตกต่างระหวา่งสภาพปจัจบุนั กบัสถานการณ์ทีเ่ราตอ้งการให้

เกดิขึน้ (หรอืสภาพการณ์ไมด่ทีีค่าดว่าจะเกดิขึน้อนาคต) 

 บุญเลีย้ง พลอาวุธ (กติตพิงษ์ พงษ์จาํปา. 2543: 8-9; อา้งองิจาก บุญเลีย้ง พลอาวุธ . 

2541: 45-46) ไดก้ล่าวถงึปญัหาไวด้งัน้ี 

 1.  ปญัหา คอื สิง่ทีต่อ้งแกไ้ข (Solve) โดยมจีดุมุง่หมาย 

 2.  ทางทีจ่ะไปสู่จดุมุง่หมายของปญัหานัน้มอุีปสรรคมาขดัขวาง 

 3.  ในการแกป้ญัหาใหส้าํเรจ็ บุคคลจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

 โกวทิ วรพพิฒัน์ (สุวทิย ์มลูคาํ. 2547: 9; อา้งองิจาก โกวทิ วรพมิพฒัน์. 2540: 224) 

ปญัหา หมายถงึสภาวะหรอืสถานการณ์ทีท่าํใหบุ้คคลไมส่บายกายไมส่บายใจ ไมส่นองตอบความ

ตอ้งการจาํเป็นพืน้ฐานของบุคคล 

 จากความหมายดงักลา่วสามารถสรปุไดว้า่ ปญัหา คอื เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่

บุคคลตอ้งเผชญิและแกไ้ข ซึง่ตอ้งใชว้ธิกีารต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมรวมไปถงึการใชค้วามรูห้รอื

ประสบการณ์เดมิของแต่ละบุคคลในการคดิหาคาํตอบดว้ย 
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1.5 ความหมายของการแก้ปัญหา 

ความหมายของการแกป้ญัหามผีูใ้หค้วามหมายของการแกป้ญัหาไว ้ดงัน้ี 

 กลัยา ตากูล (2550: 20) ใหค้วามหมายวา่ การแกป้ญัหา หมายถงึ ความสามารถใน

การคดิรวบรวม หรอืเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาเขา้ดว้ยกนั เพือ่หาทาง

แกไ้ขอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ใหบ้รรลจุดุมุง่หมายในการขจดัปญัหาใหห้มดไป 

 สุกญัญา ศรสีาคร (2547: 68) กลา่วถงึความหมายของการแกป้ญัหาวา่ เป็นการดาํเนินการ

เพือ่ใหบ้รรลตุามจดุมุง่หมายทีต่อ้งการโดยอาศยัความรู ้ประสบการณ์ และความคดิ มาใชแ้กป้ญัหา

ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยในการแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นอยา่งมคีณุภาพและประสบผลสาํ เรจ็นัน้ 

จาํเป็นตอ้งมกีารเลอืกใชว้ธิกีารหรอืกระบวนการในการแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ 

 จอหน์สนั และมอรโ์ร (Johnson; & Morrow. 1981: 138) ใหค้วามหมายของการแกป้ญัหา

ไวว้า่ การแกป้ญัหาเป็นการสือ่สารระหวา่งบุคคลสองคน หรอืมากกวา่ขึน้ไป เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้

ความรูส้กึ และแลกเปลีย่นขอ้มลูในการแกป้ญัหา ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดร้บัทกัษะ ความรู ้และสามารถ

นําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ซอูลิลารด์ และเคอร ์ (Souillard; & Kerr. 1990: 28) กลา่วา่ การแกป้ญัหาเป็นเกมทาง

สตปิญัญา และกจิกรรมเพือ่การสือ่สาร ซึง่ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูท้างวชิาการ และมคีวามคดิสรา้งสรรค์

เป็นของตนเอง เพือ่นํามาใชใ้นการปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื่น สนทนาและอภปิรายแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ ประเมนิผลปญัหาต่าง ๆ เพือ่เสนอขอ้สรปุของปญัหาทีส่ามารถนําไปปฏบิตัไิด ้

 ชชูพี อ่อนโคกสงู (2522: 120) ไดใ้หค้วามหมายของการแกป้ญัหาวา่ เ มือ่บุคคลมี

จดุมุง่หมาย (Goal) แต่มอุีปสรรคขดัขวางไมใ่หไ้ปถงึหรอืไดม้าซึง่สิง่ทีต่อ้งประสงคจ์ะทาํใหเ้กดิ

ปญัหาขึน้ หรอืปญัหาอาจเกดิจากการไมท่ราบจดุมุง่หมายทีแ่น่นอนวา่อะไร บุคคลจงึพยายามขจดั

ปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่หห้มด เพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมายทีต่อ้งการ การแกป้ญัหาจงึเป็นการคดิที่

มจีดุมุง่หมาย (Directed Thinking) 

 กู๊ด (กติตพิงษ์ จาํปาทอง .  2543: 10; อา้งองิจาก Good. 1973: 44) การแกป้ญัหาทาง

วทิยาศาสตรเ์ป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุ เป็นวธิกีารทีเ่กีย่วกบัการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  การตัง้สมมตฐิานเพือ่

หาขอ้ยตุปิญัหาของแต่ ละคนอาจอาจไมเ่หมอืนกนั และวธิกีารใหเ้หตุผลกต่็างกนั ซึง่ขึน้อยูก่บั

ขอ้เทจ็จรงิทีร่วบรวมมาได ้หรอืขึน้อยูก่บัประสบการณ์ทีต่นมอียู ่

 จากความหมายขา้งตน้พอสรปุไดว้า่ การแกป้ญัหา หมายถงึ กระบวนการหรอืขัน้ตอน ที่

ผา่นการคดิ โดยอาศยัความรู ้ประสบการณ์ ในการขจดัอุป สรรค หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใหบ้รรลุ

จดุมุง่หมายทีต่อ้งการ 
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1.6  องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหา 

 ในการแกป้ญัหาเพือ่ใหป้ระสบผลสาํเรจ็นัน้ จาํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลาย

ประการ ซึง่มนีกัการศกึษาหลายท่านไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบของการแกป้ญัหาไวด้งัน้ี 

 มอรแ์กน (หทยัรชั รงัสวุรรณ. 2539: 44; อา้งองิจาก Morgan. 1978: 154-155) สรปุวา่

วธิคีดิแกป้ญัหาของแต่ละบุคคลนัน้แตกต่างกนัทาํใหค้วามสามารถในการคดิแกป้ญัหาแตกต่างกนั

ดว้ย ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1. สตปิญัญา (Intelligence) ผูม้สีตปิญัญาด ีสามารถคดิแกป้ญัหาไดด้ ี

 2. แรงจงูใจ (Motivation) ในการทาํใหเ้กดิแนวทางในการแกป้ญัหา 

 3. ความพรอ้ม (Readiness) ในการทีจ่ะแกป้ญัหาใหม ่ๆ โดยทนัททีนัใด จาก

ประสบการณ์ทีม่มีาก่อน 

 4. การเลอืกวธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม (Functional Fixedness) 

 ออซเูบล (หทยัรชั รงัสวุรรณ . 2539: 90; อา้งองิจาก Ausubel. 1968: 551) กล่าวว่า  

องคป์ระกอบทีท่าํใหบุ้คคลแตกต่างกนัในการแกป้ญัหา ไดแ้ก่ 

 1.  ความรูใ้นเน้ือหาวชิา และความเคยชนิในการคดิเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ 

 2. การใช ้ “แบบการคดิ ” ทีไ่วต่อการแกป้ญัหา และความรูท้ ัว่ไป ทีเ่กีย่วกบัวธิี

แกป้ญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 3. คณุลกัษณะทางบุคลกิภาพ เช่น แรงขบั ความมัน่คงในอารมณ์ ความวติกกงัวล

เป็นตน้ 

 กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2528: 259-260) กล่าวถงึองคป์ระกอบของการแกป้ญัหาไวว้่า

การปญัหาแต่ละครัง้จะสาํเรจ็หรอืไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1. ระดบัความสามารถของเชาวป์ญัญา คอื ผู้ มเีชาวป์ญัญาสงูยอ่มแกป้ญัหาไดด้กีว่า

ผูม้เีชาวป์ญัญาตํ่า 

 2. การเรยีนรู ้ถา้เดก็เกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการแกป้ญัหาอยา่งแทจ้รงิแลว้ เมือ่

ประสบปญัหาทีค่ลา้ยคลงึกนักจ็ะสามารถแกป้ญัหาไดถ้กูตอ้งและรวดเรว็ขึน้ 

 3.  การรูจ้กัคดิแบบเป็นเหตุเป็นผล โดยอาศยั 

  3.1 ขอ้เทจ็จรงิและความรูจ้ากประสบการณ์เดมิ 

  3.2 จดุมุง่หมายในการคดิและแกป้ญัหา 

  3.3 ระยะเวลาในการไตรต่รองหาเหตุผลทีด่ทีีส่ดุ 

 ชชูพี อ่อนโคกสงู (2522: 121-123) กลา่ววา่ องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการแกป้ญัหาม ี

3 ประการ คอื 

 1. ตวัผูเ้รยีน (Condition in Learner) ไดแ้ก่ ระดบัเชาวป์ญัญา ลกัษณะอารมณ์ อาย ุ

แรงจงูใจ และประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
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 2. สถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา (Condition in Learning Situation) ถา้ปญัหาเป็นทีน่่าสนใจ

ของผูเ้รยีนทาํใหเ้กดิแรงจงูใจทีจ่ะเรยีนหรอืแกป้ญัหา หรอืถา้มผีูช้ ีแ้นะสาํหรบัปญัหายาก ๆ จะให้

มองเหน็แนวทางแกป้ญัหา หรอืถา้ปญัหานัน้เป็นปญัหาทีต่่อเน่ืองหรอืคลา้ยคลงึกบัปญัหาทีเ่คย

เรยีนรูม้าแลว้ กจ็ะทาํใหก้ารแกป้ญัหานัน้งา่ยขึน้ 

 3. การแกป้ญัหาเป็นหมู ่ (Problem Solving in Group) คอื การใหผู้เ้รยีนมโีอกาส

รว่มกนัแกป้ญัหา มกีารอภปิรายและการถกเถยีงกนั ซึง่การแกป้ญัหาแบบน้ีจะไดผ้ลดกีต่็อเมือ่ 

  3.1 สมาชกิของกลุ่มมจีดุมุง่หมายรว่มกนัทีจ่ะแกป้ญัหาใหส้าํเรจ็ 

  3.2 สมาชกิแต่ละคนมขีอ้มลูและความรูท้ีจ่ะแกป้ญัหา 

  3.3 สมาชกิทุกคนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็เท่ากนั 

  3.4 เป็นงานยาก สลบัซบัซอ้น 

  3.5 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ภีายในกลุ่ม 

 จากทีก่ลา่วมาสามารถสรปุไดว้า่ องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อการแกป้ญัหา ไดแ้ก่ ระดบั

เชาวป์ญัญาของผูเ้รยีน สถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาทีค่วามน่าสนใจ การคดิแกป้ญัหาอยา่งเป็นเหตุ  

เป็นผล การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนคดิแกป้ญัหาเป็นกลุ่ม โดยครผููส้อนควรจดักจิกรรมทีเ่หมาะสม แก่

การฝึกทกัษะการแกป้ญัหาใหก้บันกัเรยีน ซึง่ควรคาํนึงถงึองคป์ระกอบทีก่ลา่วมาดว้ย นอกจากน้ีครู

ควรใหน้กัเรยีนรูจ้กัการใชข้อ้มลูหรอืประสบการณ์ต่าง ๆ หลากหลายวธิมีาใชใ้นการแกป้ญัหา            

เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนคดิแกป้ญัหาอยา่งอสิระซึง่จะทาํใหน้กัเรยีนพฒันาทกัษะดา้นน้ีไดด้มีากขึน้ 

 

1.7 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา 

 การแกป้ญัหานัน้เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตปิญัญาและการคดิ ดงันัน้การศกึษา

ดา้นการแกป้ญัหาจงึควรมคีวามเขา้ใจการพฒันาการทางสตปิญัญาดว้ย  

 1. ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget) 

 เพยีเจท์ ไดศ้ึกษาพฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึวยัทีม่ ี

พฒันาการทางสตปิญัญาทีส่มบรูณ์ เพยีเจทเ์ชื่อว่า เดก็จะเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ รอบตวั โดยอาศยัขบวนการ

ทาํงานทีส่าํคญัของโครงสรา้งทางสตปิญัญา คอื ขบวนการปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้ง (Assimmilation) จะ

ทาํหน้าทีร่บัขอ้มลูเขา้มาตคีวามหมายเท่าทีร่ะดบัสตปิญัญาจะรบัรูไ้ด ้โดยนําสิง่ใหมม่าปรบัใหเ้ขา้กบั

ความรูเ้ดมิทีม่อียู ่ถา้ขอ้มลูใหมท่ีร่บัเขา้มานัน้แตกต่างจากขอ้มลูเดมิมากกจ็ะไมส่ามารถเขา้ใจขอ้มลู

ใหมไ่ดห้มด จงึตอ้งปรบัขอ้มลูก่อนรบัเขา้ไปในโครงสรา้งทางความคดิ สว่นการปรบัขยาย โครงสรา้ง 

(Accommodation) เป็นการปรบัโครงสรา้งทีม่อียูแ่ลว้ภายในใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้โดยปรบั

โครงสรา้งทางความคดิใหเ้หมาะกบัประสบการณ์ทีจ่ะรบัเขา้ไป (วยภุา จติรสงิห.์ 2534: 8) นอกจากน้ี 

เพยีเจทย์งัเชือ่วา่ ลาํดบัขัน้ของพฒันาการทางสมองของเดก็ไมว่า่จะอยูใ่นสภาพของวฒันธรรมใดกต็าม 

จะเป็นอยา่งเดยีวกนัและพฒันาการทางความคดิของบุคคลจากวยัเดก็ถงึวยัทีม่พีฒันาการทาง

สตปิญัญาทีส่มบรูณ์  มกีารพฒันาเป็นลาํดบัขัน้ (Stage) ตามวฒุภิาวะและมคีวามต่อเน่ืองกนั  

สภาพแวดลอ้มมสีว่นช่วยในการกระตุน้เดก็ใหค้น้พบความรูใ้หมท่ีจ่ะนําเดก็ไป สู่ข ัน้ตอนต่าง ๆ ได้

อยา่งสมบรูณ์ (วนิดา ราชรกัษ.์ 2548: 13-14) 
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 เพยีเจท ์ไดแ้บ่งลาํดบัขัน้ของพฒันาการทางสตปิญัญาเป็น 4 ขัน้ คอื 

 1. ระยะการแกป้ญัหาดว้ยการกระทาํ (Sensorimotor Stage) พฒันาการขัน้น้ีเริม่

ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 2 ปี เดก็จะเกดิการเรยีนรูจ้ากประสาทสมัผสั เดก็มกัจะหยบิจบัวตัถุมาลบูคลาํ หรอื

เคาะ ฯลฯ ในขัน้น้ีความคดิความเขา้ใจของเดก็จะกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ เช่น สามารถประสานงาน

ระหวา่งกลา้มเน้ือมอืและสายตา สามารถรูว้า่สสารไมห่ายไปจากโลก สามารถคน้หาวตัถุทีเ่ปลีย่นที่

ไป ตลอดจนสามารถ สือ่สารโดยใชภ้าษาได ้เดก็วยัน้ี ชอบทาํอะไรบ่อย ๆ ซํา้ ๆ เป็นการเลยีนแบบ 

พยายามแกป้ญัหาแบบลองผดิลองถูก เมือ่สิน้สุดระยะน้ีเดก็จะมกีารแสดงออกของพฤตกิรรมอยา่งมี

จดุมุง่หมายและสามารถแกป้ญัหาโดยเปลีย่นวธิกีารต่าง ๆ เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีต่อ้งการ แต่ความสามารถ

ในการวางแผนของเดก็ยงัอยูใ่นขดีจาํกดั 

 2. ระยะการแกป้ญัหาดว้ยการรบัรูแ้ละยงัไมรู่จ้กัใชเ้หตุผล (Proportional Stage) 

ระยะน้ีอยูใ่นช่วงอายปุระมาณ 2-7 ปี ซึง่แบ่งออกเป็นขัน้ยอ่ย ๆ อกี 2 ขัน้ คอื ในช่วงอาย ุ 2-4 ปี 

เป็นช่วงทีเ่ดก็เริม่มเีหตุผลเบือ้งตน้ สามารถจะโยงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 เหตุการณ์หรอืมากก วา่ 

มาเป็นเหตุผลเกีย่วโยงซึง่กนัและกนัได ้แต่เหตุผลของเดก็วยัน้ียงัมขีอบเขตจาํกดั เพราะเดก็ยงัยดึ

ตนเองเป็นศูนยก์ลาง คอืยดึความคดิของตนเองเป็นใหญ่ และมองไมเ่หน็เหตุผลของคนอื่น ความคดิ

และเหตุผลของเดก็วยัน้ีจงึไมค่่อยถูกตอ้งกบัหลกัความเป็นจรงิ ในช่วงที ่2 ของระยะน้ีอยูใ่นช่วงอายุ

ประมาณ 4-7 ปี เดก็จะมคีวามคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ รอบตวัดขีึน้ รูจ้กัแยกแยะชิน้ส่วนของ

วตัถุ เริม่มกีารพฒันาการเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ แต่ยงัไมแ่จม่ชดั รูจ้กัแบ่งพวก แต่ยงัคดิหรอืตดัสนิผล

ของการกระทาํต่าง ๆ จากสิง่ทีเ่หน็ภายนอกเท่านัน้ 

 3. ระยะแกป้ญัหาดว้ยเหตุผลกบัสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม (Concrete-Operation Stage) อยู่

ในช่วงอาย ุ7-11 ปี เป็นระยะทีเ่ดก็เขา้ใจความคดิของผูอ้ื่นไดด้ ีเพราะเดก็เริม่ลดความคดิยดึตนเอง

เป็นศนูยก์ลาง โดยเริม่นําเอาเหตุผลรอบ ๆ ตวัมาคดิประกอบในการตดัสนิใจหรอืแกป้ญัหาใน

ชวีติประจาํวนั เดก็วยัน้ีสามารถคดิทบทวนกลบัได ้นอกจากน้ีความสามารถในการจาํของเดก็ในช่วง

อายน้ีุมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถจดักลุม่หรอืจดัพวกไดอ้ยา่งสมบรูณ์สามารถสนทนากบับุคคล

อื่นและเขา้ใจความคดิของผูอ้ื่นไดด้ ี

 4. ระยะการแกป้ญัหาดว้ยเหตุผลกบัสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม (Formal-Operation) อยูใ่นช่วง

อาย ุ 11 ปีขึน้ไป ขัน้น้ีจะเป็นขัน้สดุทา้ยของการพฒันาทางสตปิญัญาของเดก็ เพยีเจท์ เชื่อว่า

ความคดิความเขา้ใจของเดก็ในขัน้น้ีจะเป็นขัน้ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ คอืเดก็จะสามารถคดิไดแ้มส้ิง่นัน้ไม่

ปรากฏใหเ้หน็ สามารถตัง้สมมตฐิานและพสิจูน์ได ้สา มารถแกป้ญัหาต่าง ๆ โดยมกีารคดิก่อน

แกป้ญัหานัน้ ๆ สามารถเขา้ใจสตูรหรอืกฎเกณฑต่์าง ๆ ไดด้ ีพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็วยัน้ี

จะเจรญิเตบิโตเตม็ทีเ่ช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่ แต่อาจมกีารตดัสนิใจแกป้ญัหาต่างจากผูใ้หญ่อยูบ่า้ง เพราะ

มปีระสบการณ์น้อยกวา่ (อรชา วราวทิย.์ 2536: 12-14) 
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 2.  ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์(Jerome Bruner) 

 ทฤษฎขีองบรเูนอรม์สีว่นคลา้ยคลงึกบัทฤษฎขีองเพยีเจทค์อ่นขา้งมาก  โดยบรเูนอร์

เน้นทีค่วามสาํคญัของสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมวา่มอีทิธพิลต่อการพฒันาสตปิญัญาและความคดิ

ของเดก็ และไดเ้สนอแนวคดิใหม ่ๆ ไดแ้ก่ หลกัสตูรแบบเกลยีว (Spiral Curriculum) และการเรยีนรู้

จากการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) เป็นตน้  

 บรเูนอร ์ไดแ้บ่งการพฒันาทางสตปิญัญาออกเป็น 3 ขัน้ คอื 

 1. ขัน้ Enactive Stage ขัน้น้ีเปรยีบไดก้บัขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลือ่นไหว 

(Sensorimotor Stage) ของเพยีเจท ์เป็นขัน้ทีเ่ดก็เรยีนรูจ้ากการกระทาํ (Learning by Doing) มาก

ทีส่ดุ 

 2. ขัน้ Iconic Stage ขัน้น้ีเปรยีบไดก้บัขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ (Preoperational Stage) 

ซึง่จะครอบคลมุขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ (Preconceptual Thought) และขัน้นึกออกเองโดยไมต่อ้ งใช้

เหตุผล  ในวยัน้ีเดก็เกีย่วขอ้งกบัความจรงิมากขึน้ โดยจะเกดิจากความคดิการรบัรูเ้ป็นสว่นใหญ่  

อาจจะมจีนิตนาการบา้ง แต่ยงัไมส่ามารถคดิไดล้กึซึง้เหมอืนขัน้ปฏบิตักิารคดิรปูธรรมของเพยีเจท์

 3.  ขัน้ Symbolic Stage เป็นพฒันาการขัน้สงูสดุของบรเูนอร ์เปรยีบไดก้บัขัน้ปฏบิตักิาร

คดิดว้ยรปูธรรม  (Concrete Opertion) ของเพียเจท ์ขัน้น้ีเดก็จะสามา รถเขา้ใจความสมัพนัธข์อง

สิง่ของ สามารถคดิรวบยอด หรอืสงักปัในสิง่ต่าง ๆ ทีซ่บัซอ้นไดม้ากขึน้  

 บรเูนอรม์คีวามคดิเหน็ตรงขา้มกบัเพยีเจท ์โดยกลา่ววา่ พฒันาการดา้นการคิดอยา่งมี

เหตุผลของเ ดก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคดิเพือ่แกป้ญัหา ความคงทีใ่นเชงิปรมิาณของสสารนัน้

ยอ่มขึน้อยูก่บัอทิธพิลของภาษาทีเ่ป็นถอ้ยคาํหรอืประสบการณ์ทางภาษาประเภทน้ีของเดก็เป็น

สาํคญั บรเูนอรย์นืยนัวา่ การพฒันากระบวนการคดิอยา่งมเีหตุผลและสตปิญัญานัน้ขึน้อยูก่บั

องคป์ระกอบทัง้ภายในและภายนอก สาํหรบัองคป์ระกอบภายในนัน้หมายถงึ กระบวนการคดิอยา่งมี

เหตุผลของเดก็ขึน้อยูก่บัปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัผูอ้ื่น และขึน้อยูก่บัความตอ้งการทีเ่ดก็จะพฒันา

หรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทัว่ ๆ ไปของเดก็ดว้ย ในสว่นทีเ่กีย่วกบักระบวนการอนัเน่ืองมาจาก

องคป์ระกอบภายนอก ขึน้อยูก่บัอทิธพิลของสือ่มวลชนหรอืความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่ดก็

เหลา่นัน้มปีระสบการณ์ตรง นอกจากน้ีกระบวนการในการคดิและสตปิญัญาของเดก็ยงัขึน้อยูก่บั

เทคนิคต่าง ๆ หลายอยา่ง ซึง่เทคนิคแต่ละอยา่งนัน้ตอ้งอาศยัทกัษะโดยใชภ้าษาทีเ่ป็นถอ้ยคาํและ

วฒันธรรมเป็นสือ่กลาง (ประสาท อศิรปรดีา. 2523: 133-135) 

 

1.8  ประเภทของการแก้ปัญหา 

 เฟรดเดอรคิเซน (Frederiksen. 1984: 363-367) ไดแ้บ่งการแกป้ญัหาออกเป็น            

2 ประเภทคอื  

 1. ปญัหาทีม่โีครงสรา้งสมบรูณ์ (Well-Structured Problem) คอื ปญัหาทีก่าํหนด

รายละเอยีดไวช้ดัเจนคร บถว้น สาํหรบัใหผู้เ้รยีนแกป้ญัหา ไดแ้ก่ โจทยค์ณติศาสตร ์แบบฝึกหดั

วทิยาศาสตร ์
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 2. ปญัหาทีม่โีครงสรา้งไมส่มบรูณ์ (Ill-Structured Problem) คอื ตวัคาํถามไมก่ระจา่งชดั 

อาจเพราะมคีวามซบัซอ้น ไมร่ะบุรายละเอยีดซึง่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการพจิารณา หรอืไมม่แีนวทางใน

การหาคาํตอบ เป็นปญัหาทีผู่ต้อบตอ้งใชค้วามพยายามในการหาความสมัพนัธ ์และแยกแยะประเด็น

ของปญัหา โดยตอ้งอาศยัความรูด้า้นการคดิและความจาํเป็นทีเ่กีย่วกบักฎเกณฑต่์าง ๆ เขา้มาช่วย

ก่อนทีจ่ะดาํเนินการคดิตามขัน้ตอนของการแกป้ญัหาได ้

 โธมสั (เปลว ปรุสิาร . 2543: 29; อา้งองิจาก Thomas. 1972) จาํแนกลกัษณะการ

แกป้ญัหาออกเป็น 2 ประเภท คอื 

 1. ปญัหาทีม่คีาํตอบอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ การคน้ควา้หาคาํตอบในวชิาคณติศาสตร ์และ

แบบฝึกหดัวชิาวทิยาศาสตร ์ซึง่มกัเป็นปญัหาทีพ่บในหอ้งเรยีน 

 2. ปญัหาทีเ่ปิดกวา้ง ไมม่กีฎเกณฑ ์เป็นปญัหาทีก่่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์  ไดแ้ก่ 

ปญัหาสาํหรบัฝึกความคดิสรา้งสรรค ์

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้สามารถสรปุไดว้า่ การแกป้ญัหาม ี 2 ประเภท คอื ปญัหาทีม่ ี

โครงสรา้งสมบรูณ์ มคีาํตอบอยูแ่ลว้ และปญัหาทีม่โีครงสรา้งไมส่มบรูณ์ เป็นปญัหาทีเ่ปิดกวา้ง           

ผูแ้กป้ญัหาจาํเป็นตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรคม์าช่วยในการแกป้ญัหา 

 

1.9 ขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 

 การแกป้ญัหาเพือ่ใหบ้รรลจุดุมุง่หมายนัน้ ควรคาํนึงถงึขัน้ตอนในการแกป้ญัหาดว้ย 

โดยนกัการศกึษาหลายท่านไดแ้บ่งขัน้ตอนในการแกป้ญัหาไว ้ซึง่เป็นประโยชน์สาํคญัในการนํามาใช้

ในกระบวนการคดิและแกป้ญัหา ไดแ้ก่ 

 ทศินา แขมมณ ี(2544: 149) กลา่วถงึการแกป้ญัหาทีส่ามารถช่วยใหบุ้คลากรดาํเนินการ

ไดอ้ยา่งมรีะเบยีบ ไมส่บัสน และสามารถแกป้ญัหาอยา่งไดผ้ล มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1.  ระบุป ญัหา 

2.  วเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา 

3.  แสวงหาทางแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ 

4.  เลอืกทางแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ 

5.  ลงมอืดาํเนินการแกป้ญัหาตามวธิกีารทีเ่ลอืกไว ้

6.  รวบรวมขอ้มลู 

7.  ประเมนิผล 

 พระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์ปยตุโต . 2537: 56-59) และสาโรช บวัศร ี (สุวทิย ์มลูคาํ . 

2551: 45-50; อา้งองิจาก สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ . 2540: 201-202) ไดเ้สนอวธิี

แกป้ญัหาตามหลกัอรยิสจัสี ่ซึง่มหีลกัการและสาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 

 ขัน้ที ่1 ขัน้ทุกข ์คอื สภาพปญัหา ความคบัขอ้ง ความบบีคัน้ทีช่วีติ หน้าทีข่องบุคคล

ทีม่ต่ีอทุกข ์เทยีบไดก้บัการกําหนดปญัหา เขา้ใจและกําหนดขอบเขตใหช้ดั 
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 ขัน้ที ่2 ขัน้สมทุยั คอื เหตุแห่งทุกข ์หรอืสาเหตุของปญัหาซึง่ตอ้งคน้ใหพ้บแล้ วทาํ

หน้าทีก่ําจดัหรอืละเสยี เทยีบไดก้บัขัน้ตัง้สมมตฐิาน 

 ขัน้ที ่3  ขัน้นิโรธ คอื ความดบัทุกข ์ความพน้ทุกข ์ภาวะปราศจากปญัหาทีบุ่คคลมี

หน้าทีท่าํใหเ้ป็นจรงิ ทาํใหส้าํเรจ็โดยจะตอ้งกาํหนดไวว้า่จดุหมายทีต่อ้งการเลอืก คอือะไร การที่

ปฏบิตัอิยูท่ีเ่พื่ออะไร เปรยีบไดก้บัขัน้ทดลองและเกบ็ขอ้มลู 

 ขัน้ที ่4  มรรค คอื ทางดบัทุกข ์ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข ์หรอืวธิแีกป้ญัหาจาก   

การปฏบิตัสิิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง แลว้สรปุผลดว้ย เปรยีบไดก้บัขัน้การวเิคราะหข์อ้มลูและการสรปุผล 

 เวยีร ์(Weir. 1974: 16-18) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการแกป้ญัหาไว ้ 4 ขัน้ตอน ซึง่ผู้ คน

สว่นใหญ่ใหก้ารยอมรบั และใชเ้ป็นแนวทางในการแกป้ญัหาในการปฏบิตัทิีท่าํใหส้ามารถกาํหนด

ระยะเวลาและวธิกีารทาํงานทีแ่น่นอนไดด้ ีดงัน้ี 

 1. ขัน้ตัง้ปญัหาหรอืวเิคราะหป์ญัหา หมายถงึ ความสามารถในการบอกปญัหาภายใน

ขอบเขตทีก่าํหนด 

 2. ขัน้นิยามสาเหตุของปญัหาโดยแยกแยะจากลกัษณะทีส่าํคญั หมายถงึ ความสามารถ

ในการบอกสาเหตุทีแ่ทจ้รงิหรอืสาเหตุทีเ่ป็นไปไดข้องปญัหาจากสถานการณ์ทีก่ําหนด 

 3. ขัน้คน้หาแนวทางแกป้ญัหาและตัง้สมมตฐิาน หมายถงึ ความสามารถในการหาวธิี   

การแกป้ญัหาใหต้รงกบัสาเหตุของปญัหา 

 4. ขัน้พสิจูน์คาํตอบหรอืผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากก ารแกป้ญัหา หมายถงึ ความสามารถใน  

การอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้หลงัจากใชว้ธิกีารแกป้ญัหาวา่ผลทีเ่กดิขึน้เป็นอยา่งไร 

 นอกจากน้ี เวยีร ์ยงัไดก้ล่าวถงึหลกัการแกป้ญัหา (Perception for Problem Solution) ไว ้

6 ประการ ดงัน้ี 

 1. เริม่ตน้การวเิคราะหป์ญัหาวา่คอือะไร ทบทวนสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาหลาย  ๆ ครัง้ 

จนกระทัง่ไดร้ปูแบบทีค่รอบคลุมเรือ่งทัง้หมดต่อไป คอื การแยกแยะปญัหาทีแ่ทจ้รงิสิง่ทีป่รากฏ

ชดัเจนเหน็ไดง้า่ย จากนัน้นําไปโยงกบัปญัหาใกล ้ๆ ตวัเขา้กบัปญัหาทัง้หมดซึง่บางครัง้อาจเป็น

สว่นหน่ึงเท่านัน้ทีแ่ฝงอยูใ่นปญัหา หลกัการใ นขอ้น้ีคอืหาความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ยอ่ย ๆ  และ

ความเหมาะสมของเหตุการณ์นัน้ ๆ 

 2. การตดัสนิใจในการนิยามปญัหา ซึง่หลกัการขอ้น้ี จะช่วยคลีค่ลายขอ้สงสยัทีต่ดิอยู่

ในใจ ลกัษณะปญัหาสว่นใหญ่ คอืเรือ่งของการใหค้วามหมายของคาํ (Semantic) บ่อยครัง้ทีใ่ชเ้วลา

มากกวา่ครึง่ห น่ึงของการแกป้ญัหา คอื การใหค้วามหมายทีค่าํนึงถงึความเหมาะสมของขอ้คว าม

มากกวา่ ความเป็นจรงิสามารถหลกีเลีย่งปญัหาน้ีได ้โดยการสรา้งนิสยัระมดัระวงัการนิยามความหมาย

ของคาํศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา 
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 3. การเรยีบเรยีงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของปญัหา ผูศ้กึษาอาจพบวา่มคีวามยุง่ยากในการ

ตดัสนิใจในความสมัพนัธข์องปญัหา เช่น ปญัหา B และ C วา่อะไรมคีวามสมัพนัธส์งูกวา่กนั เมือ่

ไดร้บัขอ้มลู A น้อยกวา่ B และขอ้มลู A มากกวา่ C จะเหน็ว่าความยุง่ยากจะเกดิขึน้เพยีงเลก็น้อย

เท่านัน้หากนําปญัหานัน้ ๆ จดั ใหอ้ยูใ่นแบบของตรรกศาสตร ์ซึง่เทยีบไ ดเ้ท่ากบั B มากกวา่ A และ 

A มากกวา่ C 

 4. ถา้พบวา่ไมม่ทีางหาคาํตอบจากวธิกีารเดมิใหห้าวธิกีา รใหม ่โดยการไตรต่รอง

หนทางที่ เป็นไปไดแ้ละกําหนดตวัเลอืกจากหนทางทีเ่ป็นส่วนใหญ่ ๆ ของปญัหาทัง้หมด ถา้มี

ตวัเลอืกมากกจ็ะสามารถหาหนทางแกไ้ขปญัหาใหด้ขีึน้ได ้

 5. ใหห้ยดุพกัเมือ่ตดิขดัหรอืพบอุปสรรค วธิกีารแกป้ญัหาซึง่บ่อยครัง้ปญัหาวิง่เขา้มา

หาโดยทีไ่มไ่ดไ้ปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ ๆ เลย ความคดิใหมอ่าจะเกดิขึน้ในขณะทีก่ําลงัอาบน้ํา หรอื

โกนหนวด ซึง่มกัพดูเสมอถงึเรือ่ง 3 Bs ซึง่ไดแ้ก่ Bus, Bath และ Bed เป็นสถานการณ์ทีเ่ราคน้พบ

สิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ด ้

 6. ปรกึษาปญัหากบัผูอ้ื่น ควรมกีารอภปิรายกบับุคคลอื่น ๆ ซึง่จะทาํใหเ้กดิแงค่ดิต่าง ๆ 

ทีอ่าจมองขา้มไป ซึง่การอภปิรายปญัหาตลอดจนวธิกีารต่าง ๆ น้ีจะช่วยใน การแกป้ญัหาไดส้าํเรจ็

เป็นอยา่งมาก 

 โดยทัว่ไปหลกัการเหลา่น้ีสามารถลดลง เหลอืเพยีง 2 ประการ คอื พจิารณาก่อนทีจ่ะ

ลงมอืปฏบิตั ิและทดลองดว้ยวธิกีารอื่น ถา้พบวา่กาํลงัตดิอยูใ่นอุปสรรคทีแ่กไ้ขไมไ่ด ้เพือ่ปรบัปรงุ

ช่องทางในการแกป้ญัหา ควรเปิดใจกวา้งเพือ่รบัความคดิใหมแ่ละอยา่เสยีเวลากบัการทาํอะไรซํา้ ๆ 

เมือ่สิง่เหล่านัน้มองไมเ่หน็ทางสาํเรจ็ 

 กลิฟอรด์ (สุวทิย ์มลูคาํ. 2550: 26; อา้งองิจาก Guiford. 1971) ไดก้าํหนดขัน้ตอน

ของกระบวนการแกป้ญัหาไว ้5 ขัน้ตอนดงัน้ี 

 1. ขัน้เตรยีมการ เป็นขัน้ของการตัง้ปญัหาหรอืคน้ปญัหา 

 2. ขัน้วเิคราะหป์ญัหา เป็นขัน้ของการวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา 

 3. ขัน้เสนอแนวทางในการแกป้ญัหา เป็นการหาวธิแีกป้ญัหา 

 4. ขัน้ตรวจสอบผล เป็นการเสนอกฎเกณฑเ์พื่อตรวจสอบผลลพัธ ์

 5. ขัน้การนําไปประยกุตใ์หม ่เป็นการนําวธิกีารทีถ่กูตอ้งไปใชใ้นโอกาสขา้งหน้า 

 จอหน์ ดวิอี ้(อาํนวย เลศิชยนัตี. 2523: 19-20; อา้งองิจาก John Dewey. 1970: 130) 

ไดเ้สนอขัน้ตอนในการแกป้ญัหาไวด้งัต่อไปน้ี 

 1. ขัน้เตรยีมการ (Preparation) หมายถงึ ขัน้การตัง้ปญัหา หรอืคน้หาวา่ปญัหาที่

แทจ้รงิของเหตุการณ์คอือะไร หรอืคน้หาขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิของปญัหานัน้ ๆ  

 2. ขัน้วเิคราะหป์ญัหา (Analysis) หมายถงึ ขัน้ในการพจิารณาดวูา่มสีิง่ใดบา้งทีเ่ ป็น

สาเหตุของปญัหาหรอืมสีิง่ใดบา้งทีไ่มใ่ช่สาเหตุสาํคญัของปญัหา 

 3. ขัน้ในการเสนอแนวทางการแกป้ญัหา (Production) หมายถงึ การหาวธิกีารแกป้ญัหา

ใหต้รงกบัสาเหตุของปญัหาแลว้เสนอออกมาในรปูของวธิกีาร ในทีสุ่ดจะไดผ้ลลพัธอ์อกมา 
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 4. ขัน้ตรวจสอบผล (Verification) หมายถงึ  ขัน้ในการนําเสนอเกณฑเ์พือ่ตรวจสอบ

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการเสนอวธิกีารแกป้ญัหาถา้ผลลพัธไ์มถู่กตอ้ง ตอ้งมกีารเสนอวธิกีารแกป้ญัหาใหม่

จนกวา่จะไดว้ธิกีารทีด่หีรอืถกูตอ้งทีส่ดุ 

 5. ขัน้การ นําไปประยกุตใ์หม ่ (Reapplication) หมายถงึการนําวธิกีารแกป้ญัหาที่

ถูกตอ้งไปใชใ้นโอกาสขา้งหน้าเมือ่พบเหตุการณ์คลา้ยกบัเหตุการณ์ทีเ่คยพบมาแลว้                            

 บลมู (Bloom. 1956: 122) ไดเ้สนอขัน้ตอนของการแกป้ญัหาไว ้6 ขัน้ ดงัน้ี   

 ขัน้ที ่1 เมือ่นกัเรยีนไดพ้บปญัหา นกัเรยีนจะคดิคน้สิง่ทีเ่คยพบเหน็และเกีย่วขอ้งกบั

ปญัหา 

 ขัน้ที ่2 นกัเรยีนจะใชป้ระโยชน์จากขัน้ที ่1 มาสรา้งรปูแบบปญัหาขึน้ใหม่ 

 ขัน้ที ่3 การแยกแยะของปญัหา 

 ขัน้ที ่4 การเลอืกใชท้ฤษฎ ีหลกัการ ความคดิ และวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัปญัหา 

 ขัน้ที ่5 การใชข้อ้สรปุของวธิกีารมาแกป้ญัหา 

 ขัน้ที ่6 ผลทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหา 

 จากเอกสารดั งทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สามารถสรปุไดว้า่ การแกป้ญัหานัน้มขี ัน้ตอนที่

ใกลเ้คยีงกนั แต่อาจมคีวามละเอยีดแตกต่างกนัตามแต่ละบุคคล โดยม ี 4 ขัน้ตอนหลกัคอื ขัน้ระบุ

ปญัหา ขัน้วเิคราะหส์าเหตุของปญัหา ขัน้เสนอวธิกีารแกป้ญัหา และขัน้ตรวจสอบผล ซึง่สามารถใช้

เป็นแนวทางในการแกป้ญัหาสถานการณ์ทีก่าํหนด  

 

1.10 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดแก้ปัญหา 

 งานวิจยัต่างประเทศ 

 ทอลเลนท ์ (Tallent. 1985: 30) ไดท้าํวจิยัเรือ่ง The Future Problem Solving 

Program: An Investigation of Effects on Problem Solving Ability มจีดุประสงคข์องการวจิยั คอื 

เพือ่ศกึษาผลการใชก้ระบวนการแกป้ญัหาอนาคตทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนที่

มคีวามสามารถพเิศษ ในระดบัเกรด 4-5 ของโรงเรยีนทีอ่ยูช่านเมอืง (ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

รฐัเทก็ซสั ) โดยมนีกัเรยีนกลุ่มทดลองจาํนวน 33 คน กลุม่ควบคมุจาํนวน 28 คน กลุ่มตวัอยา่ง

ทัง้หมดจะไดร้บัการฝึกตามกระบวนการแกป้ญัหาอนาคตเป็นเวลา 5 เดอืน ผลการวเิคราะหข์อ้มลู

พบวา่ วธิกีารฝึกการคดิแกป้ญัหาโดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหาอนาคตมผีลต่อคะแนนรวมอยา่งมี

นยัสาํคญั และกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมไมม่คีวามแตกต่างกนัในการแสดงออกใน 2 ขัน้ตอน คอื 

วธิกีารแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ และการนําเสนอวธิกีารแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ และขัน้ตอนทีม่คีวามแตกต่างกนั 

คอื ขัน้ตอนที ่ 4 และขัน้ตอนที ่ 6 อาจเป็นไปไดว้า่กลุม่ทดลองนัน้มคีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารประเมนิ

และองคป์ระกอบดา้นการรว่มมอืมากกวา่ จงึทาํใหม้คีะแนนของ 4 ขัน้ตอนแรกสงูกวา่คะแนนกลุ่ ม

ควบคุม 
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 ฮอพคนิส ์ (Hopkins. 1985: 2790) ศกึษารปูแบบของหอ้งเรยีนทีส่ามารถสง่ผลต่อ

ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหาของนกัเรยีนพบวา่ จะตอ้งเป็นหอ้งเรยีนทีม่ขีา่วสารน่าสนใจใหน้กัเรยีน

ไดอ่้านศกึษา คน้ควา้ ทดลองวเิคราะหข์อ้มลูขา่วสารอยูเ่สมอ และนกัเรยีนไดม้โีอกาสถกเถยีง

เกีย่วกบัความคดิเหน็ของตนเองอยา่งอสิระ เมือ่นกัเรยีนพบกบัสถานการณ์จากขา่วสาร และ

กระบวนการเช่นนัน้ กจ็ะสง่ผลต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทีเ่หมาะสมต่อไปได ้

 นาเบอร ์(Nabor. 1975: 3241-A) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหา

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนของนกัเรยีนในระดบัเกรด 5 และเกรด 6 โดยใชแ้บบทดสอบ 

Lowa Test of Education Program: Science วดัความสามารถในการแกป้ญัหา และใชแ้บบทดสอบ 

Lowa Test of Basic Skill Form 5 วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนที่

มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ จะมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาไดด้กีวา่นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนตํ่า 

 ทคัเกอร ์(Tucker. 1975: 2620-A) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถดา้น   

การแกป้ญัหา กบัความสามารถในการอ่าน การคาํนวณ และทกัษะในการใหค้วามหมายของรปูแบบ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา พบวา่ ทกัษะในการคาํนวณ และทกัษะในการใหค้วามหมายของรปูแบบที่

เกีย่วขอ้งกบัปญัหา มคีวามสมัพนัธก์บัคว ามสามารถดา้นการแกป้ญัหาทีเ่ป็นภาษา และรปูภาพ

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติแิละเมือ่ควบคมุตวัแปรทีเ่ป็นทกัษะในการใหค้วามหมายของรปูแบบที่

เกีย่วขอ้งกบัปญัหาใหค้งที ่พบวา่ ตวัแปรทีเ่หลอือยูไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถใน          

การแกป้ญัหา 

 

 งานวิจยัในประเทศ 

 อจัฉรา จนัหา (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการเรยีนรูแ้ละความสามารถในการแกป้ญัหา

โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 เรือ่งการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการแกป้ญัหา โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT อยูใ่นระดบั    

ดมีาก 

 สกุญัญา ศรสีาคร (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการคดิแกป้ญัหาอนาคต ผลการศกึษา

พบวา่ ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการคดิแกป้ญัหา

อนาคตของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย

ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรูส้งูกวา่ก่อนจดัการเรยีนรู ้

 สภุาวรรณ ดา่นสกุล (2539 : บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการ

แกป้ญัหาและการพึง่ตนเ องดา้นการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีเ่รยีนโดยการสอน

กจิกรรมตามวธิกีารทางวทิยาศาสตรก์บัการสอนตามคูม่อืการจดักจิกรรม ผลการศกึษาพบวา่  

ความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมตามวธิกีารทาง

วทิยาศาสตรก์บันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการส อนตามคูม่อืการจดักจิกรรมแกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 
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2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสนใจ 

 2.1 ความหมายของความสนใจ 

 กมลรตัน์ หลา้สุวงศ ์(2528: 233) กลา่ววา่ ความสนใจเป็นความรูส้กึทีด่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง 

ซึง่ความสนใจของแต่ละบุคคลจะแ ตกต่างกนักเ็น่ืองมาจากองคป์ระกอบสาํคญั ๆ คอื  ความตอ้งการ 

ความถนดั และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในสงัคมทีแ่ตกต่างกนั 

 ประสาท อศิรปรดีา (2521: 135-136) ไดก้ลา่วถงึความสนใจตามแนวคดิของกาเย ่

(Gagne) วา่มอีทิธพิลต่อการเรยีนรู ้เพราะความสนใจเป็นลกัษณะทางจติใจทีม่คีวามสบื เน่ืองกนัเป็น

ชุด โดยเริม่จากการทีม่สี ิง่เรา้มาเรา้ใหเ้กดิความสนใจและตอบสนองต่อเน่ืองกนัเป็นลกูโซ่ตราบเท่าที่

ยงัมคีวามสนใจอยู ่การตอบสนองดงักลา่วทาํใหเ้กดิความรูส้กึหรอืความคดิอนันําไปสูค่วามสงสยั 

ความอยากรูอ้ยากเหน็และความตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ นัน่คอืความ สนใจชีใ้หเ้หน็ถงึความปรารถนา

ทีใ่ครจ่ะไดร้บัการสอนหรอืพยายามทีจ่ะสอนตนเอง ความสนใจจงึเป็นองคป์ระกอบประการหน่ึงทีท่าํ

ใหเ้กดิความพรอ้มทีจ่ะเรยีน ซึง่เมือ่มคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีน สิง่ใดแมม้อุีปสรรคบา้งกม็กัไมล่ดความ

สนใจจากสิง่นัน้งา่ย ๆ 

 วชัร ีทรพัยม์ ี(2520: 58) อธบิายวา่ ความสนใจ คอื ความรูส้กึทีจ่ดจอ่อยากรู ้อยากเหน็ 

อยากกระทาํในสิง่ทีต่นสนใจ ความสนใจเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนหรอื

การทาํงาน 

 กู๊ด (Good. 1973: 311) กล่าวว่า ความสนใจ หมายถงึ สภาพจติใจ ความเกีย่วขอ้ง

หรอืสภาวะทีจ่ะรบัรูค้วามคดิความตัง้ใจทีม่รีากฐานมาจากความอยากรูอ้ยากเหน็อนัเกดิมาจากกาํเนิด

หรอืประสบการณ์ทีเ่ป็นเครือ่งทาํใหค้วามสนใจของแต่บุคคลมชีัว่ขณะหน่ึง หรื ออาจมยีาวนานมาก

น้อยแลว้แต่ความยากรูอ้ยากเหน็จงึมสีภาพทีต่่างกนั 

 โพเวลล ์(Powell. 1963: 330) กล่าวว่า ความสนใจ หมายถงึ แรงผลั กดนัทีจ่ะกระตุน้

ใหบุ้คคลกระทาํสิง่ใดใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 ธอรน์ไดค ์ (Thorndike. 1959: 118) กลา่วถงึความสนใจวา่ เป็นลกัษณะหน่ึงของ

บุคลกิภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูส้กึ และความนึกคดิของคนเราในทางทีช่อบหรอืไมช่อบต่อสิง่ใด

กต็าม 

 จากความหมายทีก่ลา่วมาขา้งตน้ส ามารถสรปุไดว้า่ ความสนใจ หมายถงึ ความรูส้กึ

พอใจ ความรูส้กึชอบ อยากเอาใจใสแ่ละมคีวามพรอ้มทีจ่ะทาํกจิกรรมหรอืงานนัน้ ๆ ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 

 2.2 ลกัษณะของความสนใจ 

  วณชิ บรรจง และคนอื่น ๆ (2516: 32-33) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของความสนใจไวด้งัน้ี 

  1. ความสนใจเป็นความรู้ สกึเจตคตทิีเ่ขม้ขน้อยูใ่นวงแคบ หรอืคนเราตอ้งมคีวาม

สนใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงเป็นอยา่ง ๆ ไป 
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  2. ความสนใจเป็นเรือ่งของบุคคล คนหน่ึงอาจจะมคีวามสนใจต่อสิง่หน่ึง แต่คนอื่น

อาจจะไมส่นใจสิง่นัน้เลยกไ็ด ้

  3. ความสนใจทาํใหเ้ราเอาใจใส่จดจอ่ต่อสิง่ทีต่นสนใจ 

  4. เมือ่เกดิความสนใจต่อสิง่ใดแลว้ คนยอ่มมคีวามมุง่หมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อสิง่นัน้ 

เช่น ตอ้งการอยากรูใ้หม้ากขึน้ ตอ้งการทาํเป็น เป็นตน้ 

  5. คนยอ่มมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ตามความมุง่หมาย ถา้คนนัน้มคีวามสนใจต่อ

สิง่นัน้ 

  ทว ีท่อแกว้ และอบรม สนัภบิาล (2517: 61) กลา่วถงึลกัษณะของความสนใจไวด้งัน้ี 

  1. ความสนใจเป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในบุคคล เน่ืองจากถกูชกันําโดยสิง่แวดลอ้ม  

ต่าง ๆ 

  2. ความสนใจของแต่ละบุคคลมคีวามเขม้ขน้ต่างกนั 

  3. ความสนใจทีบุ่คคลมต่ีอสิง่หน่ึงสิง่ใด ยอ่มเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ 

  4. บุคคลยอ่มมคีวามสนใจต่อสิง่ต่าง ๆ แตกต่างกนัไป 

  5. ความสนใจอาจจะเป็นความรูส้กึชัว่ขณะหรอืตลอดไปกไ็ด ้

  จากลกัษณะของความสนใจขา้งตน้นัน้สามารถสรปุไดว้า่ ลกัษณะของความสนใจของ

แต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป ความสนใจจะมคีวามเขม้ขน้มากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายหรอืสิง่

ทีต่นสนใจ ความสนใจอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ อาจจะเป็นความรูส้กึชัว่ครูห่รอืถาวร  

กไ็ด ้

 

 2.3 องคป์ระกอบเก่ียวกบัความสนใจ 

  สชุา จนัทน์เอม และสรุางค ์จนัทน์เอม (2518: 72-73) กลา่วถงึองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความสนใจไวด้งัน้ี 

  1. ความสนใจนัน้ เกดิขึน้จากความพรอ้ม ความตอ้งการและอทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม 

  2. ความสนใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง เป็นเรือ่งของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะคนทุกคนไมจ่าํเป็น 

ตอ้งมคีวามสนใจในสิง่เดยีวกนั และในระยะเวลาเดยีวกนั 

  3.  ความสนใจนัน้ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งสงูกบัสขุภาพของรา่งกาย เดก็จะสนใจสิง่ใด

เป็นระยะสัน้หรอืยาว ยอ่มขึน้อยูก่บัความสมบรูณ์ของรา่งกาย 

  4.  ความสนใจเฉพาะอยา่งนัน้อาจเปลีย่นไปตามวยัและเวลาของแต่ละบุคคล แต่แบบ

แผนของความสนใจคอ่นขา้งคงที ่ทาํใหว้ดัความสนใจในอนาคตของคนได ้

  5. ความสนใจ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งสงูกบัสภาพทางจติใจและเชาวป์ญัญา บุคคลที่ มี

เชาวป์ญัญาตํ่า จะสนใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงไมม่ากอยา่งและไมส่ลบัซบัซอ้น ผดิกบับุคคลทีม่เีชาวป์ญัญา

สงู มกัจะสนใจหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดยีวและเป็นเรือ่งทีส่ลบัซบัซอ้นมาก 
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  6. ความสนใจ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งสงูกบัรากฐานทางประสบการณ์ของเดก็ เดก็จะ

สนใจเรือ่งใด เดก็จาํเ ป็นตอ้งมคีวามรูน้ัน้พอสมควร ถา้เดก็ขาดประสบการณ์เดก็อาจไมส่นใจเป็น

เพยีงอยากรู ้อยากเหน็ ชัว่ครูเ่ดยีว แลว้กเ็ลกิความสนใจไป 

 

 2.4 การสร้างความสนใจ 

  กมลรตัน์ หลา้สุวงศ ์(2528: 143) ไดเ้สนอวธิกีารสรา้งความสนใจในการเรยีนไวด้งัน้ี 

  1. ศกึษาความตอ้งการของนกัเรี ยนสว่นใหญ่ เพือ่จะไดจ้ดับทเรยีน สภาพหอ้งเรยีน 

และสือ่การเรยีนต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

  2. สาํรวจพืน้ฐานทางดา้นความถนดัของผูเ้รยีน เพือ่จดัสภาพการเรยีนการสอนให้

ตรงกบัความถนดันัน้ ๆ 

  3. จดัสภาพการเรยีนใหมใ่หน่้าสนใจ มกีารตัง้คาํถามยัว่ยุ  และท้าทายความสามารถ

ของผูเ้รยีนพยายามใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอนใหม้ากทีส่ดุ เช่น การแสดงความคดิเหน็ 

การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการพยายามสรา้งใหเ้กดิสิง่ทีต่ื่นตาตื่นใจสิง่ แปลก ๆ ใหม่ ๆ และ

นําสิง่ทีท่นัสมยัในยคุนัน้มากลา่วดว้ย 

  4. การใหแ้รงเสรมิ โดยพยายามใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบความสาํเรจ็ในการเรยีน หรอืการ

ทาํงานนัน้ ๆ บา้ง โดยเลอืกใหต้รงกบัความถนดัและความสามารถของเขา จะทาํใหเ้ขาสมใจสิง่ที่

ไดร้บัมอบใหท้าํ 

  5. ชีท้างหรอืใหท้ราบความกา้วหน้าในการทาํงานทุกระยะของผูเ้รยีน ทาํใหเ้ขามี

ความสนใจทีจ่ะทาํงานนัน้ ๆ ต่อไป 

  สุโท เจรญิสขุ (2525: 72) ใหแ้นวทางในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหน้กัเรยีนรู้ สกึ

สนใจในการเรยีนดงัน้ี 

  1. นําเอาเรือ่งหรอืสิง่แปลกใหมม่าเล่าหรอืแสดงใหน้กัเรยีนด ู

  2. ทาํบทเรยีนใหส้นุก โดยใชอุ้ปกรณ์การสอน เทคนิควธิกีารหลาย ๆ รปูแบบ 

  3. ทาํบทเรยีนใหก้ระจา่ง โดยใชถ้อ้ยคาํทีง่า่ย ๆ หรอืทีเ่ป็นรปูธรรมมากกวา่นามธรรม 

  4. ใหน้กัเรยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ หรอืกระตุน้ใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม   

การเรยีนเสมอโดยใชค้าํถาม กจิกรรม อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยสอน 

  5. จดัสิง่แวดลอ้มใหน่้าสนใจ 

  6. มกีารเสรมิแรง 

  วนิช บรรจง และคนอื่น ๆ (2516: 33-34) ไดเ้สนอวธิกีารสรา้งความสนใจในการเรยีน

ไวด้งัน้ี 

  1. ก่อนจะสอนเรือ่งใดกต็ามตอ้งสรา้งความรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งนัน้ ๆ ใหแ้ก่นกัเรยีน

เสยีก่อน 

  2. จดับทเรยีนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการเรยีนของนกัเรยีน 
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  3. จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดท้าํงานไดส้าํเรจ็เป็นชิน้เป็นอนั 

  4. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนเหน็ความกา้วหน้าของตน ซึง่เป็นแรงจงูใจทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีน

อยากเรยีนและมคีวามสนใจในงานนัน้มากขึน้ 

  5. ในการสอนครคูวรชีใ้หน้กัเรยีนเหน็ความน่าสนใจของเรือ่งทีเ่รยีน 

  6. จดัสภาพในการเรยีนใหเ้ป็นทีน่่ารืน่รมย ์

  7. ในการสอนแต่ละครัง้ ครคูวรจดัหาอุปกรณ์การสอนทีเ่หมาะสมมาใช ้

  8. ในการสอนแต่ละครัง้ ครตูอ้งมุง่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอวชิานัน้ควบคูไ่ปดว้ย 

  9. ควรจดัใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมใหม้ากทีส่ดุ 

     10. จดับทเรยีนใหม้คีวามหมายต่อชวีติของนกัเรยีน 

  การสรา้งความสนใจในการเรยี นใหก้บันกัเรยีนนัน้ถอืวา่เป็นสิง่สาํคญัอยา่งหน่ึงใน  

การเรยีนการสอน การจะสรา้งความสนใจในการเรยีนนัน้ครคูวรอาศยัหลกัจติวทิยาทางการศกึษา 

จดัสภาพแวดลอ้มและอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ อยา่งเหมาะ ควรใหน้กัเรยีนมกีจิกร รมทาํเพือ่

พฒันาการเรยีนรู ้อาจมี การเสรมิแรงเพื่อเป็นกําลั งใจใหน้กัเรยีนเมือ่นกัเรยีนสนใจและทาํกจิกรรม  

ไดด้ ี

 

 2.5 การวดัความสนใจ 

  กมล สดุประเสรฐิ (2516: 152) กลา่วถงึวธิกีารวดัความสนใจโดยการใชส้เกลกาํหนด

เน้ือหาวา่จะวดัความสนใจในดา้นใด และเขยีนคาํถามหรอืขอ้กระทูต้ามเน้ือหานัน้ แบ่งตวัเลอืก

ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ชอ บมากทีสุ่ด ชอบมาก เฉย ๆ ไมช่อบ และไมช่อบเลย และยงักล่าวถงึ

วธิกีารวดัความสนใจไวด้ว้ย ไดแ้ก่  

  1. การใชแ้บบสาํรวจวดัความสนใจ 

  2. การใชแ้บบสอบถามปลายเปิด 

  3. การใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมนิคา่ 

  4. การใชก้ารสมัภาษณ์ 

  5. การใชก้ารสงัเกต 

  เดวสิ (Davis. 1964: 160-161) ไดก้ลา่วถงึวธิกีารวดัความสนใจไวด้งัน้ี 

  1. คน้หาสิง่ทีแ่ต่ละบุคคลชอบทาํ ในระยะ 1-2 ปีทีผ่า่นมา ถา้เขายอมสละเวลาวา่งที่  

มอียูท่าํในสิง่ใดสิง่หน่ึง 

  2. คน้หาวา่แต่ละบุคคลมคีวามรูใ้นเรือ่งนัน้ ๆ มากน้อยเพยีงใด ถา้เขามคีวามรูใ้น

เรือ่งนัน้มากกแ็สดงวา่ เขาสนใจเรือ่งนัน้ ทัง้น้ีเพราะคนเรายอ่มจาํสิง่ทีต่นสนใจไดด้กีวา่สิง่ทีไ่มส่นใจ 

  3. ใหแ้ต่ละบุคคลแสดงความรูส้กึชอบหรอืไมช่อบต่อขอ้ความต่าง ๆ ทีก่ําหนดไวใ้ห ้
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  โพเวลล ์(Powell. 1963: 337-338) กลา่วถงึการวดัความสนใจ ดงัน้ี 

  1. ใชแ้บบวดัความสนใจซึง่ประก อบดว้ยขอ้ความชุดหน่ึงสาํหรบัใหแ้ต่ละบุคคลแสดง

ความรูส้กึชอบหรอืไมช่อบต่อขอ้ความต่าง ๆ เหล่านัน้ 

  2. ใชแ้บบสอบถามปลายเปิดโดยใหผู้ต้อบมอีสิระจะตอบคาํถามต่าง ๆ ไดต้ามความรูส้กึที่

แทจ้รงิ 

  3. ใชก้ารสมัภาษณ์ ซึง่ผูส้มัภาษณ์สามารถสงัเกตเหน็พฤตกิรรมของผูถ้กูสมัภาษณ์ได ้

  การวดัความสนใจทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้ แสดงใหเ้หน็วา่การวดัความสนใจสามารถวดั

ไดห้ลายวธิ ีซึง่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและดุลยพนิิจของผูนํ้าไปใช ้เพื่อใหเ้กดิผลดทีีสุ่ดในการวดั

ความสนใจของนกัเรยีน  

 

 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสนใจ 

  งานวิจยัต่างประเทศ 

  ไวทเ์ฮด (Whitehead. 1968: 234) ไดศ้กึษาความสนใจของเดก็หญงิและเดก็ชาย  

อาย ุ12-13 ปี ไวว้่า เรือ่งทีเ่ดก็ชายและเดก็หญงิชอบคอื เรือ่งผจญภยัและเรือ่งลกึลบั เรือ่งชวีติชาว

อเมรกินัทัง้สมยับุกเบกิและปจัจบุนั เรือ่งชวีประวตั ิเรือ่งเพอ้ฝนั เรือ่งประวตัศิาสตร ์เรื่ องตลกขบขนั 

เรือ่งเทพนิยาย นิทาน เรือ่งเกีย่วกบัวรีบุรษุ เรือ่งเกีย่วกบัคนในประเทศต่าง ๆ เรือ่งเหตุการณ์ของ

โลก สว่นเรือ่งทีเ่ดก็ชายชอบมากกวา่เดก็หญงิคอื เรือ่งวทิยาศาสตร ์เรือ่งนวนิยายองิประวตัศิาสตร ์

และเรือ่งกฬีา ส่วนเรือ่งทีเ่ดก็หญงิสนใจมากกว่าเดก็ชายคอื เรือ่งเกีย่วกบัอาชพี และเรือ่งรกัใคร ่

  บลอ็ก (Block. 1970: 104-106) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสนใจในการเรยีน

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลปรากฏวา่ ความสนใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธ์

กนัทางบวก 

 

  งานวิจยัในประเทศ 

  โสภา ธรรมรงวทุย ์ (2528: 70) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคท์างภาษา

และความสนใจในวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีส่อนโดยใชห้ลกัการเรยีนเพื่อ

รอบรูก้บัการสอนตามปกต ิผลการศกึษาพบวา่ ความสนใจในวชิาภาษา ไทยของนกัเรยีนกลุ่มทีส่อน

โดยใชห้ลกัการเรยีนเพื่อรอบรูก้บักลุ่มทีส่อนโดยใชว้ธิสีอนตามปกตแิตกต่างกนั โดยกลุ่มทีไ่ดร้บัการ

สอนโดยใชห้ลกัการเรยีนเพือ่รอบรูม้คีวามสนใจในวชิาภาษาไทยสงูกวา่นกัเรยีนกลุม่ทีส่อนตามปกต ิ

  ปิยะศกัดิ ์สนิทรพัย ์ (2530: 60) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสนใจใน

วชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2 โรงเรยีนหวัตะพานวทิยาคม จงัหวดัอุบลราชธานี 

จากการศกึษาพบวา่ ความสนใจในวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้กมและเพลงประกอบ   

การสอนกบัการเรยีนตามแผนการสอนของหน่วยศกึษานิเทศก ์เขตการศกึษา 10 แตกต่างกนั โดย

ความสนใจในวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการใ ชเ้พลงประกอบการสอนสงูกวา่การสอน

ตามแผนการสอนของหน่วยศกึษานิเทศก ์เขตการศกึษา 10 
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  น้ําเพชร จาํปาทอง (2537: 89-90) ไดศ้กึษาความเขา้ใจในการอ่าน ความสามารถใน

การเขยีน และความสนใจการเรยีนวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ทีไ่ดร้บัการสอน

อ่านโดยใชโ้ครงสรา้งระดบัยอดกบัการสอนตามคูม่อืคร ูผลการศกึษาพบวา่ ความสนใจใน  การเรยีน

วชิาภาษาไทยของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชโ้ครงสรา้งระดบัยอดกบัการสอนตามคูม่อืคร ู

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 

  บุญปลกู สทิธไิชย (2534; 142) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเ รยีนและ

ความสนใจในวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีน

สาํเรจ็รปูการต์นูกบัการสอนตามแผนการสอนของหน่วยศกึษานิเทศก ์ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีน

ทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใชบ้ทเรยีนสาํเรจ็รปูการต์นูกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามแผนการสอน

ของหน่วยศกึษานิเทศก ์มคีวามสนใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  พรทภิา พานิชาชวีะกุล (2538 : 61) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่าน  

การเขยีน และความสนใจในการเรยีนวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใชก้ารสอน

แบบมุง่ประสบการณ์ภาษ ากบัการสอนตามคูม่อืคร ูผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน

แบบมุง่ประสบการณ์ภาษากบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามคูม่อืครมูคีวามสนใจในการเรยีนวชิา

ภาษาไทย แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา     

 3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหา 
  สุวทิย ์มลูคาํ (2550: 32) กลา่วถงึการจดัการเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหาวา่ คอืกระบวนการ

ทีผู่ส้อนเน้นใหผู้เ้รยีนคดิแกป้ญัหาอยา่งเป็นกระบวนการ มขี ัน้ตอน มเีหตุผลดว้ยตนเอง โดยเริม่

ตัง้แต่มกีารกาํหนดปญัหา วางแผนแกป้ญัหา ตัง้สมมตฐิาน เกบ็รวบรวมขอ้มลู พสิจูน์ขอ้มลู วเิคราะห์

ขอ้มลูและสรปุผล 

  สคุนธ ์สนิธพานนท ์ และคนอื่น ๆ  (2545 : 205) ใหค้วามหมายของวธิกีารสอ นแบบ

แกป้ญัหาวา่ เป็นวธิกีารสอนทีเ่ป็นไปตามหลกัจติวทิยาการเรยีนรู ้คอื การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เ มือ่มี

ปญัหาเกดิขึน้ จงึเป็นวธิสีอนใหเ้กดิการเรยีนรูว้ธิแีกป้ญัหาซึง่เกีย่วขอ้งกบัการประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ดมิ

รวมกบัความรูใ้หมแ่ละกระบวนการต่าง ๆ เพื่อใชแ้กป้ญัหาใหผู้เ้รยีนคดิเป็น แกป้ญัหาเป็น และนํา

ความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาได ้

  วรพีร ชาตชินะ (2547: 4) ใหค้วามหมายของการเรยีนรูแ้บบการแกป้ญัหาวา่ หมายถงึ 

การเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ ไดรู้ข้ ัน้ตอนของการแกป้ญัหา การทาํงานรว่มกนัการแลกเปลีย่น

ความรู ้ความคดิ และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั เพือ่ช่วยในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้  

  จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถสรปุไดว้า่ การจัดการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนโดยการนําปญัหามาใชใ้นกระบวนการเรยีนรู ้โดยนกัเรยีนจะได้

พบกบัปญัหา แลว้ผา่นกระบวนการคดิแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

คดิหาเหตุผลและวธิ ีการแกป้ญัหา จนกระทัง่สามารถสรปุและประเมนิผลได ้ 
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 3.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหา 

  สาํนกังานเลขาธกิารการศกึษา (2550ก: 1-3) มวีตัถุประสงค์ในการจดัการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหา ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

  1. เพื่อใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะการแกป้ญัหา และตระหนกัรูใ้นปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

  2. เพื่อใหร้กัเรยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรม มชีิน้งานทีเ่ป็นรปูธรรมในการแกป้ญัหา 

  3. ตอ้งการใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัครแูละเพื่อน รูจ้กัการทาํงานเป็นกลุม่ 

  4. ตอ้งการกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีนใหต้ัง้ใจเรยีนมากขึน้ พรอ้มกบัการเหน็

ประโยชน์ของการเรยีนรู ้สร้ างนิสยัใฝรู่ ้รกัการคน้ควา้หาความรู ้และฝึกนิสยัใหเ้ป็นคนทีม่เีหตุผล 

และมคีวามรเิริม่สรา้งสรรค ์

  สุวทิย ์มลูคาํ (2550: 32) กลา่วถงึวตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหาไว ้

3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

  1. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสงัเกต การเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การตคีวาม

และการสรปุ 

  2. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิแกป้ญัหาอยา่งมขี ัน้ตอน มเีหตุผล ซึง่จะเป็นแนวทางใน

การนําไปใชแ้กป้ญัหาในชวีติประจาํวนัได ้

  3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการทาํงานเป็นกลุม่ การแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์

ซึง่กนัและกนัระหวา่งผูเ้รยีน 

  กนกกร แววพหสูตู (2549: 43) ใหว้ตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนแบบการแกป้ญัหา

ไวด้งัน้ี 

  1. เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนไดค้น้ควา้หาความรู ้จะช่วยใหม้หีนทางในการแกป้ญัหามากขึน้ 

  2. เพือ่ฝึกใหน้กัเรยีนมกีารทดลองอยูเ่สมอ 

  3. เพื่อฝึกใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัคดิทีห่ลากหลายรปูแบบ ทัง้การคดิทีม่อีสิระและการคดิที่

มทีศิทาง ฝึกใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัคดิเชื่อมโยงและคดิยอ้นกลบั 

  4. เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ ซึง่นกัเรยีนจะไดร้บัประสบการณ์ตรงตามแนวทาง        

การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

  วตัถุประสงคข์องการจั ดการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา ผูว้จิยัสามารถสรปุได้

โดยแบ่งออกเป็น 4 ขอ้คอื 

  1. เพื่อใหน้กัเรยีนพฒันาทกัษะแกป้ญัหาอยา่งเป็นกระบวนการ รูจ้กัการใชเ้หตุและ

ผลอยา่งถกูตอ้ง และสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชวีติประจาํวนั 

  2. เป็นการฝึกฝนใหน้กัเรยีนฝึกคดิไดห้ลายรปูแบบ 

  3. เพื่อใหน้กัเรยีนรูจ้กัรว่มกนัทาํงานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลอืกนัและกนั แบ่งความรูแ้ละ

ประสบการณ์เพือ่หาวธิแีกป้ญัหารว่มกนั 

  4. เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจในการเรยีนมากขึน้ 
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 3.3 ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหา 

  สาํนกังานเลขาธกิารการศกึษา (2550ก: 4-5) มขี ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหา ดงัน้ี 

  1. ขัน้กาํหนดปญัหา ปญัหาทีนํ่ามาใชใ้นบทเรยีนอาจไดม้าจากแหลง่ต่าง ๆ เช่น 

ภาพเหตุการณ์ การสาธติ การเลา่เรือ่ง การใหด้ภูาพยนตร ์สไลด ์การทายปญัหา เกม ขา่ว เหตุการณ์

ประจาํวนัทีน่่าสนใจ การสรา้งสถานการณ์/บทบาทสมมต ิของจรงิ หรอืสถานการณ์จรงิ เป็นตน้ 

  2. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน สมมตฐิานจะเกดิขึน้ไดจ้ากการสงัเกต การรวบรวมขอ้มลู 

ขอ้เทจ็จรงิและประสบการณ์เดมิ จนสามารถนํามาคาดคะเนคาํตอบของปญัหาอยา่งมเีหตุผล 

  3. ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้ตอนของการรวบรวมขอ้มลูจา กการอ่าน การสงัเกต 

การสมัภาษณ์ การสบืคน้ขอ้มลูดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ทีห่ลากหลายหรอืทาํการทดลอง มกีารจดบนัทกึ

ขอ้มลูอยา่งละเอยีด เพือ่นําไปวเิคราะหข์อ้มลูใหไ้ดค้าํตอบของปญัหาในทีส่ดุ 

  4. ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู เป็นขัน้ตอนนําเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้หรอืทาํการทดลอง

นํามาตแีผเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้กีารอภปิราย ซกัถาม ตอบคาํถาม แสดงความคดิเหน็ โดยมี

ผูส้อนคอยช่วยเหลอืและแนะนํา อนัจะนําไปสูก่ารสรปุขอ้มลูในขัน้ตอนต่อไป 

  5. ขัน้สรปุและประเมนิผล เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของกระบวนการเรยีนรูแ้บบกระบวนการ

แกป้ญัหาเป็นการสรปุขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งต่าง ๆ แลว้สรปุเป็นผลการเรยีนรู ้หลงัจากนัน้ผูส้อนและ

ผูเ้รยีนรว่มกนัประเมนิผล การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย และนําผลการ

ประเมนิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนต่อไป  

  สุวทิย ์มลูคาํ (2550 : 32-34) ไดเ้สนอขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบแกป้ญัห าไว้  

3 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

  1. ขัน้เตรยีม 

   1.1 ผูส้อนศกึษาแผนการจดัการเรยีนรู ้เน้ือหาสาระและจดุประสงคอ์ยา่งละเอยีด 

   1.2 ผูส้อนวางแผนกาํหนดกจิกรรมเป็นขัน้ตอนตามลาํดบั 

  2. ขัน้การเรยีนรู ้

   2.1 ขัน้กาํหนดปญัหา ผูส้อนเน้นใหผู้เ้รยีนมองเหน็และเขา้ใจปญัหา รวมทัง้กาํหนด

ขอบเขตของปญัหา ซึง่ผูส้อนอาจใชเ้ทคนิควธิต่ีาง ๆ เช่น การเลา่เรือ่ง การสรา้งสถานการณ์จาํลอง 

เป็นตน้  

   2.2 ขัน้ตัง้สมมตฐิาน เป็นขัน้คาดคะเนคาํตอบของปญัหา โดยใชค้วามรูแ้ละ

ประสบการณ์ช่วยในการคาดคะเน ปญัหานัน้น่าจะมสีาเหตุมาจากอะไร หรอืวธิกีารแกป้ ั ญหานัน้

น่าจะแกไ้ขไดโ้ดยวธิใีดบา้ง ซึง่ควรจะตัง้สมมตฐิานไวห้ลาย ๆ อยา่ง 

   2.3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา ขัน้ตอนน้ีจะเป็นการคดิหาวธิวีางแผนเพือ่แกป้ญัหา โดย

ใชข้อ้มลูจากปญัหาทีไ่ดว้เิคราะหไ์วแ้ลว้ในขัน้ที ่ 2.1 ประกอบกบัขอ้มลูและความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

ปญัหานัน้ แลว้นํามาใชป้ระกอบการวางแผนแกป้ญัหา ในกรณทีีป่ญัหาตอ้งตรวจสอบโดยการทดลอง 

ขัน้ตอนน้ีจะเป็นการวางแผนการทดลอง ซึง่ประกอบดว้ย การตัง้สมมตฐิาน กาํหนดวธิทีดลองหรอื

ตรวจสอบ และอาจรวมทัง้แนวทางในการประเมนิผลการแกป้ญัหา 
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   2.4 ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนศกึษาคน้ควา้หาความรูจ้ากแหลง่ต่าง ๆ 

เช่น คน้ควา้จากตาํรา เอกสารต่าง ๆ สมัภาษณ์ผูรู้ ้หรอืผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทาํการทดลอง แลว้เกบ็

รวบรวมขอ้มลูทีไ่ด ้โดยอาจใชว้ธิกีารจดบนัทกึขอ้มลูหรอืวธิอีื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อจะนํา

ขอ้มลูมาทดลองสมมตฐิานในขัน้ต่อไป 

   2.5 ขัน้วเิคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมตฐิาน เป็นการนําขอ้มลูทีร่วบรวมไดน้ัน้มา

วเิคราะหแ์ละทดสอบสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้่าเป็นไปตามทีก่ําหนดไวห้รอืไม ่

   2.6 ขัน้สรปุผล ผูเ้รยีนประเมนิผลวธิกีารแกป้ญัหาหรอืตดัสนิใจเลอืกวธิกีารที่

ไดผ้ลดทีีสุ่ดในการแกป้ญัหา หรอืเป็นลกัษณะการสรปุลงไปว่ าเชือ่สมมตฐิานใดนัน่เอง โดยอาจสรปุ

ในรปูของหลกัการทีจ่ะนําไปอธบิายเป็นคาํตอบ หรอืเป็นวธิแีกข้องปญัหาทีก่ําหนดไว ้ตลอดจน     

การนําความรูไ้ปใช ้

  3. ขัน้ประเมนิผล 

   ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ที่

หลากหลาย นําผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนต่อไป 

  สคุนธ ์สนิธานนท ์และคนอื่น ๆ (2545: 206) มวีธิกีารสอนแบบแกป้ญัหา 6 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก่ 

  ขัน้ที ่1 ตัง้ปญัหา ในการตัง้ปญัหาผูส้อนศกึษาบทเรยีนทีจ่ะสอนแลว้ตัง้ปญัหาหรอื

คาํถามใหผู้เ้รยีนคดิหาคาํตอบ หรอือาจใหผู้เ้รยีนเป็นผูต้ ัง้ปญัหา หรอืขอ้สงสยัขึน้มากไ็ด ้ซึง่การทาํ

ใหผู้เ้รยีนเกดิปญัหาหรอืขอ้สงสยัทาํไดห้ลายวธิดีงัน้ี 

   1. การใชค้าํถามนําสูป่ญัหา 

   2. การเลา่ประสบการณ์ หรอืการสรา้งสถานการณ์ใหเ้กดิปญัหา 

   3. ใหผู้เ้รยีนคดิคาํถามหรอืปญัหา 

   4. สาธติ หรอืทาํการทดลองเพื่อก่อใหเ้กดิปญัหา 

  ขัน้ที ่2 ตัง้สมมตฐิาน เป็นขัน้ตอนทีใ่ชเ้หตุผลในการคดิวเิคราะหป์ญัหาและคาดคะเน

คาํตอบ พจิารณาแยกปญัหาใหญ่ออกเป็นปญัหายอ่ย แลว้คดิอยา่งเป็นระบบ โดยนําความรู้ ความเขา้ใจ 

ขอ้มลูและประสบการณ์เดมิทีเ่คยศกึษามาแลว้มาคดิแกป้ญัหา คาดคะเนคาํตอบ 

  ขัน้ที ่3 วางแผนแกป้ญัห า หรอืออกแบบวธิกีารหาคาํตอบจากสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้

โดยศกึษาถงึสาเหตุทีเ่กดิปญัหาขึน้ และใชเ้หตุผลในการคดิหาวธิกีารแกป้ญัหาไดต้รงกบัสาเหตุ ซึง่

จะตอ้งสรา้งทางเลอืกหรอืวธิกีารแกป้ญัหาไดห้ลากหลาย แลว้ใชเ้หตุผลในการพจิารณาเลอืกวธิี

แกป้ญัหา วธิทีีด่ทีีส่ดุ มคีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด พรอ้มทัง้เตรยีมอุปกรณ์ เครือ่งมอืทีจ่ะใชใ้หพ้รอ้ม 

  ขัน้ที ่4 เกบ็รวบรวมขอ้มลู เมือ่กําหนดหรอืวางแผนการแกป้ญัหาแลว้  ใหผู้เ้รยีนลงมอื

ปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้แลว้จดบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดเ้พื่อนําเสนอขอ้มลู โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มลู จดักระทาํขอ้มลู แลว้นําเสนอขอ้มลูในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย 
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  ขัน้ที ่5 สรปุผล เป็นขัน้ทีนํ่าขอ้มลูมาพจิารณา แปลความหมายระหวา่งสาเหตุกบัผลที่

เกดิขึน้หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เพือ่หาคาํตอบตามสมมตฐิานแลว้           

จงึสรปุผลเป็นหลกัการกวา้ง ๆ 

  ขัน้ที ่6 การตรวจสอบและการประเมนิผล เมือ่ไดข้อ้สรปุเป็นหลกัการกวา้ง ๆ แลว้

นํามาพจิารณาอกีครัง้วา่ขอ้สรปุน่าเชือ่ถอืหรอืไม ่

  จากการศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา สามารถสรปุไดว้า่ 

ขัน้ตอนในการแกป้ญัหานัน้ม ี6 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 

  1. ขัน้กาํหนดปญัหา   

  2. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน   

  3. ขัน้วางแผน  

  4. ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู   

  5. ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู   

  6. ขัน้สรปุและประเมนิผล   

 

 3.4 บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหา 

  บทบาทของผูส้อน 

  บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหามดีงัน้ี 

  1. กาํหนดสถานการณ์หรอืเสนอปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิซึง่เป็นปญัหาในชวีติประจาํวนั 

เลอืกปญัหาทีต่รงกบัความสนใจของผูเ้รยีน เป็นปญัหาทีใ่กลต้วัผูเ้รยีน 

  2. รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัแหลง่ทรพัยากรการเรยีนรู ้แหลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอก

หอ้งเรยีน 

  3. กําหนดกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน 

  4. ใหค้าํแนะนํา หรอืคาํปรกึษา และช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีนในการแสวงหา

แหล่งขอ้มลู การศกึษาขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูของผูเ้รยีน 

  5. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสวงหาทางเลอืกในการแกป้ญัหาทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

  6. ตดิตามการปฏบิตังิานของผูเ้รยีนและใหค้าํปรกึษาอยา่งใกลช้ดิ 

  7. ประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยพจิารณาจากผลงาน กระบวนการทาํงาน และ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

  8. สรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนใหเ้ป็นประชาธปิไตย เพือ่ใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออก

ดา้นความคดิเหน็และแสดงออกดา้นการกระทาํทีเ่หมาะสม (สาํนกังานเลขาธกิารการศกึษา . 2550ก: 

5-6) 
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  บทบาทของผูเ้รียน 

  บทบาทของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา ไดแ้ก่ 

  1. รว่มกนัเลอืกปญัหาทีต่รงกบัความสนใจของตนเองหรอืของกลุม่ 

  2. เผชญิกบัสถานการณ์ปญัหาจรงิ ๆ หรอืสถานการณ์ทีผู่ส้อนจดัให ้

  3. วางแผนการแกป้ญัหารว่มกนั 

  4. ศกึษาคน้ควา้ และแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

  5. ลงมอืแกป้ญัหา รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู สรปุและประเมนิผล (สาํนกังาน

เลขาธกิารการศกึษา. 2550ก: 6) 

 

 3.5 ประโยชน์และข้อจาํกดัของการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหา 

  ประโยชน์ของการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหา 

  1. ผูเ้รยีนไดค้ดิแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง 

  2. ผูเ้รยีนไดฝึ้กปญัหาดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 

  3. ผูเ้รยีนไดฝึ้กสงัเกต วเิคราะห ์การหาเหตุผล ใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ 

  4. ผูเ้รยีนไดฝึ้กการทาํงาน หรอืแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ มคีวามคดิกวา้งไกล 

  5. สรา้งความมัน่ใจ ความภมูใิจ 

  6. ช่วยใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจทีถ่าวรจากประสบการณ์ตรง 

  7. ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจ และรูว้ธิกีารหาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ 

  8. ผูเ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน และลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

  9. ช่วยสง่เสรมิบรรยากาศในการเรยีนการสอน และการฝึกการทาํงานเป็นทมี 

  10. ช่วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามมัน่คงทางอารมณ์ หนกัแน่น ใจกวา้ง ยอมรบัฟงั     

ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั (สคุนธ ์สนิธพานนท;์ และคนอื่น ๆ. 2545: 207) 

  ข้อจาํกดัของการจดัการเรียนรูด้้วยกระบวนการแก้ปัญ หา 

  สคุนธ ์สนิธพานนท ์และคนอื่น ๆ (2545: 207) ไดเ้สนอขอ้จาํกดัไว0้ดงัน้ี 

  1. ปญัหาทีเ่สนอตอ้งน่าสนใจ และเหมาะสมกบัระดบัทกัษะเชาวป์ญัญาของผูเ้รยีน 

  2. ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามพรอ้มทัง้สภาพภายใน คอื ความฉบัไวทางปญัญา มคีวามรวดเรว็

ในการตัง้สมมตฐิาน 

  3. ผูส้อนตอ้ งมคีวามสามารถในการช่วยใหค้าํแนะนําในการแกป้ญัหาใหผู้เ้รยีนและ  

ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย มทีกัษะในการใชค้าํถาม 

  4. ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูท้ีก่ลา้แสดงความคดิเหน็และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
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 3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหา 

  งานวิจยัต่างประเทศ 

  อะหเ์รนซ ์และคนอื่น ๆ (Ahrens; et al. 1997: 160-162) ไดศ้กึษาทกัษะทางสงัคม

และความสามารถในการแกป้ญัหาของนกั เรยีนในโรงเรยีนระดบักลางที่ อยูใ่นการดแูลของ Saint 

Xavier University โดยใชแ้นวกลยทุธก์ารแกป้ญัหา ผลการศกึษาพบว่า เพื่อนและครไูดส้นั บสนุนให้

นกัเรยีนแสดงความสามารถเพิม่ขึน้ในการนําความรูอ้อกมาใชใ้นการแกป้ญัหาทีข่ดัแยง้และสือ่สาร

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้นกัเรยีนไดแ้สดงความรูส้กึวา่มคีณุคา่ในตวัเองมากขึน้ 

  วสี (Weiss 1991 : 119-A) ไดศ้กึษาเรือ่งการเรยีนเพื่อทีจ่ะคดิและการคดิเพื่อทีจ่ะ

เรยีนโดยใชเ้ทคนิคการแกป้ญัหา เพือ่ปรบัปรงุการคดิของนกัศกึษาวทิยาลยั ผลการทดลองพบวา่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดเ้ขา้รบัการอบรม The Whimbey and Lockhead Pair 

Problem Solving นกัศกึษากลุม่ควบคมุทีเ่ขา้อบรมสามารถตอบคาํถามไดด้กีวา่ นอกจากน้ียงัพบวา่

นกัศกึษากลุม่ทดลองสนใจเรยีนมากขึน้อกีดว้ย 

 

  งานวิจยัในประเทศ 

  วรพีร ชาตชินะ (2547 : 56) ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบการแกป้ญัหาทีม่ต่ีอ

ความสามารถในการอ่าน- เขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 

โรงเรยีนชุมแพศกึษา จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการอ่าน-เขยีนภาษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สาร ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการแกป้ญัหาหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อน

การทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และความสามารถในการแกป้ญัหา ของนกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการแกป้ญั หา หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  วารณุ ีสงิหป์ระสาทพร  (2544: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความสามารถใน      

การอ่าน การเขยีน และความสนใจในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 3 

โรงเรยีนโยธนิบรูณะ กรงุเทพมหา นคร ทีไ่ดรบัการสอนการแกป้ญัหาแบบ IDEAL กบัการสอนตาม

คู่มอืคร ูผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนการแกป้ญัหาแบบ IDEAL มคีวามสามารถใน

การอ่าน การเขยีน และความสนใจในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตาม

คูม่อืครอูยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  นิภาภรณ์ กนิษฐบุตร (2534: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนโดยวธิสีอนแบบการแกป้ญัหาตามแนวคดิ

ของ เปาโล แฟร กบัวธิกีารสอนตามคูม่อืคร ูรวมทัง้ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรี ยนทีม่ ีต่อวธิสีอน

แบบการแกป้ญัหา จากการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบการแกป้ญัหามผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนภาษาองักฤษสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนตามคูม่อืครอูยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 และนกัเรยีนกลุม่ทดลองมคีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอการนําวธิกีารสอ นแบบแกป้ญัหาไปใชใ้น

การสอนภาษาองักฤษ 
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  จริภา หนูน้อย (2532: 93) ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ

ในการแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษา โดยการสอนแบบการ

แกป้ญัหา โดยใชส้ือ่ประสมกบัการสอนตามแนวการสอนของหน่วยศกึษานิ เทศก ์กรมสามญัศกึษา 

ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

แตกต่างกนัอยา่งมยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ความสามารถในการแกป้ญัหาทัง้ 2 กลุ่ม พบว่าหลงั

การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือคร ู

 4.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูต้ามคู่มือคร ู

  การจดัการเรยีนรู้ ตามคูม่อืครขูองกรมวชิาการ หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนที่

ดาํเนินไปตามกจิกรรมเสนอแนะในคูม่อืการสอนของกรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ ใช้วธิกีาร

บรรยาย อธบิาย ซกัถาม ใหผู้เ้รยีนทาํแบบฝึกหดั หรอืทาํกจิกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม          

การดาํเนินการสอนในแต่ละคาบใชว้ธิกีารหลาย ๆ อยา่งควบคูก่นัไป โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบั

จดุประสงคแ์ละเน้ือหา (กองวจิยัทางการศกึษา. 2536: 22) 

  กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธิ การ (2525 : 1) ใหค้วามหมายของคาํวา่คูม่อืครวูา่  

หมายถงึเอกสารสาํหรบัช่วยครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเน้ือหาบทเรยีนอยา่งลกึซึง้และชดัเจน 

ตลอดจนใหท้ราบถงึแนววธิกีารสอนทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย 

 

 4.2 ลกัษณะของคู่มือคร ู

  นพคุณ คุณาชวีะ (2524 : 87) ไดส้รปุลกัษณะ ของคูม่อืคร ูวชิาภาษาไทยของกรม

วชิาการวา่ ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงัน้ี 

  1. คาํแนะนําในการใชห้ลกัสตูรและบทเรยีน 

  2. คาํแนะนําการใชคู้ม่อืการสอนเฉพาะบท ซึง่แบ่งออกเป็น จดุประสงคห์รอืจดุมุง่หมาย

ของการสอน ขอ้คดิทีไ่ดจ้ากเรือ่งทีส่อน ขอ้เสนอแนะในการสอน ความรูป้ระกอบ แ ละหนงัสอือ่าน

ประกอบ 

 

 4.3 ส่วนประกอบของคู่มือคร ู

  สจุรติ เพยีรชอบ (2523: 58-63) ไดอ้ธบิายรายละเอยีดของสว่นประกอบในคูม่อืครไูว้

ดงัน้ี 

  1. คาํแนะนําในการใชห้ลกัสตูรและหนงัสอืแบบเรยีน 

  2. จดุประสงคใ์นการใชคู้ม่อืคร ูเรยีบเรยีงขึน้เพือ่ใหค้รใูชห้นงัสอืในการเรี ยนการสอน

ไดโ้ดยสะดวก โดยชีแ้จงและคลีค่ลายความหมายทุกตอนทีเ่น้ือหาซบัซอ้นเกนิไปใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ 
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  3. เน้ือหาสาระของคูม่อืคร ูประกอบดว้ยคาํนํา คาํชีแ้จงในการใชเ้ครือ่งมอืในแต่ละบท 

ซึง่จะมโีครงสรา้งเหมอืนกนั คอื ประกอบดว้ยจดุประสงคท์ัว่ไป จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรร ม เน้ือหา

สาระโดยสรปุ เน้ือหาประกอบการสอน ขอ้เสนอแนะวธิกีารสอนและการจดักจิกรรม สือ่การสอน  

การวดัและประเมนิผล หนงัสอือ่านประกอบหนงัสอือุเทศ 

  4. วธิใีชคู้ม่อืคร ูมไีวส้าํหรบัใหค้รใูชป้ระกอบการสอน ถา้ครทูาํตามคาํแนะนําโดย

ตลอดจะทาํใหก้ารสอนดาํเนินไปโดยสะดวกยิง่ขึน้ 

 

 4.4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือคร ู

  กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2544) ไดแ้บ่งขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ตามคูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

  1. ขัน้นํา คอื นําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยทาํใหน้กัเรยีนเกดิคว ามสนใจและตัง้ใจเรยีน ครใูช้

การสนทนาหรอือุปกรณ์ต่าง  ๆ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจและพรอ้มทีจ่ะเรยีน

ต่อไป 

  2. ขัน้สอน แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

   2.1 แจง้ตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เพื่อบอกใหท้ราบว่าเมือ่เรยีนจบแลว้

จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในดา้นใดบา้ง 

   2.2 ทบทวนความรูเ้ดมิ เป็นการท บทวนเรือ่งทีเ่รยีนไปแลว้เพื่อเป็นการปพูืน้

ความรูส้าํหรบัการเรยีนในบทเรยีนใหม ่ดว้ยการสนทนา ซกัถาม อภปิราย แลว้โยงเขา้สูเ่น้ือหาใหม ่

   2.3 เสนอเน้ือหาใหม ่เป็นการอภปิรายเน้ือหา และใชส้ือ่อุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบ 

การสอน  เช่น  ใบความรู ้ บตัรคาํ  แถบบนัทกึเสยีง  รปูภาพ  เกม  เป็นตน้ 

   2.4 ใหแ้นวทางในการเรยีนรู ้ เพือ่ชีแ้นวทางการฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ ดว้ยการให้

ตวัอยา่ง การใชค้าํถามเพือ่เป็นการกระตุน้การใชค้วามคดิ โดยตอ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสมรรถภาพของผูเ้รยีน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

   2.5 การฝึกปฏบิตั ิเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง

หรอืแสดงพฤตกิรรมตามตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

  3.  ขัน้สรปุ คอื นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกั บเน้ือหาและเรือ่งทีเ่รยีน พรอ้มสรปุ

แนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ 

  4.  ขัน้ประเมนิผล วดัหรอืประเมนิผลพฤตกิรรมทีน่กัเรยีนไดก้ระทาํนัน้บรรลตุาม

ตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของบทเรยีนเพยีงใด โดยครสูงัเกต ตรวจรายงาน  การอภปิราย   

การตอบคาํถาม  เป็นตน้ 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  

1. การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

2. การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา  

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 3 หอ้งเรยีน 

รวม 99 คน 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา  

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน 

จาํนวนนกัเรยีน 64 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) แล้วนํามาจบั

สลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา  1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม ที่

จดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู1 กลุ่ม จาํนวนนกัเรยีนกลุม่ละ 32 คน 

 

การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ 

1. แผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการแกป้ญัหา 

2. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู 

3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 

4. แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทย   

 

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 1 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอื ชิน้ที ่ 1 แผนการจดัการเรยีนรู้ โดยใช้ กระบวนการ

แกป้ญัหา โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 หลกัสตูรสถานศกึษา  โรงเรยีน

สริศิกึษา กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
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 2. ศกึษาคน้ควา้เอกสาร งานวจิยั และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิแกป้ญัหา  

 3. ศกึษารายละเอยีดของเน้ือหาทีจ่ะนํามาจดัการเรยีนรู ้จาํนวน 8 เรือ่ง โดยพจิารณาจาก

สิง่พมิพต่์าง ๆ และอนิเทอรเ์น็ต ทีม่ปีระเดน็ปญัหา สาเหตุ และวิ ธแีกไ้ขเป็นสาํคญั โดยบทอ่านทัง้   

8 เรือ่งจะมาจากการคดัเลอืกของผูว้จิยั 12 เรือ่ง แลว้ใหน้กัเรยีนเลอืกอ่านตามความสนใจ จากนัน้ 

จงึเลอืกออกมา 8 เรือ่งจากเรือ่งทีน่กัเรยีนสนใจมากทีสุ่ด 

 4. ศกึษาเอกสาร งานวจิยั และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ กระบวนการ

แกป้ญัหา จากการศกึษาผูว้จิยัสามารถสรปุขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหาได้

ดงัน้ี  

  ขัน้ที ่1 ขัน้กาํหนดปญัหา ปญัหาทีนํ่ามาใชใ้นบทเรยีนเป็นสถานการณ์ทีไ่ดม้าจาก

สิ่งพมิพต่์าง ๆ และอนิเทอรเ์น็ต  

  ขัน้ที ่2 ขัน้ตัง้สมมตฐิาน  นกัเรยีนสงัเกตสาเหตุของปญัหาจากสถา นการณ์ทีไ่ดร้บั 

แลว้ตัง้สมมตฐิาน เพือ่คาดคะเนคาํตอบของปญัหา  

  ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผน เป็นการคดิหาวธิวีางแผนเพือ่การแกป้ญัหา โดยกาํหนด แนวทาง

รว่มกนัในกลุม่นกัเรยีนทีจ่ะไปแสวงหาขอ้มลูจากแหลง่ความรูต่้าง ๆ เพือ่ใชใ้นการนํามาวเิคราะห์

ขอ้มลู 

  ขัน้ที ่4 ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการอ่าน และการด ูสบืคน้

ขอ้มลูดว้ยวธิกีารต่าง ๆ มกีารจดบนัทกึขอ้มลูเพือ่นํามาวเิคราะหข์อ้มลูใหไ้ดค้าํตอบซึง่จะนําไปสู่

วธิกีารแกป้ญัหาในทีส่ดุ 

  ขัน้ที ่5 ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู นกัเรยีนในแต่ละกลุม่อภปิรายขอ้มลูทีส่บืคน้ม าไดจ้าก

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ มกีารซกัถาม ตอบคาํถาม แสดงความคดิเหน็ โดยครจูะคอยช่วยเหลอื แนะนํา 

ซึง่จะนําไปสูก่ารสรปุขอ้มลูต่อไป 

  ขัน้ที ่6 ขัน้สรปุและประเมนิผล ตวัแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอขอ้มลูทีส่รปุไดจ้ากแหล่งขอ้มลู

ต่าง ๆ จากนัน้นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุแนวทางการแก้ ปญัหาและคาํตอบของปญัหา แลว้รว่มกนั

ประเมนิผลการเรยีน 

 4. สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูใ้นการคดิแกป้ญัหาทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการ

แกป้ญัหา จาํนวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวม 16 คาบ 

 

 วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือช้ินท่ี 1 

 1. นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้เสนออาจารยท์ีป่รกึษา ปรญิญานิพนธแ์ละ

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนที่

คาดหวงั ความสอดคลอ้งของกจิกรรม เน้ือหา และการประเมนิผล แล้วนําแผนมาแกไ้ขปรบัปรงุตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
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 2. นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ แกไ้ขปรบัปรงุแลว้ไปเสนออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา นิพนธ์

และผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่านอกีครัง้หน่ึง จากนัน้นําแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปทดลองใชก้บันกัเรยีนที่

ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื่อหาขอ้บกพรอ่ง แลว้นําไปแกไ้ขปรบัปรงุปญัหาทีพ่บ 

 3. นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีป่รบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน สริศิกึษา อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ ที่ เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 32 คน ต่อไป 

 4. นําแผนการจดัการเรยีนรูม้าหาคา่ประสทิธภิาพ โดยใชส้ตูร E1/E2 ตามเกณฑ ์80/80 

ไดค้า่ประสทิธภิาพ E1 84.53 % และ E2

 

 83.13 % 

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 2 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอื ชิน้ที ่ 2 แผนการจดัการเรยีนรู้ ตาม คูม่อืครู  โดยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีน

สริศิกึษา กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  

 2. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการ วธิกีารสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

ตามรปูแบบการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูข้องกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เพือ่เป็นแนวทางใน

การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  

  2.1 ขัน้นํา คอื นําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยทาํใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจและตัง้ใจเรยีน ครใูช้

การสนทนาหรอือุปกรณ์ต่าง  ๆ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจและพรอ้มทีจ่ะเรยีน

ต่อไป 

  2.2 ขัน้สอน แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

   2.2.1  แจง้ตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เพือ่บอกใหท้ราบวา่เมือ่เรยีนจบ

แลว้จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในดา้นใดบา้ง 

   2.2.2 ทบทวนความรูเ้ ดมิ เป็นการททวนเรือ่งทีเ่รยีนไปแลว้เพื่อเป็นการปพูืน้

ความรูส้าํหรบัการเรยีนในบทเรยีนใหม ่ดว้ยการสนทนา ซกัถาม อภปิราย แลว้โยงเขา้สูเ่น้ือหาใหม ่

   2.2.3 เสนอเน้ือหาใหม ่เป็นการอภปิรายเน้ือหา และใชส้ือ่อุปกรณ์ต่าง ๆ มา

ประกอบการสอน  เช่น  ใบความรู ้ บตัรคาํ  แถบบนัทกึเสยีง  รปูภาพ  เกม  เป็นตน้ 

   2.2.4 ใหแ้นวทางในการเรยีนรู ้เพือ่ชีแ้นวทางการฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ ดว้ยการ

ใหต้วัอยา่ง การใชค้าํถามเพือ่เป็นการกระตุน้การใชค้วามคดิ โดยตอ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสมรรถภาพของผูเ้รยีน เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

   2.2.5 การฝึกปฏบิตั ิเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตักิจิกรรมดว้ย

ตนเองหรอืแสดงพฤตกิรรมตามตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 
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  2.3 ขัน้สรปุ คอื นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัเน้ือหาและเรือ่งทีเ่รยีน พรอ้มสรปุ

แนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ 

  2.4 ขัน้ประเมนิผล วดัหรอืประเมนิผลพฤตกิรรมทีน่กัเรยีนไดก้ระทาํนัน้บรรลตุาม

ตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของบทเรยีนเพยีงใด โดยครสูงัเกต ตรวจรายงาน  การอภปิราย  

การตอบคาํถาม  เป็นตน้ 

 3. สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูใ้นการคดิแกป้ญัหาที่ใชก้ารสอนตามคูม่อืคร ูจาํนวน 8 แผน 

แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวม 16 คาบ 

 วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือช้ินท่ี 2 

 1. นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้เสนออาจารยท์ีป่รกึษา ปรญิญานิพนธแ์ละ

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนที่

คาดหวงั ความสอดคลอ้งของกจิกรรม เน้ือหา และการประเมนิผล แล้วนําแผนมาแกไ้ขปรบัปรงุตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

 2. นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ แกไ้ขปรบัปรงุแลว้ไปเสนออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา นิพนธ์

และผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่านอกีครัง้หน่ึง จากนัน้นําแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปทดลองใช้กบันกัเรยีน 

ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื่อหาขอ้บกพรอ่ง แลว้นําไปแกไ้ขปรบัปรงุปญัหาทีพ่บ 

 3. นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีป่รบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ ที่ เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 32 คน ต่อไป 

 4. นําแผนการจดัการเรยีนรูม้าหาคา่ประสทิธภิาพ โดยใชส้ตูร E1/E2 ตามเกณฑ ์80/80 

ไดค้า่ประสทิธภิาพ E1 83.36 % และ E2

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 3 

 81.04 % 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอืชิน้ที ่3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา เพือ่ เป็น

แนวทางในการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา และแบบประเมนิความสามารถ

ในการคดิแกป้ญัหา 

 2. ดาํเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา โดยใหม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัขัน้ตอนการแกป้ญัหาขัน้ตอนของ เวยีร ์(Weir. 1974: 17) ซึง่แบ่งเป็นขัน้ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

  2.1 ขัน้ระบุป ญัหา 

  2.2 ขัน้วเิคราะหป์ญัหา 

  2.3 ขัน้กาํหนดวธิกีารแกป้ญัหา 

  2.4 การตรวจสอบผลลพัธ ์

 แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ โดยกํา หนดสถานการณ์ทีเ่ป็น

ปญัหามาให ้12 สถานการณ์  
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 วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือช้ินท่ี 3 

 1. นําแบบทดสอบและแบบประเมนิความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ทีส่รา้งขึน้ เอง 

จาํนวน 35 ขอ้ เสนออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบ

ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา เกณฑก์ารใหค้ะแนน เพื่อ นําขอ้เสนอแนะมาแกไ้ขปรบัปรงุ  โดยมเีกณฑ์

การใหค้ะแนนดงัน้ี  

  ให ้+1 =  แน่ใจวา่ขอ้สอบมคีวามสอดคลอ้งกบัการวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 

  ให ้ 0 = ไมแ่น่ใจวา่ขอ้สอบมคีวามสอดคลอ้งกบัการวดัความสามารถในการคดิ

แกป้ญัหา 

  ให ้-1 = แน่ใจวา่ขอ้สอบไมม่คีวามสอดคลอ้งกบัการวดัความสามารถในการคดิ

แกป้ญัหา 

  นําคะแนนการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญมาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูว้จิยั

คดัเลอืกขอ้สอบทีม่ ี เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5-1.0 ผลจากการวเิคราะห์ แบบทดสอบ

ทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหามคีา่ดชันีความสอดคลอ้งที ่1.00 

 2. นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหาทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไป  ทดลองใช้

กบันกัเรยีน  ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน จากนัน้นํา ผลสอบปรนยัมาวเิคราะหแ์ละตรวจ

คะแนนเป็นรายขอ้ โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี ตอบถกูให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน 

จากนัน้นํามา วเิคราะห์หาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) โดยใชส้ดัส่วน 25% ของ  

จงุ เตห ์ฟาน  แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน  แลว้คดัเลอืกขอ้สอบทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ ความ

ยากงา่ยระหวา่ง  0.20-0.80 และค่าอํานาจจาํแนกระหวา่ง 0.2-1.0 มาจาํนวน 30 ขอ้ โดยผูว้จิยัได้

คดัเลอืกแบบทดสอบทีม่คีา่ความยากงา่ยระหวา่ง 0.20-0.79 และคา่อาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.2-1.0   

 3. นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ไปทดลองกบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นํา มาหาคา่ความเชือ่มัน่ โดยใชส้ตูร KR-20 ของ         

คเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536: 168) ไดค้า่ความ

เชือ่มัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.81  

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 4 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอื ชิน้ที ่4 แบบสอบถามความสนใจในการเรยีนภาษาไทย 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาเทคนิคการสรา้งแบบสอบถามจากหนงัสอืหลกัการวจิยัทางการศกึษาของ        

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2536 : 137-145) การวดัผลทางจติวทิยาของ บุญส่ง นิลแกว้ 

(2519: 240) 

 2. สรา้งแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่แบบ 5 ระดบั ตามหลกัการของ ลเิคอรท์ 

(Likert) จาํนวน 30 ขอ้ 
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 วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือช้ินท่ี 4 

 1. นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ 

จาํนวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจพจิารณาความถกูตอ้ง และตรวจแกไ้ขสาํนวนภาษาใหม้คีวามชดัเจน

เหมาะสม ดงัตวัอยา่งแบบสอบถามต่อไปน้ี 

 

ตาราง 1 ตวัอยา่งแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทย  

 

ข้อท่ี ข้อความ 

ระดบัความสนใจ 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

0 สนุกสนานกบัการเรยีนวชิาภาษาไทย      

00 ซกัถามปญัหาต่าง ๆ เมือ่ไมเ่ขา้ใจในวชิา

ภาษาไทย 

     

000 รบีทาํการบา้นวชิาภาษาไทยใหเ้สรจ็ก่อนถงึ

เวลากาํหนด 

     

 

 2. นําคะแนนการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญมาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูว้จิยั

คดัเลอืกขอ้สอบทีม่เีกณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5-1.0 ผลจากการวเิคราะหแ์บบสอบถาม

วดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทยมคีา่ดชันีความสอดคลอ้งที ่0.99 

 3. นําแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทยทีไ่ดต้รวจสอบและปรบัปรงุ แกไ้ข

แลว้ ไป ทดลองใช้ กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน  

 4. นําแบบทดสอบมาตรวจสอบใหค้ะแนน โดยกาํหนดน้ําหนกัคะแนนในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

มากทีส่ดุ ให ้ 5  คะแนน 

มาก  ให ้ 4  คะแนน 

ปานกลาง ให ้ 3  คะแนน 

น้อย  ให ้ 2  คะแนน 

น้อยทีส่ดุ ให ้ 1  คะแนน 

 5. นําผลคะแนนของแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทยมาหาคา่ อาํนาจ

จาํแนกรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 25% แบ่งเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า แลว้ใชว้ธิกีารแจกแจงแบบที             

(t-distribution) โดยมเีกณฑค์ดัเลอืกแบบสอบถามขอ้มคี่าตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป ผูว้จิยัได้ คดัเลอืก

แบบสอบถามขอ้ทีม่คีา่ทตีัง้แต่ 3.06-7.95 จาํนวน 20 ขอ้ 
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 6. นําแบบสอบถามมาหาคา่ความเชือ่มัน่ โดยการหาค่ าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลว้น สายยศ ; และองัคณา สายยศ . 2536: 170-172) ได้

คา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.88   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1.   แบบแผนการทดลอง   

  การวจิยัครัง้น้ีเป็น การวจิยัเชงิทดลอง (Experiment Research) โดยใชแ้บบแผนการ

ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design (ลว้น สายยศ ; และองัคณา 

สายยศ. 2536: 216) ซึง่มแีบบแผนการทดลองดงัน้ี 

 

ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 

 

 

 ความหมายของสญัลกัษณ์ 

E แทน กลุ่มทดลอง 

C แทน กลุ่มควบคุม 

  R แทน การกําหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม 

X  แทน  การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

~X แทน การสอนตามคูม่อืครู 

T1

  T

 แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง 

2

 

  แทน  การทดสอบหลงัการทดลอง 

2. วิธีดาํเนินการทดลอง 

  2.1 สุ่มนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3 โรงเรยีนสริศิกึษา อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ มาจาํนวน 2 หอ้งเรยีน จากจาํ นวน 3 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 64 คน ซึง่

ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย แลว้นํามาจบัฉลากแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่ม

ควบคุม 1 กลุ่ม จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มละ 32 คน 

 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

ER T X 1 T2 

CR T ~X 1 T2 
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  2.2 จดัปฐมนิเทศเพือ่ทาํความเขา้ใจกบัผูเ้รยีนเกีย่วกบัวธิกีารสอน บทบาทของผูเ้รยีน

ในกลุม่ยอ่ยและบทบาทของผูส้อน เป้าหมายของการเรยีน และวธิกีารวดัและประเมนิผลในการทดลอง

ครัง้น้ี 

  2.3 กลุม่ทดลองทาํการทดสอบก่อนเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ

แกป้ญัหา และแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ใชเ้วลา 1 คาบ คาบละ 50 นาท ี

  2.4 ดาํเนินการทดลอง โดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเองทัง้ 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 

   2.4.1 กลุม่ทดลอง ทีส่อนการคดิแกป้ญัหาโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ กระบวนการ

แกป้ญัหา 

   2.4.2 กลุ่มควบคมุ ทีส่อนการคดิแกป้ญัหาโดยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

   ทัง้ 2 กลุ่มใช้ระยะเวลาในการทดลองเท่ากนั คอื 16 คาบ ระหวา่งการทดลองจะมี

การประเมนิความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนทุก ๆ แผนการจดัการเรยีนรู้  เพือ่นํามา

ประกอบการวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหาเพิม่เตมิ  

  2.5 หลงัจากเสรจ็สิน้ การจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูแ้ลว้  ผูว้จิยัจงึทาํการ

ทดสอบหลงัเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ ในการคดิแกป้ญัหา และแบบสอบถามวดั

ความสนใจในการเรยีนภาษาไทย  ชุดเดมิทีใ่ชท้ดสอบก่อนการทดลอง โดย ใชเ้วลา 1 คาบ คาบละ 

50 นาท ี

  2.6 รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิเพือ่ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 

  2.7 รวบรวมขอ้มลู สรปุและอภปิรายผลการทดลอง 

 

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 1. ศกึษา ความสามารถในการคดิแกป้ญัหา  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่รยีน   

ดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากั บการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู  โดยใชส้ถติิ

แบบ t –test for independent samples ในรปู Difference Scores 

 2. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหา โดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent samples  

 3. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูโดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent samples 

 4. ศกึษา ความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มั ธยมศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่รยีน         

ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการ จดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู  โดยใชส้ถติแิบบ   

t –test for independent samples ในรปู Difference Scores 

 5. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ข องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา โดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent samples 
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 6. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูโดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent samples 

 7. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

  7.1 สถติพิืน้ฐาน 

   7.1.1 หาคา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยใชส้ตูรดงัต่อไปน้ี (ลว้น สายยศ; และ 

องัคณา สายยศ. 2538: 73) 
 

X  = 
n

X∑  

   

เมือ่ X  แทน คะแนนเฉลีย่ 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   n  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

   7.1.2 หาคา่ความแปรปรวนของคะแนน คาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และ 

องัคณา สายยศ. 2536: 63) 
 

   S
2 ( )

)1(

22

−

−∑ ∑
nn

XXn
 =  

   

เมือ่  S
2 

 

แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนน 

∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

  n แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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7.2 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 

7.2.1 หาความเทีย่งตรงของเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา  

โดยใชค้า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ (ลว้น สายยศ; และองัคณา 

สายยศ. 2539: 249) ดงัน้ี 

 

IOC = 
n

R∑  

 

  เมือ่ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค์ 

การเรยีนรู้ 

   ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผุเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

     n แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

 

  7.2.2 การหาคา่ความยาก (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ

ในการคดิแกป้ญัหา โดยใชเ้ทคนิค 25% จากตารางวเิคราะหข์อ้สอบของ จงุ เตห ์ฟาน (Fan. 1952: 

63) โดยใชส้ตูรดงัน้ี 

7.2.2.1 คา่ความยาก 

  

  
n
RP =  

 

  เมือ่  P  แทน คา่ความยากงา่ย 

   R  แทน จาํนวนนกัเรยีนทีท่าํขอ้นัน้ถกู 

   n  แทน จาํนวนนกัเรยีนทีท่าํขอ้นัน้ทัง้หมด 

 

   7.2.2.2 คา่อาํนาจจาํแนก 

 

  

2
n

RR
r LU −
=  

 

เมือ่  r  แทน คา่อาํนาจจาํแนก 

UR  แทน จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบถกูในกลุม่เก่ง 

   LR  แทน จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบถกูในกลุม่อ่อน 

   n  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
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  7.2.3 หาคา่ประสทิธภิาพของแบบฝึกความสามารถในการคดิแกป้ญัหา โดยใช้สตูร 

E1/E2

 

 โดยใชเ้กณฑ ์80/80 (ไชยยศ เรอืงสุวรรณ. 2547: 125-126) 

   E1 100×









∑

A
n

X

  =   

 

   E2 100×









∑

B
n

F

  =   

   

  เมือ่ E1

ตอบแบบฝึก 

 แทน ประสทิธภิาพของกระบวนการ คดิเป็นรอ้ยละจากการ 

   E2

แบบทดสอบ 

 แทน ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์คดิเป็นรอ้ยละจากการทาํ 

   ∑ X  แทน คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากแบบฝึกหดั 

 ∑F  แทน คะแนนรวมของการทาํแบบทดสอบหลงัฝึก 

 n แทน จาํนวนนกัเรยีน 

 A แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 

 B แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 

 

  7.2.4 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบโดยคาํนวณจากสตูร KR – 20 ของ     

คเูดอร ์–รชิารด์สนั (Kuder Richardson) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536: 168) 

 

  











−

−
= ∑

21
1 t

U S
pq

n
nr  

 

เมือ่  Ur  แทน คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

n  แทน จาํนวนขอ้ 

   p  แทน สดัสว่นของคนทาํถกูในแต่ละขอ้ 

   q  แทน สดัสว่นของคนทาํผดิในแต่ละขอ้ 

   2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
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  7.2.5 หาคา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามวดัความสามารถในการเรยีนภาษาไทย 

โดยใชส้ตูร t – distribution (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 131 – 132) 

 

   t  =  

L

L

H

H

LH

n
S

n
S

XX
22

+

−
 

  df  =  n(n – 1) 

   

เมือ่ t แทน คา่อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 

 HX  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มสงู 

 LX  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตํ่า 

 2
HS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุม่สงู 

 2
LS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุม่ 

 n  แทน จาํนวนคนในแต่ละกลุม่ซึง่เท่ากนั 

 

7.2.6 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทย  

โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา ของครอนบาค (Cronbach) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 

2536: 170-172) 

 

α  = 
1−n

n











− ∑ 2

2

1
t

i

S
S

 

 

เมือ่ α  แทน คา่สมัประสทิธิข์องความเชือ่มัน่ 

   n  แทน จาํนวนขอ้สอบของเครือ่งมอื 

   si

2  แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

S 2
t  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครือ่งทัง้ฉบบั 
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7.3 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

  7.3.1 สถติเิพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 กบัขอ้ 4 เปรยีบเทยีบความแตกต่าง ของ

ความสามารถในการคดิแกป้ญัหา และความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม โดยใช ้t-test for independent samples ในรปู Difference Scores (Scott. 1967: 264) มี

สตูรดงัน้ี 

 

   t = 
21

21

MDMD
MDMD

S −
−

 

   

        21 MDMDS −  = 
21

22

n
D

S

n
D

S
+  

   

        
D

S 2  = 
( ) ( )

221

2
22

2
11

−+

−+−∑ ∑
nn

MDDMDD
 

 df = 221 −+ nn  

 

เมือ่  t   แทน คา่ทีใ่ชพ้จิารณา t – distribution 

 1MD   แทน คะแนนเฉลีย่ของความแตกต่างระหวา่ง 

การทดสอบหลงัการเรยีนกบัก่อนการเรยีนของ

กลุ่มทดลอง 

   2MD   แทน คะแนนเฉลีย่ของความแตกต่างระหวา่ง 

การทดสอบหลงัการเรยีนและก่อนการเรยีนของ

กลุ่มควบคุม 

   
D

S 2   แทน ความแปรปรวนของคะแนนความแตกต่าง 

ระหวา่งการทดสอบหลงัการเรยีนกบัก่อนการ

เรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

   1n   แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ทดลอง 

   2n   แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ควบคมุ 

          21 MDMDS −  แทน ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของผลต่างของ 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1MD และ 2MD  
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7.3.2 สถติเิพือ่ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ 2, 3, 5 และ 6 เปรยีบเทยีบความสามารถ 

ในการคดิแกป้ญัหา และความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่ 3 

โรงเรยีนสริศิกึษา ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบกระบวนการแกป้ญัหาและการจดัการเรยีนรู้

ตามคูม่อืคร ูโดยใชส้ตูร t – test for dependent samples (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 

104) 

 

  t = 
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
     ; df = n - 1                                                                     

 

 เมือ่  t แทน คา่ทีใ่ชพ้จิารณาของการแจกแจงแบบที 

    D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

   ∑D  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อน 

     เรยีนและหลงัเรยีนการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการ 

     แกป้ญัหา และการสอนตามคูม่อืครู 

   ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกต่างระหว่างคะแนน 

     ทดสอบก่อนเรยีนและทดสอบหลงัเรยีน โดยการจดั     

     การเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา และการสอนตามคูม่อืครู 

    n แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลผลงานวจิยั ผูว้จิยัจงึไดก้าํหนด

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 n  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 X  แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนน 

 S
2

 MD แทน คะแนนเฉลีย่ของความแตกต่างระหวา่งการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

 แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนน 

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

         ∑D  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

         ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและ 

    หลงัเรยีน 

  t แทน คา่ทีใ่ชพ้จิารณาของการแจกแจงแบบที 

  ** แทน ความมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

1. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีน 

ดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

2. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและ 

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

3. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและ 

หลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

4. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีน 

ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

5. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและ 

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

6. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและ 

หลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูและเสนอผลตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน 

สริศิกึษา ทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากั บการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อื

คร ูโดยใชส้ถติแิบบ t – test for independent samples ในรปู Difference Scores ไดผ้ลดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3  ผลการศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ระหวา่งการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

 กระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู 

 

 

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

 

 จากตาราง 3 แสดงวา่ ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของ นกัเรยีนกลุ่มทดลองที่ เรยีน

ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา กบันกัเรยีนกลุม่ควบคมุ ทีเ่รยีนดว้ยการจดัการ

เรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

MD t 
X  SD X  SD 

กลุ่มทดลอง 32 18.53 4.44 25.72 3.42 7.19 
2.86** 

กลุ่มควบคุม 32 17.16 3.78 23.13 3.82 5.97 
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 2. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน

สริศิกึษา ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา  โดยใชส้ถติแิบบ t – test for 

dependent samples ไดผ้ลดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4  ผลการศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

 กระบวนการแกป้ญัหา 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n X  ∑D  ∑ 2D  t 

ก่อนการทดลอง 32 18.53 

230 1986 12.41** 

หลงัการทดลอง 32 25.72 

 

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

  

 จากตาราง 4 แสดงวา่ ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ย

การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา ก่อนและหลงัการทดลอง แตกต่างกนัอย่ างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 3. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน

สริศิกึษา ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู  โดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent 

samples ไดผ้ลดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5  ผลการศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้ตามคูม่อืครู 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n X  ∑D  ∑ 2D  t 

ก่อนการทดลอง 32 17.16 

191 1283 15.72** 

หลงัการทดลอง 32 23.13 

 

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

 

 จากตาราง 5 แสดงวา่ ความสามารถใน การคดิแกป้ญัหาของ นกัเรยีนกลุ่มควบคุม ทีเ่รยีน

ดว้ยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูก่อนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 
 4.  ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน  

สริศิกึษา ทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

โดยใชส้ถติแิบบ t –test for independent samples ในรปู Difference Scores ไดผ้ลดงัตาราง 6 

 

ตาราง 6  ผลการศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ระหวา่งการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

 กระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู 

 

 

มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั  .01 

 

 จากตาราง 6 แสดงว่า ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ย

การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา กบันกัเรยีนกลุม่ควบคมุทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรู้

ตามคูม่อืคร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

MD t 

X  SD X  SD 

กลุ่มทดลอง 32 59.25 8.42 66.47 8.63 7.22 

2.93** 

กลุ่มควบคุม 32 54.19 6.39 61.03 5.96                       6.84 
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 5. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน  

สริศิกึษา ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา โดยใชส้ถติแิบบ t – test for 

dependent samples ไดผ้ลดงัตาราง 7 

 

ตาราง 7  ผลการศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

 กระบวนการแกป้ญัหา 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n X  ∑D  ∑ 2D  t 

ก่อนการทดลอง 32 59.25 

225 1691 19.25** 

หลงัการทดลอง 32 66.47 

 

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

 

 จากตาราง 7 แสดงวา่ ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ย

การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา ก่อนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .01 
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 6.  ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีน  

สริศิกึษา ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูโดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent 

samples ไดผ้ลดงัตาราง 8 

 

ตาราง 8  ผลการศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู  

 

กลุ่มตวัอยา่ง n X  ∑D  ∑ 2D  t 

ก่อนการทดลอง 32 54.19 

219 1585 23.21** 

หลงัการทดลอง 32 61.03 

 

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

 

 จากตาราง 8 แสดงวา่ ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของ นกัเรยีนกลุ่มควบคุม ทีเ่รยีน

ดว้ยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูก่อนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาและความสนใจในการเรยีน

ภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการ

จดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูเป็นการวจิยัเชงิทดลอง มรีายละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

1. เพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีน 

ดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

2. เพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน 

และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

3. เพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน 

และหลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

4. เพือ่ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีน 

ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

5. เพือ่ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน 

และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

6. เพือ่ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน 

และหลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบั การจดั         

การเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูมคีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหาแตกต่างกนั 

 2. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหา  ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหาแตกต่างกนั 

 3. นกัเรยีนมคีวามสา มารถในการคดิแกป้ญัหา ก่อนและหลั งการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อื

ครแูตกต่างกนั  

 4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบั การจดั          

การเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทยแตกต่างกนั 



59 
 
 5. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทย ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหาแตกต่างกนั 

 6. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทย ก่อนและหลงั การจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อื

ครแูตกต่างกนั 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา  

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 3 หอ้งเรยีน 

รวม 99 คน 

       กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

      กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา 

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน 

จาํนวนนกัเรยีน 64 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) แลว้นํามาจบัสลาก

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มละ 32 คน 

      กลุ่มทดลอง  จดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

      กลุ่มควบคุม  จดัการเรยีนรูต้ามคู่มอืคร ู

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  2.1 แผนการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มทดลอง ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้

ตามขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบ กระบวนการแกป้ญัหา ซึง่ผา่นการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้

นําไปทดลองใช ้พรอ้มทัง้ปรบัปรงุแกไ้ข จงึนําไปทดลองสอนกบักลุ่มทดลอง ใชเ้วลา 16 คาบ คาบละ 

50 นาท ีสปัดาหล์ะ 2 คาบ รวม 8 สปัดาห ์

  2.2 แผนการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มควบคุม ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้

ตามขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูของกรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ผา่นการพจิารณา

จากผูเ้ชีย่วชาญแลว้นําไปทดลองใช ้พรอ้มทัง้ปรบัปรงุแกไ้ข จงึนําไปทดลองสอนกบักลุ่มควบคุม ใช้

เวลา 16 คาบ คาบละ 50 นาท ีสปัดาหล์ะ 2 คาบ รวม 8 สปัดาห ์

  2.3 แบบทดสอบวดัความสามารถ ในการคดิแกป้ญัหา  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิด

เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ โดยกาํหนดสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหามาให ้ 12 สถานการณ์ มี

ลกัษณะเป็นแบบทดสอบวดัการคดิแกป้ญัหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้ง ซึง่ผา่นการพจิารณา

จากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน แลว้นําไปหาคุณภาพของแต่ละขอ้กบันกัเรยีน 30 คน ไดค้า่ความ

ยากงา่ย (p) ระหวา่ง  0.20-0.79 คา่อาํนาจจาํแนก (r) ตัง้แต่ 0.2-1.0 และหาคา่ความเชือ่มัน่กบั

นกัเรยีน 30 คน ไดค้า่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.81 
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  2.4 แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทย  มลีกัษณะเป็นมาตราสว่น

ประมาณคา่แบบ 5 ระดบั ตามหลกัการของ ลเิคอรท์ (Likert) จาํนวน 30 ขอ้ ซึง่ผา่นการพจิารณา

จากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 คน แลว้นําไปหาคณุภาพ ไดค้า่ t ระหวา่ง 3.06-7.95 จาํนวน 20 ขอ้ แลว้

นําไปหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามกบันกัเรยีนจาํนวน 50 คน ไดค้า่ความเชือ่มัน่เท่ากบั 

0.88  

  3. วิธีดาํเนินการทดลอง 

  3.1 สุม่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนสริศิกึษา อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ มาจาํนวน 2 หอ้งเรยีน จากจาํ นวน 3 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 64 คน ซึง่

ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย แลว้นํามาจบัฉลากแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่ม

ควบคุม 1 กลุ่ม จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มละ 32 คน 

  3.2 จดัปฐมนิเทศเพือ่ทาํความเขา้ใจกบัผูเ้รยีนเกีย่วกบัวธิกีารสอน บทบาทของผูเ้รยีน ใน

กลุม่ยอ่ยและบทบาทของผูส้อน เป้าหมายของการเรยีน และวธิกีารวดัและประเมนิผลในการทดลอง

ครัง้น้ี 

  3.3 กลุม่ทดลองทาํการทดสอบก่อนเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถใน การคดิ

แกป้ญัหา และแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ใชเ้วลา 1 คาบ คาบละ 50 นาท ี

  3.4 ดาํเนินการทดลอง โดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเองทัง้ 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 

   3.4.1 กลุม่ทดลอง ทีส่อนการคดิแกป้ญัหาโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ กระบวนการ

แกป้ญัหา 

   3.4.2 กลุ่มควบคมุ ทีส่อนการคดิแกป้ญัหาโดยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

   ทัง้ 2 กลุม่ใชร้ะยะเวลาในการทดลองเท่ากนั คอื 16 คาบ ระหวา่งการทดลองจะมี

การประเมนิความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนทุก ๆ แผนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่นํามา

ประกอบการวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหาเพิม่เตมิ  

  3.5 หลงัจากเสรจ็สิน้ การจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดักา รเรยีนรูแ้ลว้  ผูว้จิยัจงึทาํการ

ทดสอบหลงัเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ ในการคดิแกป้ญัหา และแบบสอบถามวดั

ความสนใจในการเรยีนภาษาไทย  ชุดเดมิทีใ่ชท้ดสอบก่อนการทดลอง โดย ใชเ้วลา 1 คาบ คาบละ 

50 นาท ี

  3.6 รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิเพือ่ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 

  3.7 รวบรวมขอ้มลู สรปุและอภปิรายผลการทดลอง 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

 1. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่รยีน  

ดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากั บการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู  โดยใชส้ถติิ

แบบ t –test for independent samples ในรปู Difference Scores 

 2. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหา โดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent samples  

 3. ศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูโดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent samples 

 4. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่รยีน  

ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหากบัการ จดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู  โดยใชส้ถติแิบบ  

t –test for independent samples ในรปู Difference Scores 

 5. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา โดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent samples 

 6. ศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูโดยใชส้ถติแิบบ t – test for dependent samples 

 

สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 

 1. ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรู้

แบบกระบวนการแกป้ญัหา กบันกัเรยีนกลุม่ควบคมุทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 2. ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรู้

แบบกระบวนการแกป้ญัหา ก่อนและหลงัการทดลอง แตกต่างกนัอย่ างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่          

ระดบั .01 

 3. ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุ ทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรู้

ตามคู่มอืคร ูก่อนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 4. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรู้

แบบกระบวนการแกป้ญัหา กบันกัเรยีนกลุม่ควบคมุทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 5. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรู้

แบบกระบวนการแกป้ญัหา ก่อนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 6. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของ นกัเรยีน กลุ่มควบคุม ทีเ่รยีนดว้ยการจดั การ

เรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูก่อนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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อภิปรายผล 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาและความสนใจในการเรยีน

ภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหาและการ

จดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูจากการวจิยัสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. จากการศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ

กระบวนการแกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู  พบวา่ความสามารถในคดิแกป้ญัหาของ

นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการแกป้ญัหากบันกัเรี ยนทีเ่รยีนดว้ยการจดั   การ

เรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ผลการวจิยัดงักลา่วสบืเน่ืองมาจาก การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา เป็น    การจดัการ

เรยีนการสอนโดยการนําปญัหามาใชใ้นกระบวนการเรยี น โดยนกัเรยีนจะไดพ้บกบัปญัหาจากใบ

ความรูท้ีไ่ดร้บัและรูจ้กัการคดิหาวธิแีกป้ญัหาอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ผา่นกระบวนการคดิอยา่งมี

ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้กาํหนดปญัหา ขัน้ตัง้สมมตฐิาน ขัน้วางแผน ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู ขัน้วเิคราะห์

ขอ้มลู และขัน้สรปุผลและประเมนิผล ในแต่ละขั ้ นตอนจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดค้ดิพจิารณาอยา่ง

รอบคอบ มคีวามรูค้วามเขา้ใจกบัปญัหาทีไ่ดร้บั ไดว้างแผนการคน้ควา้ และสามารถนํามาขอ้มลูมา

วเิคราะห ์และใชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัมาสรปุและประเมนิผลวธิแีกป้ญัหา ซึง่ทาํใหน้กัเรยีนสามารถคดิ

แกป้ญัหาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ อี กทัง้ยงัสามารถนําวธิแีกป้ญัหาไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้

อกีดว้ย นอกจากน้ีเน้ือหาในใบความรูท้ีนํ่ามาทดลอง เป็นเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัระดบั เพศ และวยั

ของนกัเรยีน เน้ือหาเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิปจัจบุนัและเกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

ขยะ สุขภาพ เพศสมัพนั ธ ์สิง่แวดลอ้ม การสบูบุหรี ่การใชภ้าษาในปจัจบุนั การตดิเกม เป็นตน้ ซึง่

เน้ือหาเหลา่น้ีมาจากการคดัเลอืก ตามความสนใจของนกัเรยีน ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามตอ้งการทีจ่ะ

แกไ้ขปญัหาหรอืมสีว่นช่วยในการแกป้ญัหาเหลา่น้ี นกัเรยีนจะรว่มกนัคน้ควา้และวเิคราะหข์อ้มลู

เพือ่ใหไ้ดว้ธิกีารแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ และสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 2. จากการศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดั         

การเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา ก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่ ความสามารถในการคดิ

แกป้ญัหาของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา ก่อนและหลงัการทดลอง

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ผลการวจิยั

ดงักลา่วสบืเน่ืองมาจาก การจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา ก่อนเริ่ ม

กจิกรรมการเรยีนรูผู้ว้จิยัจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดส้นทนาและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปญั หาที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ ทีน่กัเรยีนกําลงัจะไดเ้จอ ช่วยใหน้กัเรยีนกลา้คดิ กลา้แสดงออก มคีวาม

กระตอืรอืรน้อยากจะแกป้ญัหา มคีวามมัน่ใจและภาคภมูใิจในตนเอง และหลงัการจดักิ จกรรม  

นกัเรยีนในแต่ละกลุม่จะมกีารสรปุรวบยอดการคดิแกป้ญัหาโดยการใชแ้ผนภาพความคดิ ซึง่ช่วยใน

การจดัระบบความคดิของนกัเรยีนใหด้ขีึน้ นอกจากน้ี การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา

ช่วยพฒันาการทาํงานเป็นกลุม่ของนกัเรยีน มกีารแบ่งหน้าทีก่ารทาํงาน ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ
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และสนใจงานทีต่นไดร้บัมอบหมาย และเกดิ  ความกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาขอ้มลูทีจ่ะนํามาใชใ้น

การแกป้ญัหา การทาํงานเป็นกลุม่ทาํใหเ้กดิความคดิทีห่ลากหลาย นกัเรยีนเรยีนรูท้ีย่อมรบัฟงัความ

คดิเหน็ของผูอ้ื่น นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการทาํงาน รว่มกนัคดิ รว่มกนัทาํ ดว้ยเห ตุน้ีจงึส่งผลให้

ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา

หลงัการทดลองดกีว่าก่อน การทดลอง 

 2. การศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรู้

ตามคูม่อืคร ูก่อนและหลงัเรยีน พบวา่ ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการ

จดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูก่อนและหลงัเรยีน  แตกต่างกนัมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ นัน้ น่าจะมผีลมาจากการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู นัน้ครมูอีสิระในการสอน

มากกวา่ นกัเรยีนมกีารแสดงความคดิเหน็ภายในหอ้งเรยีน ไดฝึ้กอธบิายวธิแีกป้ญัหาและไดอ้อกมา

นําเสนอผลงานหน้าหอ้งเรยีน จงึทาํใหค้วามสามารถในการคดิแกป้ญัหาหลงัการทดลองมากขึน้กวา่

ก่อนการทดลอง 

 3. การศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรู้

แบบกระบวนกา รแกป้ญัหา กบันกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูพบวา่ การศกึษา

ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา 

กบันกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูแตกต่างกนัอยา่งมนียัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่

ตรงกบัสมมตฐิานขอ้ที ่4 ทัง้น้ีเป็นผลมาจาก การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา  เป็นการ

จดัเรยีนรูท้ีเ่น้นการทาํงานเป็นกลุม่ ไดฝึ้กคดิแกป้ญัหาจากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  เป็นเรือ่งใกลต้วั 

และเป็นสถานการณ์ทีเ่ลอืกจากความสนใจของนกัเรยีนเอง นกัเรยีนไดฝึ้กคิ ดและทาํงานอยา่งเป็น

ระบบ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในหอ้งและภายในกลุม่ของตน ทาํใหเ้กดิความคดิทีห่ลากหลาย

และกวา้งขวาง ช่วยกระตุน้ใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ และสนใจเรยีนภาษาไทยมากกวา่การจดัการ

เรยีนรูต้ามคูม่อืคร ูทีใ่หน้กัเรยีนแกป้ญัหาเป็นรายบุคคล จงึมคีวามคดิในการแกป้ญัหาไมห่ลากหลาย

เท่าทีค่วร  

 4. การศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีน ก่อนและหลงัการจดัการ

เรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา พบวา่ ความส นใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีน ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ ทีร่ะดบั .01 

ซึง่ตรงกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีมผีลมาจากเน้ือหาในใบความรูท้ีนํ่ามาทดลอง ผูว้จิยัไดนํ้า

สถานการณ์หลาย ๆ สถานการณ์มาใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกอ่านก่อนการทดลอง และใหน้กัเรยีนช่วยกนั

คดัเลอืกเรือ่งทีต่วัเองสนใจออกมาจาํนวน 8 เรือ่ง เพื่อนํามาใชเ้ป็นเน้ือหา ในใบความรู ้เน่ืองจาก

นกัเรยีนไดเ้ลอืกเรือ่งทีต่นเองสนใจ จงึทาํใหน้กัเรยีนกระตอืรอืรน้ทีจ่ะคดิหาวธิกีารแกป้ญัหา และ

การไดท้าํงานเป็นกลุม่ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั จงึทาํใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการ

จดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหามคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทยหลงัการทดลองมากกวา่

ก่อนการทดลอง 
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 5. การศกึษาความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีน ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้

ตามคู่มอืคร ูพบว่า  ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีน ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้

ตามคูม่อืครู แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เป็น

ผลมาจาก นกัเรยีนจะไดฝึ้กคดิแกป้ญัหาจากสถานการณ์หลาย ๆ สถานการณ์ ซึง่เป็นสถานการณ์ที่

นกัเรยีนเลอืกมาจากความสนใจก่อนทีจ่ะมกีารทดลอง นกัเรยีนจะ ไดแ้สดงความคดิเหน็แ ละนําเสนอ

ผลงาน เมือ่ทาํไดด้กีจ็ะไดร้บัคาํชมเชย จงึทาํใหม้คีว ามสนใจในการเรยีนภาษาไทย หลงัการทดลอง

มากขึน้กวา่ก่อนการทดลอง  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีอ่าจเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน และการทาํวจิยัครัง้ต่อไป

ดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 

  1.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหา มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใช้

กระบวนการกลุม่ และฝึกใหน้กัเรยีนคดิอยา่งเป็นระบบผา่นขัน้ตอนของกระบวนการแกป้ญัหา ทาํให้

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิแกป้ญัหาไดม้ากขึน้ ทัง้ยงัช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนรูจ้กัรบัผดิชอบงาน 

เกดิความสนใจทีจ่ะไปคน้ควา้ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ เพือ่นํามาวเิคราะห ์สรปุผล และสามารถ

ประเมนิผลวธิกีารแกป้ญัหาทีด่ทีีสุ่ดได ้ฝึกใหก้ลา้คดิกลา้แสดงออก มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็

และยอมรบัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ดว้ยเหตุน้ี จงึเหน็วา่ควรนําวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการ

แกป้ญัหาไปใชใ้นการพฒันาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนต่อไป 

  1.2 เน้ือหาทีค่รผููส้อนจะนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหาไปใช ้

ตอ้งนําเน้ือหาทีใ่กลต้วั สามารถพบไดใ้นชวีติประจาํ หรอืเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิมาใช ้และ

สถานการณ์ปญัหาเหลา่นัน้ตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัระดบั เพศ และวยัของนกัเรยีน อกีทัง้ตอ้งตรง

กบัความสนใจของนกัเรยีนดว้ย เพือ่ใหน้กัเรยีนรูส้กึตอ้งการจะคดิแกป้ญัหา มคีวามสนใจสบืคน้

ขอ้มลูและมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ หรอืมสีว่นรว่มในการทาํงาน   

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรนําวธิกีารจดัการเรยีนรู้ แบบกระบวนการแกป้ญัหา ไปใชก้บันกัเรยีนใน

ระดบัชัน้อื่น ๆ  

  2.2 ควรนําวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหาไปใช้ ในรายวชิาอื่น ๆ เช่น 

ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา เป็นตน้ 

  2.3 ควรนําวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหาไปใชก้บัเน้ือหาอื่น ๆ ใน

วชิาภาษาไทย เช่น เรือ่งการสรา้งคาํ เรือ่งคาํบาล-ี สนัสกฤต เรือ่งศพัทบ์ญัญตั ิเรือ่งคาํทบัศพัท ์   

เป็นตน้ 
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  2.4 ควรนําการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกป้ญัหาไป ศกึษาตวัแปรอื่น ๆ เช่น 

ความรบัผดิชอบต่อการเรยีน ความสามารถในการตดัสนิใจ ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

เป็นตน้ 

  2.5 การนําเสนอสถานการณ์อาจใชส้ือ่ทีห่ลายหลายมากขึน้ เช่น การต์นู ขา่วทาง

โทรทศัน์หรอืวทิย ุรายการสารคด ีเป็นตน้ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจแผนการสอน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยข์จรศร ี ชาตกิานนท ์   โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  ประสานมติร 

2. นายธนายทุธ  คงอยู ่    โรงเรยีนสริศิกึษา 

3. นางสาวรุง่จติ  แยม้บญัชร    โรงเรยีนสริศิกึษา 

 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  

1. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มุานิน  รุง่เรอืงธรรม   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

2. นางสาวปราณ ี ผลประเสรฐิ    โรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ 

3. นายธนายทุธ  คงอยู ่    โรงเรยีนสริศิกึษา 

 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย  

1. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มุานิน  รุง่เรอืงธรรม   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

2. นางนวลพร  เพชรา     โรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ 

3. นางสุธารตัน์  แสงโชต ิ    โรงเรยีนสริศิกึษา 
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โรงเรียนสิริศึกษา 

แผนการจดัการเรียนรู ้

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 

 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย       ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

วชิา  32102   ภาษาไทยเพิม่เตมิ (สนุกคดิแกป้ญัหา) 

หน่วยใหญ่ เรือ่ง  การคดิแกป้ญัหา     เวลาเรยีน  2  คาบ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1   เรือ่ง   บุหรีร่า้ย...ภยัใกลต้วั   เวลาเรยีน 50 นาท ี

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท 1.1  

ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคดิไปใชต้ดัสนิใจ แกป้ญัหาและสรา้งวสิยัทศัน์ใน

การดาํ เนินชวีติ และมนิีสยัรกัการอ่าน 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

 ท 1.1.1 สามารถอ่านอยา่งมสีมรรถภาพและสามารถอ่านไดเ้รว็ยิง่ขึน้ เขา้ใจวงคาํศพัท์

กวา้งขวางขึน้ เขา้ใจสาํนวนและโวหาร การบรรยาย การพรรณนา อธบิาย อุปมาและสาธก สามารถ

ใชบ้รบิทการอ่านสรา้งความเขา้ใจการอ่าน และใชแ้หลง่ความรูพ้ฒันาประสบการณ์ และความรู้

กวา้งขวางขึน้ นําความรูแ้ละประสบการณ์มาใชใ้นการตดัสนิใจและแกป้ญัหา สรา้งวสิยัทศัน์ใน    

การดาํเนินชวีติ 

 ท 1.1.2 สามารถแสดงความคดิเหน็เชงิวเิคราะหเ์รือ่งทีอ่่าน ประเมนิคา่ทัง้ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ย

อยา่งมเีหตุผล โดยใชแ้ผนภาพความคดิ และกระบวนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งหลากหลาย พฒันาการ

อ่าน สามารถเลา่เรือ่ง ยอ่เรือ่ง ถ่ายทอดความรู ้ความคดิ จากการอ่านไปใชป้ระโยชน์ในการดาํ เนิน

ชวีติ และใชก้ารอ่านในการตรวจสอบความรู ้

 ท 1.1.3 สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสยีงตามลกัษณะคาํประพนัธท์ีห่ลากหลาย และ

วเิคราะหค์ณุคา่ดา้นภาษา เน้ือหา และสงัคม จาํบทประพนัธท์ีม่คีณุคา่นําไปใชอ้า้งองิได ้เลอืกอ่าน

หนงัสอืและสื่อสารสนเทศ ทัง้สื่อสิง่พมิพ ์และสื่ออิ เลก็ทรอนิกสอ์ยา่งกวา้งขวาง เพือ่พฒันาตนดา้น

ความรูแ้ละการทาํงาน และมมีารยาทการอ่านและนิสยัรกัการอ่าน 
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2.  สาระการเรียนรู้ 

 บุหรี ่เป็นภยัทีใ่กลต้วัเยาวชนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมปีจัจยัในหลาย ๆ ดา้นทีท่าํให้

เยาวชนหนัมาสบูบุหรี ่เช่น คนในครอบครวั เพือ่น สือ่โฆษณา เป็นตน้ ดงันัน้นกัเรยีนควรจะรูเ้ท่า

ทนัสาเหตุของการสบูบุหรี ่และผลกกระทบทีไ่ดร้บัจากการสบูบุหรี ่อนัจะทาํใหน้กัเรยีนรูจ้ ั กคดิ

แกป้ญัหาและหาแนวทางการเลกิบุหรีต่่อไป  

 

3.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถ 

1. บอกสาเหตุการตดิบุหรีข่องวยัรุน่ได ้

2. คดิหาวธิแีกป้ญัหาการตดิบุหรีข่องวยัรุน่ได ้

 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 คาบท่ี 1 - 2 

ขัน้กาํหนดปัญหา 

 1. นกัเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ใหแ้ต่ละกลุม่เลอืกประธาน เลขานุการ และผูร้ายงาน ครู

อธบิายหน้าทีข่องสมาชกิในกลุม่ใหน้กัเรยีนทราบ (เมือ่จบบทเรยีนแต่ละเรือ่งจะมกีารเปลีย่นหน้าที่

สมาชกิในกลุ่มทุกครัง้) 

 2. นกัเรยีนทายปญัหาจากรปูภาพผูป้ว่ยจากการสบูบุหรี ่วา่บุคคลในรปูปว่ยเป็นโรคอะไร 

 3. นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผูท้ีส่บูบุหรี ่

 4. นกัเรยีนอ่านใบความรูท้ี ่ 1 สถานการณ์การสบูบุหรีข่องคนไทย แลว้รว่มกนักาํหนด

ปญัหาหลงัจากทีอ่่านใบความรูแ้ลว้ 

ขัน้ตัง้สมมติฐาน 

 นกัเรยีนช่วยกนัวเิคราะหป์ญัหารว่มกนัทัง้หอ้ง แลว้จงึวเิคราะหป์ญัหากนัภายในกลุม่เพื่ อ

ตัง้สมมตฐิานวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้มแีนวทางใดบา้งทีส่ามารถแกป้ญัหาการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ไทยได ้

ขัน้วางแผน 

1. นกัเรยีนช่วยกนักําหนดแนวทางว่านกัเรยีนจะไปหาขอ้มลูไดจ้ากแหล่งใด เพื่อนําขอ้มลู

มาวเิคราะหห์าวธิกีารแกป้ญัหา 

2. นกัเรยีนในกลุ่มแต่ละคนแบ่งหน้าทีไ่ปห าขอ้มลูเพือ่นํามาวเิคราะหป์ญัหาตามทีไ่ด้

ตัง้สมมตฐิานไว ้

ขัน้เกบ็รวบรวมข้อมลู 

 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรวบรวมขอ้มลูทีไ่ปหามาจากแหล่งต่าง ๆ ตามทีไ่ดว้างแผนเอาไว ้แลว้

บนัทกึออกมา  
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ขัน้วิเคราะหข้์อมลู  

นกัเรยีนแต่ละกลุม่อภปิรายขอ้มลูทีไ่ปสบืคน้มา มกีารถาม- ตอบ แสดงความคดิเหน็โดยครู

จะคอยแนะนํานกัเรยีนเพื่อนําไปสู่การสรปุผล 

ขัน้สรปุผลและประเมินผล 

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกนัสรปุผลเป็นแผนภาพความคดิวา่วธิกีารใดบา้งทีส่ามารถช่วย

ใหค้นเลกิสบูบุหรีไ่ด ้

 2. แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานําเสนอแผนภาพความคดิเกีย่วกบัวธิกีารแกป้ญัหาการ    

สบูบุหรี ่พรอ้มทัง้แสดงความคดิเหน็ว่าวธิกีารใดทีน่กัเรยีนคดิว่าถา้นําไปใชแ้ลว้จะเหน็ผลดทีีสุ่ด  

 3. นกัเรยีนรว่มกนัสรปุและประเมนิผลว่าวธิกีารทีด่ทีีสุ่ดทีทุ่กคนเลอืกนํามาแกป้ญัหา 

  

5.  ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ 

 5.1 สือ่การเรยีนรู ้

5.1.1 รปูผูป้ว่ยจากการสบูบุหรี ่

5.1.2 ใบความรูท้ี ่1 สถานการณ์การสบูบุหรีข่องคนไทย 

 5.2 แหล่งการเรยีนรู ้  

5.2.1 หอ้งสมดุ 

  5.2.2 Internet (http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=2361) 
 

 

5.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การนําเสนอผลงานของกลุม่ 

 

บนัทึกหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

 

 

(นางสาววรรณภา  เหลา่ไพศาลพงษ์) 

          /          /          
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ใบความรู้ท่ี 1 

สถานการณ์การสบูบหุร่ีของคนไทย 
 

ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระกติ วาทสีาธกกจิ  

ผูช่้วยศาสตราจารยก์รองจติ วาทสีาธกกจิ  
 

สถิติการสบูบหุร่ีของคนไทย  

สาํนกังานสถติแิหง่ชาตไิดม้กีารสาํรวจ การสบูบุหรีข่องคนไทยทัง้ประเทศครัง้แรกเมือ่ พ .ศ. 

2519 พบวา่ มผีูส้บูบุหรีจ่าํนวน ทัง้สิน้ 8.6 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 30.1 และจากการสาํรวจใน พ .ศ. 

2544 พบวา่ ประเทศไทยมผีูส้บูบุหรีเ่ป็นประจาํจาํนวน ทัง้สิน้ 10.6 ลา้นคน คดิเป็น  รอ้ยละ 20.6 

ของประชากรทีม่อีายมุากกวา่ 11 ปี 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของประชากรไทย  

          จากการสาํรวจของสาํนกังานสถติแิหง่ชาตพิบวา่ เพศชายสบูบุหรีม่ากกวา่เพศหญงิ ซึง่ตรง

กบัสถติทิัว่โลก และพบวา่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมผีูส้บูบุหรีอ่ตัราสงูกวา่ภาคอื่น ๆ ของ

ประเทศ และกรงุเทพฯ มกีารสบูบุหรีท่ีต่ํ่าทีสุ่ด  

ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้มีการเร่ิมสบูบหุร่ี  

          - ความอยากลอง เยาวชนทีส่บูบุหรีร่อ้ยละ 38.4 เริม่สบูบุหรีเ่พราะความอยากลอง ซึง่เป็น

ธรรมชาตขิองวยัรุน่ทีค่วามอยากลองเป็นเรือ่งทีท่า้ทาย น่าตื่นเตน้ และสนุกสนาน ถงึแมจ้ะทราบวา่

เป็นสิง่ทีไ่มด่ต่ีอสขุภาพกต็าม  

          - ตามอยา่งเพือ่น เยาวชนทีส่บูบุหรี่ รอ้ยละ 35.9 เริม่สบูบุหรีเ่พราะเพือ่นชวน บางคนมเีจต

คตทิีว่่า ถา้ไมส่บูบุหรีจ่ะเขา้กบัเพื่อนไมไ่ด ้เพื่อนจะไมย่อมรบัเขา้กลุ่ม และหลายคนไมก่ลา้เลกิสบู

บุหรี ่เพราะกลวัเพื่อนจะลอ้เลยีน และไมใ่หเ้ขา้กลุ่ม 

          - ตามอยา่งคนในบา้น เมือ่มคีนในบา้นไมว่า่จะเป็ นบดิา มารดา หรอืญาตพิีน้่อง ซึง่อยูบ่า้น

เดยีวกนัสบูบุหรี ่หลายคนจะสบูบุหรี ่เพราะเหน็การสบูในบา้นมาแต่เดก็จงึคดิวา่เป็นเรือ่งธรรมดา 

หรอืวยัรุน่หลายคนจะตามอยา่งญาตพิีน้่อง อยากลองสบูตามบา้ง และคดิวา่เป็นการแสดงออกถงึ

ความเป็นผูใ้หญ่ เป็นชาย มงีานวจิยัพบวา่ ถ้ าบดิามารดาสบูบุหรี ่จะทาํใหลู้ กมแีนวโน้มในการสบู

บุหรีส่งูถงึ 3 เท่า 

          - เพือ่เขา้สงัคม บางคนตอ้งสบูบุหรีเ่พราะหน้าทีก่ารงานทีต่อ้งเขา้สงัคม งานเลีย้งสงัสรรค์

หรอืงานเลีย้งรบัรอง ซึง่มผีูส้บู ในสงัคมนัน้ๆ เชญิชวนใหส้บู บางคนจะสบูเฉพาะในงานสงัคมเท่านั ้น 

ทัง้น้ีเป็นความเชื่อทีว่่าถา้ไมส่บูกจ็ะเขา้กลุ่มไมไ่ด ้และทาํธุรกจิไมส่าํเรจ็ 

          - ความเครยีด สารนิโคตนิในควนับุหรีเ่มือ่สดูเขา้รา่งกายจะเขา้สูส่มองภายในเวลา 8-10 วนิาท ี

ซึง่ออกฤทธิท์าํใหเ้สน้เลอืดแดงหดรดัตวั ความดนัโลหติสงูขึน้ หายใจเรว็ขึน้ และกระตุน้สมอง

สว่นกลางทาํใหรู้ส้กึผอ่นคลาย ในระยะตน้ หลายคนจงึสบูบุหรีด่ว้ยเหตุผลเพือ่คลายความเครยีด แต่

เมือ่ปรมิาณนิโคตนิในสมองลดลง จะทาํใหผู้ส้บูเกดิอาการหงดุหงดิ และเครยีดไดใ้นเวลาต่อมา และ

น่ีคอืเหตุผลทีท่าํใหต้อ้งสบูบุหรีอ่ยูเ่สมอเพื่อคงระดบันิโคตนิไวใ้นรา่งกาย 
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          - กระแสของสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาต่างๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้มลว้นมอีทิธพิลต่อวถิชีวีติ

คนอยา่งมาก สามารถก่อใหเ้กดิแรงจงูใจทีจ่ะเชือ่และนิยมชมชอบในผลติภณัฑท์ีโ่ฆษณา ถงึแมว้า่

ประเทศไทยจะมกีฎหมายหา้มการโฆษณาบุหรี ่แต่บางประเทศทีไ่มม่กีฎหมายหา้มกม็กี ารโฆษณา

ทุกรปูแบบ ซึง่เผยแพรไ่ปทัว่โลกตามการสือ่สารไรพ้รมแดน ในปจัจบุนัเยาวชนสามารถรบัรูส้ ือ่

โฆษณาบุหรีข่องต่างประเทศไดท้ัง้ทางหนงัสอืหรอืสิง่พมิพช์นิดต่างๆ ทาง วทิยแุละโทรทศัน์ 

นอกจากน้ี กลยทุธใ์นการโฆษณาแฝงของอุตสาหกรรมบุหรีท่ีห่ลกีเลีย่งกฎหมายกม็มีาก คอื  การจด

ทะเบยีน การคา้โดยใชส้ญัลกัษณ์ตราบุหรีเ่ป็นสนิคา้ เช่น ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้ เครือ่งหนงั เครือ่งเรอืน 

ของใชต่้างๆ และบรษิทัท่องเทีย่ว  และการสนบัสนุนต่างๆ ทีเ่น้นกลุ่มเป้าหมายพเิศษ เช่น การจดั

แสดงดนตร ีการจดัแขง่รถใหว้ยัรุน่ การแสดงแบบเสือ้ใหก้ลุ่มสตร ีแล ะการแจกสมดุหรอืหนงัสอืทีม่ ี

ตราบุหรีใ่หแ้ก่เดก็เลก็ ในต่างประเทศยงัมกีารโฆษณา แฝงทางภาพยนตร ์โดยใหด้าราทีเ่ป็นทีช่ืน่

ชอบสบูบุหรี ่และใหเ้หน็สญัลกัษณ์ของบุหรีน่ัน้ดว้ย การโฆษณาทุกรปูแบบจะเน้นทีค่วามโกเ้ก๋ 

ทนัสมยั และเรา้ใจ ซึง่สง่ผลอยา่งมากในการสง่เสรมิใหสู้ บบุหรี ่เยาวชนจงึมแีนวโน้มทีจ่ะสบูบุหรี่

ยีห่อ้ทีม่กีารโฆษณาบ่อยๆ 

           อายเุฉลีย่ของคนไทยทีต่ดิบุหรีค่อื 18 ปี 

ปัจจยัเส่ียงต่อการติดบหุร่ี  

           - สารนิโคตนิ บุหรีใ่ชใ้บยาสบูซึง่มสีาร นิโคตนิเป็นสว่นประกอบอยูต่ามธรรมชาต ิรอ้ยละ 

85-95 ของสารแอลคาลอยดท์ัง้หมด ขึน้อยูก่บัชนิดของใบยาสบู โดยสารนิโคตนิสามารถกระตุน้สว่น

สมองทีเ่กีย่วกบั ความอยาก ความสุขสม รวมทัง้การเสพตดิ ปจัจบุนัมงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ได ้และ

องคก์ารอนามยัโลกกป็ระกาศอยา่งเป็นทางการแลว้วา่ "นิโคตนิเป็นสารเสพตดิ " และการสบูบุหรี่

หรอืการบรโิภคย าสบูในรปูแบบอื่นเป็นเพยีง วธิกีารทีท่าํใหร้า่งกายไดม้าซึง่สิง่เสพตดิ ซึง่กค็อื

นิโคตนินัน่เอง นิโคตนิเป็นสารเสพตดิทีม่ผีูเ้สพมากทีส่ดุ และมอีาํนาจการเสพตดิสงูสดุเทยีบเท่า

เฮโรอนี เป็นยาเสพตดิซึง่ผูเ้สพทีต่ดิแลว้ตอ้งใชต้ลอดเวลาและทุกวนั ยกเวน้เวลานอนหลบั มฤีทธิ ์

ดา้นดคีอื กระตุน้ต่อมพทิอูทิารแีละอะดรนีลัใหเ้กดิความรูส้กึคลายเครยีด และควบคุมน้ําหนกัตวั แต่

มฤีทธิข์า้งเคยีงคอื ทาํใหเ้สีย่งต่อการเกดิมะเรง็ ปอด โรคหลอดเลอืดหวัใจ ถุงลมโปง่พองได ้เมือ่สดู

ควนับุหรีเ่ขา้ไป สารนิโคตนิจะเขา้สูร่า่งกาย โดยรอ้ยละ 95 จะจบัอยูท่ี่ปอด บางส่วนจะดดูซมึเขา้สู่

กระแสโลหติ เมือ่ใดทีร่ะดบัของสารนิโคตนิลดลงจากทีเ่คยมอียูใ่นรา่งกาย ซึง่จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่

กบัจาํนวนมวนบุหรีท่ี ่  ผูส้บูสบูต่อวนั จะทาํใหเ้กดิอาการขาดสารนิโคตนิคอื กระวนกระวาย 

หงดุหงดิ ขาดสมาธ ิปวดศรีษะ เหน่ือยลา้ ซมึเศรา้ งว่ง มนึศรีษะ เหมอ่ลอย บางคนนอนไมห่ลบั 

และบางคนมอีาการปวดทอ้ง คลืน่ไสอ้าเจยีน ครัน่เน้ือครัน่ตวั ถา้ผูส้บูบุหรีไ่มม่คีวามตัง้ใจแน่วแน่ใน

การเลกิสบู กจ็ะหวนกลบัไปสบูอกีเพื่อระงบัอาการเหล่าน้ี 
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         - สภาพแวดลอ้ม สถานทีท่าํงานทีม่ผีูส้บูบุหรีจ่าํนวนมาก มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะกระตุน้ให้

ผูร้ว่มงานสบูบุหรีแ่ละเลกิสบูไดย้าก โรงเรยีนทีม่คีรอูาจารยส์บูบุหรีก่จ็ะมคีวามเสีย่งทีน่กัเรยีน

นกัศกึษาจะสบูบุหรีม่ากขึน้ ทัง้น้ี ผูท้ ีต่ดิบุหรีส่ว่นใหญ่จะเริม่สบูบุ หรีก่่อนจบชัน้มธัยมศกึษา 

หมายความวา่ ถา้เยาวชนคนไหนไมเ่คยสบูบุหรีใ่นระหวา่งทีเ่รยีนชัน้มธัยมศกึษา เยาวชนคนนัน้ก็

จะมแีนวโน้มเป็นคนทีไ่มส่บูบุหรี ่ เยาวชนทีส่บูบุหรีจ่ะส่งผลใหม้ผีลการเรยีนตํ่ากว่าทีเ่คยเป็น และมี

แนวโน้มทีจ่ะตดิกลุม่เพือ่นทีส่บูบุหรีด่ว้ยกนั น อกจากน้ี ยงัมผีลเสยีต่อบุคลกิภาพ กลายเป็นคนไม่

แขง็แรง และไมม่ัน่ใจในตนเอง งานวจิยัระบุวา่บุหรีเ่ป็นยาเสพตดิชนิดแรกทีเ่ยาวชนใช ้ก่อนทีจ่ะ

กา้วไปสูเ่หลา้และยาเสพตดิชนิดรา้ยแรงอื่นๆ 

การเลิกสบูบหุร่ี  

           ผูท้ีส่บูบุหรีร่อ้ยละ 80 ตอ้งการเลกิสบูบุหรี ่เหตุ ทีก่ารเลกิสบูบุหรีท่าํไดย้าก เพราะว่าบุหรีม่ ี

นิโคตนิซึง่เป็นสารเสพตดิ ผูท้ีเ่สพตดิบุหรีแ่ลว้จะตอ้งมคีวามตัง้ใจจรงิและมคีวามพยายาม จงึจะเลกิ

สบูบุหรีไ่ดอ้ยา่งถาวร  เคลด็ลบัในการเลกิสบูบุหรีค่อื  

          - ขอคาํปรกึษา จากผูท้ีเ่ชีย่วชาญหรอื จากบุคลากรทางการแพทย ์

          - ลงมอืปฏบิตั ิโดยการทิง้บุหรีแ่ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เตรยีมน้ําและผลไม ้หรอืของ

ขบเคีย้วทีไ่มห่วาน เพือ่ช่วยลดความอยากสบูบุหรี ่รวมทัง้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีท่าํใหอ้ยากสบู

บุหรี ่เช่น อ่านหนงัสอืแทนการสบูบุหรีร่ะหวา่งเขา้หอ้งน้ํา ลกุจากโต๊ ะอาหารทนัททีีร่บัประทาน

อาหารอิม่ แปรงฟนัทุกครัง้หลงัรบัประทานอาหาร เมือ่เครยีดหรอืหงดุหงดิกอ็าบน้ําหรอืใชผ้า้เยน็ 

เชด็หน้า ดืม่น้ํามากๆ หากจิกรรมอื่นทาํ เพือ่เบีย่งเบนความสนใจหรอืคลายเครยีด 

          - ห่างไกลสิง่กระตุน้ ตอ้งเลกิ หรอือยูใ่หห้่างจากกจิกรรมที่ ทาํใหอ้ยากสบูบุหรี ่เช่น การดืม่

กาแฟ หรอืดื่มแอลกอฮอลแ์ลว้ตอ้งสบูบุหรี ่กค็วรงดหรอืเปลีย่นพฤตกิรรม ในระยะแรกทีเ่ลกิสบูบุหรี ่

ควรหลกีเลีย่งการ อยูใ่นกลุ่มผูส้บูบุหรี ่

          โดยเฉลีย่คนไทยทีส่บูบุหรีจ่ะเลกิสบูเมือ่อาย ุ 41 ปี สาเหตุส่วนใหญ่ทีเ่ลกิเพราะ ห่วงสขุภาพ 

และรูส้กึวา่ไมเ่ป็นทีย่อมรบัของคนรอบขา้ง 

 

ทีม่า : สารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ เลม่ที ่28 

ลงิค ์: http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=2361 
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ภาคผนวก  ค 

 

 

- แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

- แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 

1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมทีัง้หมด 30 ขอ้ ใชเ้วลาทาํ 50 นาท ี

คาํช้ีแจง 

2. คาํถามทัง้หมดเป็นแบบเลอืกตอบ แต่ละคาํถามจะมตีวัเลอืก ก ข ค และ ง ให ้

เลอืกตอบ ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบทีด่ทีีสุ่ดหรอืเหมาะสมทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว โดยทาํเครือ่งหมาย

กากบาท (× ) ในช่องทีต่รงกบัขอ้ทีน่กัเรยีนตอ้งการตอบลงในกระดาษคาํตอบ ดงัตวัอยา่ง 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

 

3. นกัเรยีนตอบไดเ้พยีงคาํตอบเดยีว ถา้นกัเรยีนเลอืกเกนิหน่ึงคาํตอบจะถอืวา่ผดิ 

และถอืวา่ไมไ่ดค้ะแนนในขอ้นัน้ 

4. ถา้นกัเรยีนตอบแลว้ แต่ตอ้งการเปลีย่นคาํตอบใหม ่ใหข้ดีขวางทบัเครือ่งหมายใน 

ขอ้เดมิแลว้จงึเลอืกคาํตอบใหม ่ดงัตวัอยา่ง 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

 

5. หา้มขดีฆา่ หรอืทาํตวัอกัษรใด ๆ ในแบบทดสอบ 

6. ใหน้กัเรยีนเขยีนชื่อ นามสกุล ชัน้ เลขที ่ลงในกระดาษคาํตอบ เมือ่เรยีบรอ้ยแลว้ 

จงึลงมอืทาํขอ้สอบ ถา้มขีอ้สงสยัใดใหถ้ามผูคุ้มสอบทนัท ี
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สถานการณ์ท่ี 1 

 นายสมบรูณ์กบันางแกว้ใจมลีกูสามคน พวกเขามอีาชพีเกษตรกรรมช่วยกนัทาํไรข่า้วโพด 

เพือ่นํารายไดม้าเลีย้งครอบครวั ปีแรกทีน่ายสมบรูณ์ นางแกว้ใจและลกู ๆ ช่วยกนัปลกูขา้วโพด 

ปรากฏว่าไดผ้ลผลติสงูมาก ทาํใหม้เีงนิเกบ็ออมไว ้ 2-3 ปีต่อมา รายไดจ้ากการขายขา้วโพดกย็งัสงู

อยู ่ในปีที ่4-5 ผลผลติลดลงเรือ่ย ๆ ทาํใหข้าดทุนจากการทาํไรข่า้วโพด 

 จากสถานการณ์ที ่1 ตอบคาํถามขอ้ 1-2 

1.  ปญัหาของนายสมบรูณ์คอือะไร  

     ก.  เงนิออมน้อยลง 

     ข.  การทาํอาชพีเกษตรกรรม 

     ค.  ผลผลติลดลงกว่า 1-3 ปีแรก 

     ง.  รายไดจ้ากการขายขา้วโพดลดลง 

2.  สาเหตุสาํคญัทีสุ่ดของปญัหาคอืขอ้ใด  

     ก.  สภาพอากาศ 

     ข.  แรงงานไมเ่พยีงพอ 

     ค.  ขาดเงนิทุนทีใ่ชซ้ือ้ปุ๋ ย 

     ง.  ดนิขาดความอุดมสมบรูณ์ 

 

สถานการณ์ท่ี 2 

 ประชาเป็นชาวสวน เขาปลกูผกัสวนครวัไวห้ลายอยา่ง เช่น คะน้า กะหลํ่า พรกิ มะเขอื เป็น

ตน้ ต่อมามศีตัรพูชืมารบกวนผกัทีป่ลกูไว ้ทาํใหพ้ชืผกัมใีบแหวง่ ไมส่วยงาม ราคาตกตํ่า ประชาจงึ

ใชย้าปราบศตัรพูชืพน่กนัแมลง ทาํใหแ้มลงไมม่ารบกวนพชืผกัของเขาอกี พชืผกักส็วยงาม ขายได้

ราคาด ีต่อมาประชาปว่ย มอีาการคลืน่ไส ้อาเจยีน ทอ้งรว่งและเจบ็หน้าอก 

 จากสถานการณ์ที ่2 ตอบคาํถามขอ้ 3-4   

 3.  นกัเรยีนคดิวา่จะแกไ้ขปญัหาสถานการณ์น้ีอยา่งไร 

      ก.  เปลีย่นยาปราบศตัรพูชืใหม ่

      ข.  ใหค้นอื่นพน่ยาปราบศตัรพูชืแทน 

      ค.  ใหแ้พทยร์กัษาอาการประชาเป็นอยา่งด ี

      ง.  ใหเ้จา้หน้าทีก่ารเกษตรแนะนําวธิกีารกาํจดัศตัรพูชือยา่งถกูวธิ ี

 4.  นกัเรยีนคาดวา่การแกป้ญัหาในขอ้ 3 จะส่งผลดมีากทีสุ่ดอยา่งไร 

      ก.  ประชามสีขุภาพดขีึน้ 

      ข.  แมลงมารบกวนพชืผกัน้อยลง 

      ค.  ประชาไมใ่ชย้าปราบศตัรพูชือกี 

      ง.  ประชาไดผ้ลผลติจากผกัมากขึน้ 
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สถานการณ์ท่ี 3 

 เดก็ชายประสทิธิช์อบเล่นเกมคอมพวิเตอรม์ากและเล่นจนดกึทุกวนั เมือ่พ่อแมม่าเหน็กจ็ะดุ
วา่อยูเ่สมอ ประสทิธิจ์ะตื่นสายทาํใหไ้ปโรงเรยีนไมท่นัเคารพธงชาตเิป็นประจาํ แมบ้า้นจะอยูใ่กล้
โรงเรยีนกต็าม เขาถกูฝา่ยปกครองตกัเตอืนและคาดโทษไว ้ทาํใหเ้ขาอายเพือ่น ๆ  

จากสถานการณ์ที ่3 ตอบคาํถามขอ้ 5-7 
 5.  สาเหตุสาํคญัของปญัหาคอือะไร 
      ก.  ประสทิธิน์อนตื่นสาย 
      ข.  บา้นอยูใ่กลโ้รงเรยีน 
      ค.  ประสทิธิโ์ดนพ่อแมดุ่ว่าอยูเ่สมอ 
      ง.  ประสทิธิช์อบเล่นเกมคอมพวิเตอร ์

6.  จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ ถา้นกัเรยีนเป็นประสทิธิ ์นกัเรยีนมวีธิกีารแกป้ญัหาอยา่งไร  
      ก.  นอนตัง้แต่หวัคํ่า 
      ข.  ตัง้นาฬกิาปลุกใหป้ลุกเรว็ขึน้ 
      ค.  ลดเวลาการเล่นคอมพวิเตอร ์
      ง.  สญัญากบัครฝูา่ยปกครองวา่จะไมม่าโรงเรยีนสายอกี 
 7. นกัเรยีนคาดวา่ผลของการแกป้ญัหาของนกัเรยีนจะเป็นอยา่งไร  
      ก.  ประสทิธิไ์มโ่ดนลงโทษ 
      ข.  ประสทิธิต์ื่นเชา้กวา่เดมิ 
      ค.  ประสทิธิเ์ลกิเล่นเกมคอมพวิเตอร ์
      ง.  ประสทิธิไ์ปโรงเรยีนทนัเคารพธงชาต ิ
 

สถานการณ์ท่ี 4 

 ปจัจบุนัมขีอ้มลูสถติเิกีย่วกบัอุบตัเิหตุในการเดนิทางในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงวนัหยดุ
สาํคญั ๆ วา่มสีถติเิพิม่ขึน้ทุกปี อุบตัเิหตุทีเ่กดิมากทีส่ดุคอืการขบัขีย่านพาหนะดว้ยความประมาท 
และมกีารดืม่สรุา เสพยาเสพตดิ เมือ่เกดิอุบตัเิหตุจะทาํใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ 
 จากสถานการณ์ที ่4 ตอบคาํถามขอ้ 8-9 

8. ถา้นกัเรยีนเป็นผูใ้หญ่ และตอ้งขบัรถในช่วงวนัหยดุสาํคญั ๆ นกัเรยีนควรปฏบิตัติวัอยา่งไร  
      ก.  เมาไมข่บั 
      ข.  เตมิน้ํามนัจนเตม็ถงั 
      ค.  มงีานเลีย้งสงัสรรคจ์นดกึ 
      ง.  ขบัรถดว้ยความเรว็ 120 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
 9. ถา้ทุกคนปฏบิตัติวัตามทีน่กัเรยีนทาํใหข้อ้ 13 จะเกดิอะไรขึน้  
      ก.  ถงึทีห่มายเรว็ขึน้ 
      ข.  สถติอุิบตัเิหตุลดลง 
      ค.  คณุภาพชวีติของคนดขีึน้ 
      ง.  ตาํรวจจราจรไมเ่หน่ือยเกนิไป 
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สถานการณ์ท่ี 5 

 ค่านิยมของสงัคมไทยในปจัจบุนั คนไทยรกัอสิรภาพ เป็นตวัของตวัเอง เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ แต่ก็

ชอบความโอ่อ่า ชอบสิง่ทีแ่สดงออกถงึความหรหูรา มคีวามเป็นบรโิภคนิยม เช่นจดังานเลีย้งและพธิี

ใหญ่โต มขีองใชร้าคาแพง รบัประทานอาหารในรา้นทีม่ชีือ่เสยีง นิยมซือ้สนิคา้ฟุ่มเฟือย 

 จากสถานการณ์ที ่5 ตอบคาํถามขอ้ 10-12 

 10. จากคา่นิยมของคนไทยในปจัจบุนั นกัเรยีนคดิวา่คา่นิยมใดทีค่วรแกไ้ขมากทีส่ดุ  

      ก.  ความรกัอสิรภาพ 

      ข.  ความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 

      ค.  ความเป็นบรโิภคนิยม 

      ง.  ความเป็นตวัของตวัเอง 

 11. แนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากค่านิยมของสงัคมไทยคอืขอ้ใด  

      ก.  ซือ้สนิคา้ทีไ่ทยทาํ 

      ข.  งดซือ้สนิคา้จากต่างประเทศ 

      ค.  ปลกูฝงัค่านิยมทีด่ตี ัง้แต่ยงัเดก็ 

      ง.  เลอืกรบัวฒันธรรมต่างชาตแิลว้นํามาปรบัใช ้

 12. ผลทีน่กัเรยีนคาดวา่จะเกดิขึน้อยา่งสอดคลอ้งกบัแนวทางแกป้ญัหา คอืขอ้ใด  

      ก.  คนไทยมชีวีติเรยีบงา่ย 

      ข.  คนไทยกลายเป็นผูบ้รโิภคทีช่าญฉลาด 

      ค.  คนไทยมพีฤตกิรรมเป็นผูม้เีหตุผล 

      ง.  คนไทยเปลีย่นพฤตกิรรมบรโิภค 

 

สถานการณ์ท่ี 6 

 นรศิาเป็นพนกังานบรษิทัแหง่หน่ึง ขณะทีเ่ธอกาํลงัทาํงานอยู ่มตีาํรวจ 2 นายมาขอพบ และ

แจง้ว่าบา้นของเธอถูกไฟไหมเ้กอืบทัง้หลงั จากการตรวจสอบทีเ่กดิเหตุพบว่าหิง้พระทีอ่ยูส่งูกว่าพืน้

หอ้งกว่า 1 เมตรถูกไฟไหมห้ล่นลงมา เสือ้ผา้และกองหนงัสอืพมิพเ์ก่าทีอ่ยูใ่กลก้นัถูกไฟไ หมจ้นหมด 

แต่โชคดทีีไ่มม่ใีครอยูใ่นบา้น และขา้งบา้นไดแ้จง้ดบัเพลงิไวท้นัจนสามารถระงบัเพลงิลกุลามไวไ้ด ้

 จากสถานการณ์ที ่6 ตอบคาํถามขอ้ 13-15 

 13. ปญัหาสาํคญัทีเ่กดิขึน้คอืขอ้ใด  

      ก.  ขาดความระมดัระวงัเรือ่งการอยูอ่าศยั 

      ข.  ขาดความระมดัระวงัเรือ่งการใชไ้ฟฟ้า 

      ค.  ขาดความระมดัระวงัเรือ่งการวางสิง่ของ 

      ง.  ขาดความระมดัระวงัเรือ่งการจดุธปูเทยีน บชูาพระ 
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14. นกัเรยีนคดิว่าสาเหตุการเกดิเพลงิไหมค้อืขอ้ใด  

       ก.  ไฟฟ้าลดัวงจร 

       ข.  ไมม่ใีครอยูบ่า้น 

       ค.  ธปูเทยีนทีจ่ดุบชูาพระ 

       ง.  กองเสือ้ผา้และหนงัสอืพมิพ ์

 15. นกัเรยีนมวีธิป้ีองกนัการเกดิไฟไหมจ้ากสาเหตุในขอ้ 13 ไดอ้ยา่งไร 

       ก.  ตรวจสอบความชาํรดุของสายไฟและเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

       ข.  ไมจ่ดุธปู เทยีนทิง้ไวข้ณะทีไ่มม่ใีครอยูบ่า้น 

       ค.  จดักองเสือ้ผา้และหนงัสอืพมิพแ์ยกใหห้่างไกลกนั 

       ง.  ไมท่ิง้เดก็และคนชราใหอ้ยูบ่า้นเพยีงลาํพงั 

 

สถานการณ์ท่ี 7 

 วนัหน่ึงขณะทีไ่กรสรกําลงัลงจากตน้ไมใ้หญ่ เขาไมท่นัระวงัจงึพลดัตกลงมา ทาํใหเ้ขา

บาดเจบ็และตอ้งหยดุเรยีนเพื่อรกัษาตวักว่า 3 สปัดาห ์เมือ่กลบัมาเรยีน เขารูส้กึวา่เรยีนไมท่นัเพือ่น 

จงึพยายามอ่านหนงัสอืและทาํแบบฝึกหดัใหม้ากขึน้ แต่เขากย็งัไมเ่ขา้ใจอยูด่ ีไกรสรรูส้กึกงัวลมาก 

เพราะอกี 2 สปัดาหก์จ็ะตอ้งสอบปลายภาคแลว้ 

 จากสถานการณ์ที ่7 ตอบคาํถามขอ้ 16-18 

 16. ปญัหาของไกรสรคอือะไร 

      ก.  การหยดุเรยีน  

      ข.  กงัวลเรือ่งสอบ 

      ค.  การเกดิอุบตัเิหตุ     

      ง.  การเรยีนไมท่นัเพือ่น 

 17. สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิปญัหาคอือะไร  

      ก.  การไมถ่ามคร ู

      ข.  การหยดุเรยีน 

      ค.  การสอบปลายภาค 

      ง.  การขาดความระมดัระวงั 

 18. ถา้นกัเรยีนเป็นไกรสร นกัเรยีนจะมวีธิแีกป้ญัหาอยา่งไร  

      ก.  ระมดัระวงัในการปีนตน้ไม ้

      ข.  ไปคน้ควา้เพิม่เตมิจากหอ้งสมดุ 

      ค.  ใหค้รหูรอืเพื่อนอธบิายในส่วนทีไ่มเ่ขา้ใจใหฟ้งั 

      ง.  อ่านหนงัสอืและทาํแบบฝึกหดัใหม้ากขึน้กว่าเดมิ 
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สถานการณ์ท่ี 8 

 ในลาํน้ําเจา้พระยาบรเิวณจงั หวดัพระนครศรอียธุยาและจงัหวดัอ่างทอง ไดม้ปีลามากมาย

ลอยน้ําขึน้มาหายใจ รวมไปถงึปลาในกระชงัทีช่าวบา้นเลีย้งไวบ้รเิวณรมิแมน้ํ่ากล็อยหวัขึน้มาหายใจ

และตายลอยเป็นแพในทีส่ดุ ซึง่ก่อนหน้าทีจ่ะเกดิเหตุการณ์น้ีไดม้เีรอืบรรทุกน้ําตาลประมาณ 2 

พนัตนัลม่  

 จากสถานการณ์ที ่8 ตอบคาํถามขอ้ 19-21 

 19. สาเหตุทีท่าํใหป้ลาตายเป็นจาํนวนมากคอือะไร  

      ก.  ปลาไมช่อบน้ําตาล 

      ข.  ภาวะน้ําขาดออกซเิจนอยา่งฉบัพลนั 

      ค.  ปลาในกระชงัหนีออกจากกระชงัไมไ่ด ้

      ง.  น้ําตาลจาํนวนมากละลายผสมกบัน้ําทาํใหน้ํ้าหวาน 

 20. ถา้นกัเรยีนเป็นเจา้ของกระชงัปลารมิแมน้ํ่า นกัเรยีนมวีธิแีกป้ญัหาน้ีอยา่งไร   

      ก.  จบัปลาทีต่ายแลว้ไปขาย 

      ข.  จบัปลาทีล่อยขึน้มาหายใจนําไปรบัประทาน 

      ค.  ฟ้องรอ้งคา่เสยีหายจากบรษิทัเรอืบรรทุกน้ําตาล  

      ง.  เรง่ตดิเครือ่งป ัม้ออกซเิจนและเครือ่งบาํบดัน้ําเสยี 

21. นกัเรยีนคาดว่าวธิแีกป้ญัหาทีน่กัเรยีนเลอืกจะสามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งไร   

      ก.  ไมต่อ้งเสยีค่าซือ้ปลา 

      ข.  ปลาทีต่ายแลว้มน้ีอยลง 

      ค.  ช่วยป้องกนัไมใ่หป้ลาทีย่งัเหลอือยูต่าย 

      ง.  ไดร้บัคา่เสยีหายเพือ่นํามาซือ้พนัธุป์ลาใหม ่

 

สถานการณ์ท่ี 9 

 นารมีหีอ้งแถวอยูห่อ้งหน่ึง เมือ่ก่อนเธอเปิดกจิการเลก็ ๆ ขายซดีเีพลงและภาพยนตรม์อื

สองทีเ่ป็นของตนเอง กระทัง่วนัหน่ึงมลีกูคา้ผูช้ายไดเ้ขา้มาซือ้ซดีเีพลงแลว้จากไป หลงัจากนัน้ไมถ่งึ

หน่ึงชัว่โมงชายคนทีเ่ป็นลกูคา้และตาํรวจกม็าเชญินารไีปโรงพกัเพือ่เสยีคา่ปรบัเป็นจาํนวนเงนิถงึ 4 

หมืน่บาท 

 จากสถานการณ์ที ่9 ตอบคาํถามขอ้ 22-23 

 22. ปญัหาสาํคญัของนารคีอือะไร  

      ก.  การโดนปรบัเงนิ 

      ข.  ความรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ 

      ค.  การโดนตาํรวจเชญิไปโรงพกั 

      ง.  การขายซดีเีพลงและภาพยนตรม์อืสอง 
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 23. สาเหตุของปญัหาคอือะไร  

      ก.  บรกิารลกูคา้ไมด่ ี

      ข.  ขายของมอืสอง 

      ค.  ขายของเกนิราคา 

      ง.  การไมไ่ดศ้กึษาเรือ่งลขิสทิธิอ์ยา่งชดัเจนก่อนนํามาขาย 

 

สถานการณ์ท่ี 10 

 อุทยัและสมทุรไปดภูาพยนตรท์ีโ่รง ภาพยนตรแ์หง่หน่ึง ขณะทีภ่าพยนตรฉ์ายกม็เีสยีง

โทรศพัทด์งัขึน้ใกลต้วัอุทยั เขาพบวา่เป็นเสยีงโทรศพัทม์อืถอืของสมทุรนัน่เอง เมือ่สมทุรรูต้วัจงึรบั

โทรศพัทแ์ลว้สนทนากบัปลายสายดว้ยเสยีงทีด่งัพอสมควร จนคนรอบขา้งเริม่หนัมามองอยา่งไม่

พอใจ แต่สมทุรกลบัไมส่นใจและสนทนาต่อจนจบ 

 จากสถานการณ์ที ่10 ตอบคาํถามขอ้ 24-25 

 24.  ถา้นกัเรยีนเป็นอุทยันกัเรยีนจะแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งไร  

      ก.  เตอืนใหส้มทุรวางโทรศพัท ์ 

      ข.  เตอืนใหส้มทุรขอโทษคนอื่น ๆ   

      ค.  น่ิงเฉยทาํเหมอืนไมรู่จ้กักบัสมทุร    

      ง.  กล่าวขอโทษกบัคนอื่น ๆ แทนสมทุร 

 25. นกัเรยีนคดิวา่การแกป้ญัหาตามทีว่ธิทีีเ่ลอืกน่าจะเกดิอะไรขึน้  

      ก.  สมทุรวางหโูทรศพัท ์

      ข.  สมทุรขอโทษคนอื่น ๆ 

      ค.  สมทุรไมต่อ้งขอโทษคนอื่น 

      ง.  อุทยัไมโ่ดนคนอื่น ๆ ต่อว่า 

 

สถานการณ์ท่ี 11 

 ในซอยโรงฟอกหนงั กม .30 อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัสมทุรปราการ มโีรงงานฟอกหนงัเป็น

จาํนวนมาก แต่ละวนัโรงฟอกหนงัเหลา่น้ีจะทิง้น้ําทีใ่ชช้ะลา้งหนงัทีฟ่อกดว้ยสารเคมลีงท่อน้ํา กลิน่ที่

เกดิจากน้ําทีใ่ชฟ้อกหนงัจะลอยไปตามลมและมกีลิน่เหมน็มาก ชาวบา้นทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง

มกัจะไดร้บักลิน่อยูเ่สมอ สง่ผลใหช้าวบา้นหลายคนมอีาการแสบจมกู วงิเวยีน คลืน่ไส ้อาเจยีน บาง

รายอาจตอ้งนําสง่โรงพยาบาล สว่นเดก็เลก็ ๆ เมือ่โตขึน้กเ็ริม่มอีาการภมูแิพ ้

จากสถานการณ์ที ่11 ตอบคาํถามขอ้ 26-28 

 26. ปญัหาสาํคญัคอือะไร  

      ก.  กลิน่เหมน็จากน้ําเสยี 

      ข.  ชาวบา้นมอีาการปว่ย 

      ค.  โรงงานใชส้ารเคมฟีอกหนงั 

      ง.  บา้นอยูใ่กลโ้รงงานฟอกหนงั 
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 27. นกัเรยีนคดิวา่วธิกีารแกป้ญัหาใดดทีีส่ดุ  

      ก.  ยา้ยบา้นไปอยูห่า่งไกลจากโรงงาน 

      ข.  แจง้หน่วยงานทีด่แูลเรือ่งมลพษิทางน้ํา 

      ค.  โรงงานฟอกหนงัจดัทาํเครือ่งกรองอากาศ  

      ง.  โรงงานฟอกหนงับาํบดัน้ําเสยีก่อนปล่อยลงท่อน้ํา 

28. นกัเรยีนคาดว่าผลลพัธจ์ากวธิแีกป้ญัหาในขอ้ 26 จะช่วยทาํใหเ้กดิอะไรขึน้   

      ก.  น้ําเน่าเสยีน้อยลง 

      ข.  ชาวบา้นไมเ่จบ็ปว่ย 

      ค.  กลิน่เหมน็จากน้ําเสยีน้อยลง 

      ง.  เจา้หน้าทีส่ ัง่ปิดโรงงานฟอกหนงัทีป่ล่อยน้ําเสยี 

 

สถานการณ์ท่ี 12 

ผูป้ระกาศขา่วหญงิของรายการขา่วรายการหน่ึงไดนํ้าเสนอขา่วเกีย่วกบัการถวาย

พระราชทานเพลงิศพของเจา้นายพระองคห์น่ึง ซึง่นกัขา่วหญงิผูน้ี้อ่านคาํวา่ เมรมุาศ (เมน-ร-ุมาด) 

เป็น เมน-มาด ทาํใหม้ผีู้ เชีย่วชาญทางดา้นภาษาไทยหลายท่านออกมาตาํหนิเรือ่งการอ่านคาํของ

นกัขา่วคนน้ี  

จากสถานการณ์ที ่12 ตอบคาํถามขอ้ 29-30 

 29. ปญัหาสาํคญัคอือะไร  

      ก.  การอ่านคาํสมาสสนธผิดิ 

      ข.  การอ่านขา่วพระราชสาํนกัผดิ 

      ค.  การถกูตาํหนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาไทย 

      ง.  ประชาชนรูส้กึอคตต่ิอการอ่านขา่วของผูป้ระกาศขา่วทีอ่่านผดิ 

 30. สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิปญัหาคอือะไร  

      ก.  ไมไ่ดฝึ้กอ่านขา่วก่อนมาอ่านจรงิ 

      ข.  ไมเ่ขา้ใจการอ่านคาํสมาสสนธอิยา่งถกูตอ้งนกั 

      ค.  ผูป้ระกาศขา่วรูส้กึตื่นเตน้ทีไ่ดอ่้านขา่วพระราชสาํนกั 

      ง.  ผูป้ระกาศขา่วยงัไมผ่า่นการอบรมการเป็นผูป้ระกาศขา่ว 
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แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย 

 

1. แบบสอบถามวดัความสนใจฉบบัน้ีตอ้งการถามเกีย่วกบัความสนใจของนกัเรยีน 

คาํช้ีแจง 

เกีย่วกบัวชิาภาษาไทยวา่ นกัเรยีนมคีวามสนใจในกจิกรรมนัน้มากน้อยเพยีงใด ดงันัน้การตอบจงึไม่

มขีอ้ถูกหรอืขอ้ผดิ เพราะนกัเรยีนแต่ละคนต่างกม็คีวามสนใจแตกต่างกนั 

2. ใหน้กัเรยีนตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีดว้ยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีน คาํตอบของ 

นกัเรยีนจะไมม่ผีลต่อการเรยีนของนกัเรยีนแต่ประการใด 

3. วธิตีอบแบบสอบถามวดัความสนใจ ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความทีก่ําหนดให ้และแต่ละ 

ขอ้จะมช่ีองวา่งใหน้กัเรยีนพจิารณาวา่ นกัเรยีนมคีวามสนใจหรอืไดท้าํกจิกรรมนัน้ ๆ มากน้อยระดบั

ใด โดยใหน้กัเรยีนเลอืกตอบระดบัขอ้ใดขอ้หน่ึงใน 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีส่ดุ ดว้ยการทาํเครือ่งหมาย  หลงัขอ้ความในช่องทีน่กัเรยีนเลอืกเพยีงเครือ่งหมายเดยีวเท่านัน้  

 

ข้อท่ี ข้อความ 

ระดบัความสนใจ 

มาก

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีส่ดุ 

1 ขา้พเจา้สนุกสนานกบัการเรยีนวชิา

ภาษาไทย 

     

2 ขา้พเจา้ตัง้ใจฟงัเพือ่นขณะรายงานอยู่

หน้าชัน้เรยีน 

     

3 ขา้พเจา้แกไ้ขแบบฝึกหดัภาษาไทยที่

ทาํผดิใหถ้กูตอ้ง 

     

4 เมือ่มเีวลาว่างขา้พเจา้มกัจะนําหนงัสอื

ภาษาไทยมาอ่าน 

     

5 ขา้พเจา้ตัง้ใจฟงัทีค่รสูอนทุกครัง้ที่

เรยีนวชิาภาษาไทย 

     

6 ขา้พเจา้สนทนาแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็กบัผูอ้ื่นในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวชิา

ภาษาไทย 

     

7 ขา้พเจา้สง่งานภาษาไทยครบทุกครัง้      

8 ขา้พเจา้ศกึษาความหมายของคาํใน

พจนานุกรม 
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ข้อท่ี ข้อความ 

ระดบัความสนใจ 

มาก

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีส่ดุ 

9 ขา้พเจา้ตอบคาํถามเมือ่ครถูามใน

ชัว่โมงภาษาไทยเสมอ 

     

10 ขา้พเจา้ชอบกจิกรรมการคดิในวชิา

ภาษาไทย 

     

11 ขา้พเจา้เขา้รว่มกจิกรรมภาษาไทยที่

จดัขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

     

12 เมือ่ครตูอ้งการอาสาสมคัรเพือ่ทาํ

กจิกรรมภาษาไทยขา้พเจา้จะรบีสมคัร

ทนัท ี

     

13 ขา้พเจา้รูส้กึเสยีใจเมือ่ครงูดสอนหรอื

ในชัว่โมงภาษาไทย 

     

14 ขา้พเจา้นําความรูท้ีไ่ดร้บัจากวชิา

ภาษาไทยไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 

     

15 ขา้พเจา้รว่มแสดงความคดิเหน็เมือ่ครู

เปิดโอกาส 

     

16 ขา้พเจา้อยากทาํกจิกรรมต่อแมห้มด

คาบเรยีน 

     

17 ขา้พเจา้สนใจซกัถามความกา้วหน้าใน 

การเรยีนวชิาภาษาไทยของตนเอง

หลงัจากปฏบิตักิจิกรรมแลว้ 

     

18 ขา้พเจา้เกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์

จากการเรยีนวชิาภาษาไทย 

     

19 ขา้พเจา้มคีวามพอใจทีไ่ดเ้รยีน

ภาษาไทย 

     

20 ขา้พเจา้นําคาํแนะนําของครมูา

ปรบัปรงุแกไ้ขงานในวชิาภาษาไทยให้

ถกูตอ้ง 
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ภาคผนวก  ง 

 

 

- ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหา 

- ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวดัความสนใจในการ

เรียนภาษาไทย 
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ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 

ในการคิดแก้ปัญหา 

 

ตาราง 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา 

 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 9  (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

25 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

26 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

29 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

31 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

32 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

33 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

34 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

35 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

รวม 35 35 35 105 35.00  

X  1 1 1 3 1.00  
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ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวดัความสนใจ 

ในการเรียนภาษาไทย 

 

ตาราง 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรยีนภาษาไทย 

 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

25 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

26 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

29 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

รวม 30 30 29 89 29.67  

X  1 1 0.97 2.97 0.99  
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ภาคผนวก  จ 

 

 

- ค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูข้องกลุ่มทดลอง 

- ค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูข้องกลุ่มควบคมุ  
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ค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 

ตาราง 11 คา่ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูข้องกลุม่ทดลอง 

 

ทดสอบระหว่างทดลอง จาํนวนคน คะแนนเตม็ คะแนนรวม เฉลีย่รอ้ยละ 

ครัง้ที ่1 32 10 265 82.81 

ครัง้ที ่2 32 10 263 82.19 

ครัง้ที ่3 32 10 275 85.94 

ครัง้ที ่4 32 10 266 83.13 

ครัง้ที ่5 32 10 264 82.50 

ครัง้ที ่6 32 10 277 86.56 

ครัง้ที ่7 32 10 279 87.19 

ครัง้ที ่8 32 10 275 85.94 

     

ทดสอบหลงัทดลอง 32 30 798 83.13 

     

 

E1  มคีา่เท่ากบั  84.53%  และ E2 

 

 มคีา่เท่ากบั  83.13% 
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ตาราง 12  คา่ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูข้องกลุม่ควบคมุ 

 

ทดสอบระหว่างทดลอง จาํนวนคน คะแนนเตม็ คะแนนรวม เฉลีย่รอ้ยละ 

ครัง้ที ่1 32 10 258 80.63 

ครัง้ที ่2 32 10 260 81.25 

ครัง้ที ่3 32 10 268 83.75 

ครัง้ที ่4 32 10 267 83.44 

ครัง้ที ่5 32 10 272 85.00 

ครัง้ที ่6 32 10 269 84.06 

ครัง้ที ่7 32 10 268 83.75 

ครัง้ที ่8 32 10 272 85.00 

     

ทดสอบหลงัทดลอง 32 30 778 81.04 

     

 

E1  มคีา่เท่ากบั  83.36%  และ E2

 

  มคีา่เท่ากบั  81.04% 
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ภาคผนวก  ฉ 

 

 

- คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุ 

- คะแนนความสนใจในการเรียนภาษาไทยของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุ 
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คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 

ตาราง 13 คะแนนความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

เลขที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน แตกต่าง เลขที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน แตกต่าง 

1 18 28 10 1 15 22 7 

2 15 25 10 2 15 19 4 

3 24 30 6 3 19 25 6 

4 14 27 13 4 20 25 5 

5 17 26 9 5 18 22 4 

6 21 23 2 6 14 21 7 

7 19 27 8 7 17 20 3 

8 22 30 8 8 20 30 10 

9 21 25 4 9 18 27 9 

10 16 27 11 10 18 23 5 

11 16 25 9 11 6 15 9 

12 27 29 2 12 17 23 6 

13 19 29 10 13 19 24 5 

14 14 25 11 14 18 19 1 

15 17 24 7 15 20 26 6 

16 14 24 10 16 16 22 6 

17 20 29 9 17 17 25 8 

18 21 25 4 18 19 27 8 

19 6 15 9 19 15 20 5 

20 24 30 6 20 7 16 9 

21 17 25 8 21 21 28 7 

22 12 21 9 22 22 26 4 

23 18 25 7 23 22 28 6 

24 16 29 13 24 14 18 4 

25 16 26 10 25 23 28 5 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

เลขที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน แตกต่าง เลขที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน แตกต่าง 

26 23 27 4 26 17 21 4 

27 20 22 2 27 18 23 5 

28 17 19 2 28 21 25 4 

29 25 29 4 29 19 26 7 

30 18 23 5 30 17 27 10 

31 19 24 5 31 13 17 4 

32 27 30 3 32 14 22 8 

        

∑ X  593 823 230 ∑ X  549 740 191 

        

X  18.53 25.72 7.19 X  17.16 23.13 5.97 
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คะแนนความสนใจในการเรียนภาษาไทยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 

ตาราง 14  คะแนนความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

เลขที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน แตกต่าง เลขที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน แตกต่าง 

1 55 60 5 1 69 75 6 
2 51 57 6 2 58 63 5 
3 54 60 6 3 54 61 7 
4 68 75 7 4 62 68 6 
5 75 80 5 5 66 71 5 
6 57 64 7 6 56 62 6 
7 51 59 8 7 46 55 9 
8 56 64 8 8 62 69 7 
9 52 56 4 9 52 58 6 
10 66 76 10 10 46 56 10 
11 79 88 9 11 47 56 9 
12 57 65 8 12 53 60 7 
13 58 63 5 13 57 62 5 
14 54 69 15 14 56 66 10 
15 52 59 7 15 53 59 6 
16 50 55 5 16 54 59 5 
17 69 77 8 17 51 58 7 
18 59 64 5 18 50 58 8 
19 53 62 9 19 52 61 9 
20 41 50 9 20 51 60 9 
21 68 75 7 21 44 50 6 
22 73 79 6 22 63 68 5 
23 57 63 6 23 45 50 5 
24 64 73 9 24 50 60 10 
25 62 68 6 25 55 60 5 
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ตาราง 14  (ต่อ) 

 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

เลขที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน แตกต่าง เลขที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน แตกต่าง 

26 67 76 9 26 62 70 8 
27 50 58 8 27 51 58 7 
28 57 66 9 28 50 58 8 
29 55 62 7 29 64 70 6 
30 56 62 6 30 56 61 5 
31 65 72 7 31 51 57 6 
32 65 70 5 32 48 54 6 
        

∑ X  1896 2127 231 ∑ X  1734 1953 219 

        

X  59.25 66.47 7.22 X  54.19 61.03 6.84 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
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