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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 2) เ พ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพ่ือศึกษาผลของการใช้
รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตปริมณฑล จ านวน 9,577 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 633 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน จ านวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก ด้วยโปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น 9.10 รหัส DP-14-072914-12727 
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดอริยสัจ 4 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ร่วมกับผลการสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้
ที่จะน าไปใช้ในการส่งเสริมความสามารถ ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยะที่ 3 
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดอริยสัจ 4 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง แบบอนุกรม
เวลาที่มีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 80 คน และใช้การสุ่ม
อย่างง่ายเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน และ กลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน ใช้ระยะเวลา 10 
สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย แผนการจัด 
การเรียนรู้  คู่มือการจัดการเรียนรู้ และคู่มือนักเรียน 2) เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดสามารถในการแก้ปัญหา แบบสังเกตพฤติกรรม ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้ า  
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถใน
การคดิวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจ และความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา โดยมีความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถแสดงด้วยค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้ ค่า 2= 154.39 ค่า df = 113, ค่า p-value= 0.00590 ค่า RMSEA = 0.024 
ค่า GFI = 0.97 ค่า AGFI = 0.96 ค่า CFI = 0.99 และ RMR = 0.01 
 2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นรูปแบบของกิจกรรมที่อิงเนื้อหาตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม เรียกว่า PAIWAT 
มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ก าหนดปัญหา  2) วิเคราะห์กิจกรรม           
3) จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 5) การวัดผลประเมินผล และ 6) การชื่นชม
ความส าเร็จ 
 3.  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียน  
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ABSTRACT 
            The purpose of  this research were to 1) study factors of the problem-solving 
ability of Grade 8 students, 2) develop a science learning management model to promote 
the problem-solving ability of Grade 8 students and 3)   to study the result of using           
a science learning management model. The research procedure consisted of 3 phases as 
follows. Phase 1: Study the factors of the problem-solving ability, The population was 
9,577. The samples of this research consisted of 633 Grade 8 students who were studying 
in the first semester of the academic year 2013 of the Office of the Basic Education 
Commission in central region, selected by stratified random sampling. The research 
instrument was 100 items of a five-point rating scale questionnaire. The statistic used 
in data analysis included exploratory factor analysis by using Lisrel Version 9.10 with 
activation code: DP-14-072914–12727. Phase 2: Develop a science learning management 
model to promote the problem-solving ability of Grade 8 students according to the 
concept of the four principles of noble truth. The five experts who checked the 
appropriateness and possibility of the developed model in phase 1 studies the results 
of the synthesis of the concept and related theories. The result indicated that the 
developed model was appropriate and had the possibility to be used in promotion of 
the problem-solving ability of Grade 8 students. Phase 3: Study the result of using          
a science learning management model according to the four principles of noble truth. 
The experimental research methodology was carried out by the time series design. 
The samples of this research included 80 Grade 8 students during the second semester 
of 2013 academic year of Prathomthammasat School by using multistage random 
sampling and simple random sampling to divide into control group of 40 students and 
an experiment group of 40 students. The period of study lasted 10 weeks. The 
instruments were: 1) tools used in learning management consisting of lesson plan, 
learning management handbook and student handbook and 2) evaluation tools of 
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learning management model consisting in problem solving and an observation 
behavior. The experts checked the appropriateness and possibility of the learning 
management model. The statistics for data analysis were mean, standard deviation 
and statistic for hypothesis was Repeated Measures One-way ANOVA. 
 The findings of the study were as follows:  
 1.  The problem-solving ability consisted of 4 factors as follows: the critical 
thinking ability,  the creative thinking,  the decision ability,  and the problem solving 
ability with the construct validity of structural model by the exploratory factor analysis, 
the chi-square goodness of fit test was 154.39, df =113, p-value = 0.00590, RMSEA = 0.024, 
GFI = 0.97, AGFI = 0.96, CFI = 0.99, RMR = 0.01. 
 2. A science learning management model to promote the problem-solving 
ability of Grade 8 students was the model of activities based on content as the main 
course of substance science learning group for Grade 8 students’ learning activities 
focused on the practice of activities that was PAIWAT contained 6 sequential steps as 
follows: 1) formulation of the problems, 2) analysis the activities, 3) Integrated learning 
management, 4) workshop, 5) evaluation and 6) the notable success.  
 3. The result of a science learning management model to promoting the 
problem-solving ability of Grade 8 students found that the students who learned by              
a science learning management model to promoting the problem-solving ability had 
higher ability in the problem-solving than the students who learned by the traditional 
approach at a statistically significant 0.05 level. 
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ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อารี พันธ์มณี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พันธ์ 
เดชะคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกคนเป็นอย่างสูง ที่กรุณาเสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ และ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ผู้วิจัยตลอดมา  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และคณะครูในโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตปริมณฑลทั้ง           
73 โรงเรียน ขอขอบพระคุณ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รวมทั้งนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ขอขอบพระคุณ พระมหาสายัณห์ วงศ์สุรินทร์ ได้กรุณาแนะน าและให้ค าปรึกทั้งในด้าน
ภาษาอังกฤษและวิธีหาค่าสถิติขั้นสูง ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอนรุ่นที่ 3 ทุกคน โดยเฉพาะ อาจารย์ดวงแก้ว เฉยเจริญ อาจารย์กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ และ
อาจารย์วารินท์พร ฟันเพ่ืองฟู ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการท าวิจัยตลอดมา ท าให้
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สุดท้ายนี้ คุณงามความดีที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และผลบุญที่ผู้วิจัยได้สร้างสมมา         
ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้แด่เจ้ากรรมนายเวรของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง และมีความสุขสมหวังในการด าเนินชีวิตตลอดไป 
 
 

        อมรัชญา  ชินศรี 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย…………………………………………………………………………………………………..…….… ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………….… ค 
กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………………………………………….… จ 
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………………………….……. ฉ 
สารบัญตาราง…………………………………………………………………………………………………………………………. ซ 
สารบัญภาพ…………………………………………………………………………………………………………………………. ฎ 
บทที่ 1  บทน า…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา…………………………………………………………… 1 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย…………………………………………………………….………………… 3 
 1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย……………………………………………………………………..…………….… 3 
 1.4  สมมติฐานในการวิจัย.................................................................................................  9 
 1.5  ขอบเขตของการวิจัย……………………..………………………….…………………………………… 10 
 1.6  ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย…………………………………………………………………………….………… 11 
 1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................................  12 
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง…………………………………..………………………...……………… 13 
 2.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า........................……………………………………………….……… 14 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา…………………….……..….……………… 31 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการก าหนดประเด็นปัญหา............................................. 71 
 2.4  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์......... 79 
 2.5  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหา.................................... 83 
 2.6  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการน าเสนอผลงาน........................... 85 
 2.7  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินผล…………………………………… 88 
 2.8  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการขอบคุณทีมงาน....................................... 91 
 2.9  ทฤษฎีรูปแบบ...........................................................................................................  95 
 2.10  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์....................................................................... 119 
 2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................................................  122 
บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย………………………………………………………………………………….……………… 125 
 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย.......................................................................................  125 
 3.2  ระยะเวลาของการวิจัย…………………………………………………………………………………. 129 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล……………..………………………………………………………………………….……………… 144 
 4.1  ระยะที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอล………………………………………………… 144 
 4.2  ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2............................ 154 



 ช 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 หน้า 

 4.3  ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้......................................... 164 
 บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………….……………… 179 
 5.1  สรุปผลการวิจัย..…………………..........……………………………………………………………… 179 
  5.2  อภิปรายผล…………….……………….....………..……………………..............……………………. 180 
 5.3  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม                          

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2…….…..........…….. 183 
 5.4  ข้อเสนอแนะ............................................................................................................  186 
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………………………………..……. 188 
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………………………………… 195 
 ภาคผนวก ก  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย……………………………………………… 196 
 ภาคผนวก ข  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..........................................................................  198 
 ภาคผนวก ค  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................. 364 
 ภาคผนวก ง  ภาพขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบไปวัด PAIWAT..................................................... 391 
ประวัติผู้วิจัย……………………………………………………………………………………………………………………. 398 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ซ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หน้า 
1.1 องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักการศึกษา.......................................... 4 
2.1 ขั้นตอนและเทคนิคส าคัญในการจัดการเรียนรู้ตามขั้นของอริยสัจ 4................................. 73 
2.2 ตัวอ่างรูปแบบการน าเสนอโครงงาน..................................................................................  87 
2.3 วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนจ าแนกตามด้านที่เน้นและสมรรถนะหรือ 

ความสามารถของนักเรียน 3 ขั้น........................................................................................  100 
2.4 วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามจุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้………………………. 101 
2.5 ตารางประกอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคุณลักษณะของ

รูปแบบ............................................................................................................................. . 118 
3.1 จ านวนประชากรที่ท าการวิจัย............................................................................ ............... 131 
3.2 แบบแผนการทดลอง............................................................................................... .......... 141 
4.1 ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ       

ในการแก้ปัญหา................................................................................................... ............ 148 
4.2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา………………………………………..…….................. 149 
4.3 ค่าสถิตติัวแปรแฝงภายในที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรแฝงสังเกตได้ในการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา ..................................................................... 153 
4.4 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับขั้นตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้....... 157 
4.5 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1-4.....................................................................................................  159 

4.6 ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนที่มี 
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1-4......... 160 

4.7 ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1 
ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที ่1....... 160 

4.8 ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนที่มี 
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1............. 161 

 

 

 



 ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 
4.9 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ขั้นที่ 2.......................................................................................................... . 161 

4.10 ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนที่มี       
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 2............. 162 

4.11 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3....................................................................................................... . 162 

4.12 ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนที่มี      ต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3…………. 163 

4.13 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ขั้นที่ 3.................................................................................................. ....... 163 

4.14 ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนที่มี      ต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3............. 164 

4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน                          
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม...........................................................................................  164 

4.16 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน...................................................... 166 

4.17 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมของนักเรียน 
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองท่ีได้จากการวัดซ้ า................................................................ 168 

4.18 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเป็น Sphericity ของข้อมูล...................................... 169 
4.19 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มท่ีได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง....................................................................................... .... 169 
4.20 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวม     

ก่อนเรียน หลังเรียนและการติดตามผล........................................................................... 170 
 



 ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 
4.21 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมของนักเรียน 

กลุ่มทดลองท่ีได้จากการวัดซ้ า................................................................................................ 173 
4.22 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเป็น Sphericity ของข้อมูล.................................... 173 
4.23 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มท่ีได้รับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  

กลุ่มทดลอง.............................................................................. ......................................... 174 
4.24 ผลการวิเคราะห์กลุ่มทดลองที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ               

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2.................................................................................................................................  175 

4.25 ผลการวิเคราะห์ที่เกิดข้ึนภายในกลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ........................................................................... ............................. 175 

4.26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาของ 
นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน.................................................................... 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฎ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หน้า 
1.1 องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา...................................................................... 6 
1.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………. 8 
1.3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้........................................................................... 9 
2.1 รูปแบบระบบที่มีลักษณะบางประการของระบบเปิดของอีวานเซวิช................................. 96 
2.2 รูปแบบการเรียนการสอนเน้นประสบการณ์………………………………………………………….…   107 
2.3 8 ขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้.......................................................................................  116 
3.1 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้..............................................                 127 
3.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้...................................................... ........................... 128 
3.3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้................................................................... 129 
4.1 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการแก้ปัญหา.................... 147 
4.2 ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมที่ได้รับผลจากการจัดกิจกรรม 

ทั้ง 6 ครั้งของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลังเรียน................... 167 
4.3 ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมที่ได้รับผลจากการจัดกิจกรรม 

ทั้ง 7 ครั้ง ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียน หลังเรียนและการติดตามผล.................... 172 
4.4  คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียน 

และหลังเรียน..................................................................................................... ................             177 
 



1 
 

บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) มาตรา 24 การจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ 
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึก 
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอัน          
พึงประสงค์ มีการสร้างเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน 
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
 แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญนี้ เป็นแนวคิดจากปรัชญาสรรคนิยม
(Constructivism) โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผู้เรียน และผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เป็นปรัชญาที่มี  
ข้อสันนิษฐานว่า ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ได้มาจากการสร้างเพ่ืออธิบาย  
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) แนวปรัชญาสรรคนิยม เน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ โดยผ่านกระบวน      
การคิดด้วยตนเอง โดยผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) 
ของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์  
ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญาหรือเกิดสภาวะไม่สมดุลขึ้น ซึ่งเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่      
ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมแล้ว
สร้างเป็นความรู้ใหม่ บางกระแสกล่าวว่า แนวคิดนี้มาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอห์น ดิวอ้ี   
ซึ่งเป็นต้นคิดเรื่องการเรียนรู้โดยการกระท า (Learning by Doing  หรือ Active Learning) ซึ่งได้รับ
การยอมรับทั่วโลก นับว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการเป็น “ผู้รับ” มาเป็น 
“ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” ดังนั้นผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพราะบทบาท 
การเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2545)   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การก าหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน 
และการวัดผลที่มุ่งพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตามความสามารถ 
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สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และส านักงานเลขาสภาการศึกษา (2548) ให้
ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ หมายความถึง กระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งประโยชน์ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงที่สอดคล้อง ตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขมีความรู้เหมาะสม ตามระดับ
การศึกษา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางสร้างสรรค์ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าได้หลากหลาย โดยยึดหลักการที่ว่า                   
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่คิดเอง ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ท าด้วยตนเอง และน าเสนอสิ่งที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้านั้นๆ ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ด้วย กล่าวโดยย่อ คือ คิด หา ท า และน าเสนอ นั่นเอง กิจกรรม
โครงงานเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเข้าข่ายของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่าง
แท้จริง ทั้งนี้เพราะเด็กเป็นผู้ที่มีความสนใจใคร่รู้ในสิ่งต่างๆ โดยธรรมชาติอยู่แล้ว เรื่องใดที่เขายังไม่         
รู้จริง เขาจะพยายามคิดหาทางที่จะหาค าตอบ อาจโดยการถามผู้ ใหญ่ เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์หรือ
อ่านจากหนังสือหรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นจากแหล่งอ่ืนๆ วางแผนที่จะ 
ลงมือท างาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ เมื่อได้ค าตอบแล้วก็น ามาเล้าสู่กันฟัง โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกันและกันกับเพ่ือนๆ หรือผู้อ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนทุกๆ วิชาครูสามารถใช้ความเป็น
ลักษณะพิเศษเฉพาะของโครงงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เรียนใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มาจัด ใน
ลักษณะบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน บางครั้ง บางเรื่อง บางกิจกรรม สามารถบูรณาการ
ได้ครบทุกวิชาด้วยซ้ าไป และจะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นธรรมชาติมากกว่า การสอนเป็นวิชาโดดๆ 
เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งได้ใช้ปัญญาครบทั้ง 8 ด้าน ที่เรียก
กันว่า พหุปัญญา (Multiple Intelligences) อีกด้วย เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความเก่งที่แตกต่างกัน
ออกไป บางคนเก่งทางด้านภาษา บางคนเก่งวาดรูป บางคนเก่งค านวณ บางคนเก่งดนตรี การท า
โครงงาน จึงเป็นกิจกรรมที่เด็กได้แสดงออกถึงความเก่งของตนเองจนเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืนๆ และ
เป็นโอกาสที่เขาจะได้พัฒนาความเก่งของตนเองให้เก่งขึ้นพร้อมๆ กับยอมรับจุดด้อยของตนเองได้ด้วย 
และถ้าหากครูช่วยส่งเสริมโดยการเสาะแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาจุดด้อยของเขา ยอมรับในจุดเด่น 
และจุดด้อยของตนเอง พร้อมกับรู้จักแสดงความชื่นชมในความเก่งทั้งของตนเองและผู้อ่ืนด้วย สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นตามมา คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิด 
ในเด็กไทยทุกคน จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ครูต้องจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นให้
ผู้เรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นอย่างมีเหตุมีผลด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจัด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นนักเรียนให้เกิดสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 
 1)  ความสามารถในการสื่อสาร   
 2) ความสามารถในการคิด   
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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 ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาฯ ได้พัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะท้ัง 5 ด้าน ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้นกลุ่มสาระที่มีความส าคัญมากต่อการพัฒนา
นักเรียน แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เนื่องจากนักเรียนขาด
กระบวนการคิด ดังตัวอย่าง 
 1)  การวัดผลของ PISA (Program for International Student Assessment) ในปี 2554 
ด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศทั่วโลก (สาเหตุจากการประเมิน
แบบ PISA เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา) 
 2)  การวิจัยของ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
วิจัยล่าสุด ปีพ.ศ. 2554 การศึกษาไทยถอยหลัง เทียบจากผลการประเมินของวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีพ.ศ. 2550 และปีพ.ศ. 2554 ต่ าลง มีคะแนน 451 
อยู่ในอันดับที่ 25 
 3)  ผลการสอบ O-Net (Ordinary National Education Test) จัดโดย สทศ. (สถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2553-2554 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับระดับ 
ประเทศได้คะแนนเฉลี่ย 29.16 อยู่ในเกณฑ์ต่ า  
 ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา 
 1.2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ 
ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 1.2.3 เ พ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่ ง เสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 1.3.1  ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
  การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา 
ด าเนินการโดยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักการศึกษาหลายท่าน ได้แก่ บลูม (Bloom, 1956): เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) สุวิทย์ 
มูลค า (2548): ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) : กิลฟอร์ด (Guilford, 1967):  
บีซีเมอร์ และโอควิน (Besemer & O’ Quin, 1987): ไซมอน (Simon, 1960) และสเติร์นเบิร์ก 
(Sternberg, 1986) ได้ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ รายงานการวิจัย วารสาร ต าราและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา ดังตารางที่ 1.1 
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ตำรำงท่ี 1.1  องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักการศึกษา 
 

นักกำรศึกษำ องค์ประกอบ 
1. บลูม  (Bloom, 1956) การคิดวิเคราะห์ 

1. ความเข้าใจ (Comprehend)  
2. การประยุกต์ (Application)  
3. การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้  
4. การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบ

เป็นรูปแบบใหม่ได้ให้แตกต่างจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่  
5. การประเมินค่า (Evaluation) 

2. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2549) 

การคิดวิเคราะห์ 
1. ความสามารถในการตีความ 
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม  
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  

3. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2548) 

การคิดวิเคราะห์ 
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ 
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของค าถามที่เก่ียวข้อง

กับการคิดวิเคราะห์จะยึดหลัก 5 W 1 H ประกอบด้วย What 
(อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไหร่) Why (ท าไม) Who  
(ใคร) และ How (อย่างไร) 

4. สุวิทย์ มูลค า (2548) การคิดวิเคราะห์ 
1. สิ่งที่ก าหนดให้ เป็นสิ่งส าเร็จรูปที่ก าหนดให้วิเคราะห์ 
2. หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อก าหนดส าหรับใช้แยก     

ส่วนประกอบของสิ่งที่ก าหนด 
3. การค้นหาความจริงหรือความส าคัญ  

5. กิลฟอร์ด (Guilford, 
1967) 

การคิดสร้างสรรค์ 
1. ความคล่องในความคิด (Fluency)  
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)  
3. ความคิดริเริ่ม (Originality)  
4. ความคิดละเอียดรอบคอบ (Elaboration) 
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ตำรำงท่ี 1.1  (ต่อ) 
 

นักกำรศึกษำ องค์ประกอบ 
6. บีซีเมอร์ และโอควิน

(Besemer & O’ Quin, 
1987) 

การคิดสร้างสรรค์ 
1. เป็นสิ่งใหม่ (Novelty) ไม่ซ้ าใคร มีความแปลกใหม่ซึ่งอาจเกิด

จากการสร้างขึ้นใหม่ (Originality) พัฒนาขึ้นมา (Germinality) 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ (Transformality) 

2. เป็นการแก้ปัญหา (Resolution) 
3. เป็นการสังเคราะห์ (Synthesis) 

7. ไซมอน (Simon, 1960) การคิดตัดสินใจ 
1. การตัดสินใจที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
2. การตัดสินใจที่ไม่ได้ก าหนด 
3. การพัฒนาทางเลือก 
4. การวิเคราะห์ทางเลือก 
5. การเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด 
6. การน าผลการปฏิบัติ 
7. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล 

8. Bruning (2004 citting 
Bransford & Stein, 
1984: Gick, 1986: 
Hayes, 1988)  

 

การคิดแก้ปัญหา 
1. การท าความกระจ่างในปัญหา  
2. การสร้างตัวแทนของ 
3. การเลือกวิธีการ 
4. การด าเนินการแก้ปัญหา  
5. การประเมินผลการแก้ปัญหา  

9. สเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 
1986)   

การคิดแก้ปัญหา 
1. การนิยามธรรมชาติของปัญหา  
2. การเลือกองค์ประกอบ  
3. การเลือกวิธีการ 
4. การเลือกตัวแทนข้อมูลปัญหา  
5. การก าหนดแหล่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา  
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กำรศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1  องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหา 

ความสามารถในการระบุปัญหา 

ความสามารถในการบอก
สาเหตุของปัญหา 

ความสามารถในการหาวิธีแก้ปัญหา
ให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 

ความสามารถในการสร้างระบบ
ควบคุมและประเมินผล 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ 

ความสามารถใน 
การคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดริเริ่ม 

ความคิดคล่องตัว 

ความคิดคล่องด้านความคิด 

ความคิดยืดหยุ่น 

ความคิดสวยงาม ละเอียดลออ 
ความสามารถใน 
การคิดตัดสินใจ 

ความสามารถในการระบุปัญหา 

ความสามารถในการพัฒนาทางเลือก 

ความสามารถในการวิเคราะห์ 
และประเมินทางเลือก 

ความสามารถในการน า 
ผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

ความสามารถในการสร้างระบบ
ควบคุมและประเมินผล 

ความสามารถในการตีความ ความเข้าใจและให้เหตุผล 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่วิเคราะห์ 

ความช่างสังเกต  ช่างสงสัยและช่างถาม 

ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
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ภำพที่ 1.1  (ต่อ) 

องค์ประกอบ
ความสามารถใน 
การแก้ปัญหา 
มี 4 องค์ประกอบ 
1. ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห ์
2. ความสามารถใน

การคิด
สร้างสรรค ์

3. ความสามารถใน
การคิดตดัสินใจ 

4. ความสามารถใน
การคิด
แก้ปัญหา 

 

กระบวนกำร  
(Process) 

ตัวป้อน  
(Input) 

การจัดการเรยีนรู้ตามอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการ
แสวงหาความรูโ้ดยผู้เรียน พยายามคิดค้น            
การแก้ปัญหาโดยใช้ล าดับขั้นตอน ทั้ง 4 ขั้น ของ
อริยสัจเป็นแนวทาง 

ทฤษฎีการเรยีนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่เป็นการจัด 
การเรยีนรู้ที่มรีะบบ เริ่มจากง่ายไปยาก  

ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ส่งเสรมิเชาว์ปัญญาให้เหมาะสมกับ  
ขั้นพัฒนาของผู้เรียน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร ์
- ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์เรนซ ์

ทฤษฎีการสร้างความรูด้้วยตนเองโดยการสรา้ง
ช้ินงาน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างพลัง
ความรู้ในตนเอง น าความคิดของตนเองไปสรา้ง
ช้ินงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ทฤษฎีการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้
ผู้เรยีนช่วยกันในการเรยีนรู้โดยมีกจิกรรมที่ใหผู้้เรยีน
มีการพึ่งพาอาศัยกัน 

การสอนแบบโครงงาน เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์วางแผน เก็บ
รวบรวมข้อมลู เรยีนรู้แบบองค์รวม พัฒนาทักษะ 
การศึกษาค้นคว้า การสื่อสาร การสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองน าไปใช้แก้ปัญหา 

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
1. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์   
2. ทฤษฎีความคาดหวังของวิกเตอร์ วรูม  
3. ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก 
4. ทฤษฎีเอกซ์ (x) และทฤษฎีวาย (Y) ของ แมคเกรเกอร ์ 

ผลผลิต  
(Output) 

ขั้นที ่1 ศึกษาเอกสาร 
ทฤษฏีและ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

ขั้นที ่2 ตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของ
นิยามร่าง 
องค์ประกอบ
และพฤติกรรม
บ่งช้ีในแต่ละ
องค์ประกอบ 

ขั้นที ่3 ตรวจสอบ
คุณภาพของ
องค์ประกอบ
และพฤติกรรม
บ่งช้ีที่พัฒนาด้วย
ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ไว้ และ 
น าข้อมูลที่ไดม้า
วิเคราะห์
องค์ประกอบ   
เชิงบุกเบิก 



8 
 

 1.3.2  ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

บริบท (Context) 
1. สภาพปัญหา  ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
2. องค์ประกอบของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปญัหา 

ผลผลิต (Output) 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
มี 4 ขั้นตอน  ได้แก ่
1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด                                
2. วัตถุประสงค์                                    
3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้                        
4. การวัดและประเมินผล  
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบไปวดั (PAIWAT)  
มี 6 ขั้นตอน ได้แก ่
ขั้นที ่1 ก าหนดปัญหา (Problem) 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) 
ขั้นท่ี 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ      
 (Integration) 
ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) 
ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล (Assessment) 
ขั้นที่ 6 การชื่นชมความส าเร็จ 
  (Thank for Team) 
 

กระบวนกำร (Process) 
  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ม ี5 ขั้น ได้แก ่
ขั้น 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้น 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสม และความเป็น   

ไปได้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
ขั้น 3 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของ

ประสิทธิภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ขั้น 4 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน                  

การปรับปรุง 
ขั้น 5 ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้   

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
1. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. แนวคิดทฤษฎีและปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการแก้ปญัหา 
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสอน 
6. ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
7. ทฤษฎีแรงจูงใจ 
8. ครูผู้สอน 
9. แหล่งเรียนรู ้
10. เอกสารประกอบการจัดการเรยีนรู ้
11. แผนการจัดการเรยีนรู้และการด าเนินการ 
12. รูปแบบการจัดการเรยีนรู ้
13. องค์ประกอบของความสามารถ 

ในการแก้ปัญหามี 4 องค์ประกอบ 

การจัดกิจกรรมประกอบการเรยีน โดยก าหนด 
1. สถานการณ์ ปญัหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 
2. การค้นหาสาเหตุของปัญหา 
3. การคิดและเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
4. การด าเนินการแก้ปัญหา 
5. การสรุปและวิเคราะห์ผล 



9 
 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน     
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะช่วยส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ 
ปัญหา ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจและการคิดแก้ปัญหา เนื่องจากใน
การจัดการเรียน การสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวการจัดการเรียนรู้ของ
อริยสัจ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ 
ปัญหา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสอน
แบบโครงงาน และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นเป็น
รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนให้สูงขึ้น    

1.3.3  ระยะที่ 3 ระยะศึกษาผลการใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ 
 

                       ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.3  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้   
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้าน
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถในการคิดตัดสินใจ ด้านความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  มี 4 องค์ประกอบ 
คือ                       
1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด                                
2. วัตถุประสงค์                                    
3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบไปวัด (PAIWAT) มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา (Problem) 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) 
ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

(Integration) 
ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล 

(Assessment) 
ขั้นที่ 6 การชื่นชมความส าเร็จ (Thank for 

Team) 
4. การวัดและประเมินผล 

นักเรียนมีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ครบ 4 องค์ประกอบ  
ดังนี้ 
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสามารถในการคิดตัดสินใจ 
4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
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ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.4.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาด้ านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้าน
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถในการคิดตัดสินใจ ด้านความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปกติ 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1.5.1 ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
  1)  ประชากร 
   ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตปริมณฑล จ านวน 174 โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 จ านวนนักเรียน 9,577 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา เขตปริมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด 
ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีส านักงานเขตพ้ืนที่ทางการศึกษา 9 เขต 
สุ่มได้มา 4 เขต จ านวน 73 โรงเรียน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากตาราง
ประมาณขนาดตัวอย่างของยามาเน่ (อ้างถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
จริง จ านวน 633 คน เพ่ือให้ผลการทดสอบคุณภาพของข้อค าถามมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
 1.5.2 ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบ 
  1) กลุ่มตัวอย่าง 
   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยใช้การสุ่มที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากกลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่มที่ 3 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากจังหวัด ได้จังหวัดปทุมธานี ขั้นตอนที่ 3 สุ่มอย่างง่ายโดย
การจับสลากโรงเรียน ได้โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ขั้นตอนที่ 4 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก
ห้องเรียน ได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน และได้ห้องมัธยมศึกษา           
ปีที่ 2/2 เป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน 
  2) ตัวแปรที่ศึกษา 
   (1)  ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   (2)  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  3) ระยะเวลาในการศึกษา 
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   ระยะเวลาในการทดลองและศึกษาผลการใช้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โดยด าเนินการทดลองสอนในวิชาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เข้ากับเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด าเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมสอนทั้งหมด 12 ครั้ง 
 1.5.3 ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยใช้การสุ่มที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi–Stage Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากกลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่ม
ที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากจังหวัด ได้จังหวัดปทุมธานี ขั้นตอนที่ 3 สุ่มอย่างง่าย
โดยการจับสลากโรงเรียน ได้โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ขั้นตอนที่ 4 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
สลากห้องเรียน ได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน และได้ห้องมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2/2 เป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน  
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบ อย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีหลักการเรียนรู้ หรือการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่ยึดถือ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้หลักๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่างๆ เรียกว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไปวัด PAIWAT  
ประกอบด้วย องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 องค์ประกอบ คือ  
  1)  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด   
  2) วัตถุประสงค์   
  3)  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
  4) การวัดและประเมินผล   
 1.6.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไปวัด (PAIWAT) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 6 ขั้นตอน ดังนี้  
  1) P (Problem) คือ การก าหนดปัญหา  
  2) A (Activity) คือ กิจกรรม วิเคราะห์กิจกรรม มีเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย วิธีการ  
กิจกรรม (ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษานอกสถานที่ และชุมนุม) 
  3) I (Integration) คือ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดเนื้อหา กิจกรรมให้
สอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  4) W (Workshop) คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการน าเสนอผลงานการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 
  5) A (Authentic Performance Asessment) คือ การประเมินสภาพจริง
ประเมินด้านกระบวนการ ผลของการกระท า และความพึงพอใจ 
  6) T (Thanks for Team) คือ การแสดงความขอบคุณ ชื่นชมความส าเร็จ ขอบคุณ
ทีมงาน มอบรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
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 1.6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความช านาญและทักษะในการใช้ การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจและการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเพ่ือค้นหา
ความรู้ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียน
มาวางแผนในการตรวจสอบ พิสูจน์เพื่ออธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 1.6.4 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงและแยกแยะ
องค์ประกอบเป็นการคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น 
การคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน 
 1.6.5  การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิด
ได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน าไปประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างรอบคอบ
และมีความถูกต้อง จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ หรือรูปแบบความคิดใหม่ 
 1.6.6  การคิดตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ
ทางเลือกที่พิจารณาหรือประเมินค่าอย่างดีแล้ว ถูกต้องเหมาะสม ท าให้งานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
 1.6.7  การคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถทางสมองที่จะคิดพิจารณาไตร่ตรองและ            
พยายามหาหนทางคลี่คลายสภาวะที่เป็นปัญหาเหล่านั้นให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นทางเลือก
ส าหรับครูมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ 
 1.7.2  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาสมรรถนะส าคัญ และ              
การส่งเสริมคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.7.3  ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปบูรณาการในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การพัฒนาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 2.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า  
  2.1.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
  2.1.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.1.3  หลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา 

2.2.1  การคิดวิเคราะห์ 
2.2.2  การคิดสร้างสรรค ์
2.2.3  การคิดตัดสินใจ 
2.2.4  การคิดแก้ปัญหา 

 2.3  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการก าหนดประเด็นปัญหา 
2.3.1  การจัดการเรียนรู้ตามข้ันของอริยสัจ 4 
2.3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่ 
2.3.3  ทฤษฎีพหุปัญญา  
2.3.4  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์   
2.3.5  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
2.3.6  ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ 

 2.4  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.4.1  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
2.4.2  การสอนแบบโครงงาน 

 2.5  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหา 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการน าเสนอผลงาน 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินผล 
2.8  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการขอบคุณทีมงาน 

2.8.1  ทฤษฎีการแรงจูงใจ 
2.9  ทฤษฎีรูปแบบ 

2.9.1  ความหมายของรูปแบบ 
2.9.2  องค์ประกอบของรูปแบบ 
2.9.3  ประเภทของรูปแบบ 
2.9.4  รูปแบบการเรียนการสอน 5 กลุ่ม 

 2.10  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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2.10.1  ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.10.2  ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า  

2.1.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4       
แนวการจัดการศึกษา   
 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง ต่อไปนี้ 
 1)  ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2)  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 3)  ความรู้ เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและ              
การประยุกต ์ใช้ภูมิปัญญา 
 4)  ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง 
 5)  ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ ดังตอ่ไปนี้ 
 1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2)  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้         
คิดเป็นและท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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 5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย         
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
 6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต           
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้
วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและให้น าผลการประเมินผู้เรียนตาม 
วรรคหนึ่ง มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบ 
อาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 
 ให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ ในวรรค
หนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัย และศักยภาพ 
 สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล        
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 2.1.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 



16 
 

 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1)  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม    
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2)  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา  
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3)  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4)  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ  
การจัดการเรียนรู้ 
 5)  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6)  เป็นหลักสูตรการศึกษา ส าหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน 
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1)  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2)  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต 
 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4)  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5)  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1)  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
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และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
 2)  ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์          
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง       
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน  
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2)  ซื่อสัตย์สุจริต 
 3)  มีวินัย 
 4) ใฝ่เรียนรู้ 
 5) อยู่อยา่งพอเพียง 
 6) มุ่งม่ันในการท างาน 
 7) รักความเป็นไทย 
 8) มีจิตสาธารณะ 
 ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ 
และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่
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หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (K Knowledge-Based Society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้
รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถ
น าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น     
การเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการในการ สืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอนมีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้
ก าหนดสาระส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและ   
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง      
มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติการใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อ
การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ 
 3) สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค          
การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร 
 4) แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์
การออกแรงกระท าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่างๆ                 
ในชีวิตประจ าวัน 
 5) พลังงาน พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและ
ปรากฏการณ์ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก
ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ 
 7) ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ
ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์        
การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร ์
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 คุณภาพผู้เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1) เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่ส าคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของ
การท างานของระบบต่างๆ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลาย  
ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
ในสิ่งแวดล้อม 
 2) เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของ
สารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 3) เข้าใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน           
กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อน การหักเหและความเข้ม
ของแสง 
 4) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน 
พลังงานไฟฟ้าและหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 5) เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลที่มีต่อสิ่งต่างๆ บนโลก 
ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 
 6) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของ 
การพัฒนาเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 7) ตั้งค าถามที่มีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง 
วางแผนและลงมือส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล และสร้าง 
องค์ความรู้ 
 8) สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง 
หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9) ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 
 10)  แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะ  
หาความรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ 
 11) ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น 
 12) แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 13) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
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 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระที่ 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร                
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงและแรงนิวเคลียร์ 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและ          
มีคุณธรรม    
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี
กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระที่ 5 พลังงาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่ องมือที่มีอยู่ ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสาร สิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. อธิบายโครงสร้างและการท างาน
ของระบบย่อยอาหาร ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ 
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของ
มนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบ
ประสาทของมนุษย์       

1. ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบ
ประสาทของมนุษย์ในแต่ละระบบ 
ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่ท างานอย่าง
เป็นระบบ 

2. ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ 
ประกอบด้วย อวัยวะหลายชนิดที่ท างานอย่าง
เป็นระบบ 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบ  
ต่างๆ ของมนุษย์และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์  

 

1. ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
ในแต่ละระบบมีการท างานที่สัมพันธ์กันท าให้
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ถ้าระบบใด
ระบบหนึ่งท างานผิดปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระบบอ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้องมี การดูแลรักษา
สุขภาพ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของ

มนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อ         
สิ่งเร้าภายนอกและภายใน    

1. แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเป็นสิ่งเร้า
ภายนอก ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับสารใน
ร่างกาย เช่น ฮอร์โมน จัดเป็นสิ่งเร้าภายใน ซึ่ง
ทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในมีผลต่อ
มนุษย์และสัตว์ ท าให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ 
ออกมา  

4. อธิบายหลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิตของ
สัตว์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 

1. เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือท า
ให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตมี
สมบัติตามต้องการ  

2. การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลน 
เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์   

 5. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบาย
สารอาหารในอาหารมีปริมาณ
พลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย  

 

1. แป้ง น้ าตาล ไขมัน โปรตีน วิตามินซี เป็น
สารอาหารและสามารถทดสอบได้ 

2. การบริโภคอาหาร จ าเป็นต้องให้ได้สารอาหาร  
ที่ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
และได้รับปริมาณพลังงานที่เพียงพอกับ          
ความต้องการของร่างกาย    

 6. อภิปรายผลของสารเสพติดต่อ
ระบบต่างๆ ของร่างกาย และ
แนวทางในการป้องกันตนเองจาก
สารเสพติด  

1. สารเสพติดแต่ละประเภทมีผลต่อระบบต่างๆ 
ของร่างกาย ท าให้ระบบเหล่านั้น ท าหน้าที่
ผิดปกติ ดังนั้น จึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้สาร          
เสพติดและหาแนวทางในการป้องกันตนเอง
จากสารเสพติด 

 
 สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบ 
สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
 
 
 

1. ธาตุ เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอม
ชนิดเดียวกันและไม่สามารถแยกสลายเป็น          
สารอ่ืนได้อีกโดยวิธีการทางเคมี 

2. สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ ที่ประกอบด้วย
ธาตุตั้งแต่สองธาตุขึ้นไป รวมตัวกันด้วย
อัตราส่วนโดยมวลคงท่ี และมีสมบัติแตกต่าง
จากสมบัติเดิมของ ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  

2. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาตุโลหะธาตุอโลหะ 
ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        

 
 
     

1. ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่คล้ายกัน
และแตกต่างกัน จึงสามารถจ าแนกกลุ่มธาตุ
ตามสมบัติของธาตุเป็นธาตุโลหะ กึ่งโลหะ 
อโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี 

2. ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุ อุปกรณ์และ 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตมาจากธาตุและ
สารประกอบ จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง 
เหมาะสมปลอดภัย และยั่งยืน 

3. ทดลองและอธิบายหลักการแยก
สารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การ
สกัด การกลั่นและโครมาโทกราฟีและ
น าความรู้ ไปใช้ประโยชน์  

1. การกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่นและ
โครมาโทกราฟี เป็นวิธีการแยกสารที่มีหลักการ
แตกต่างกัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร  
สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลง

สมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสาร
เกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี    

1. เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นการดูดพลังงานความร้อน
หรือคายพลังงานความร้อน  

2. อุณหภูมิ ความเข้มข้น ธรรมชาติของสารและ
ตัวเร่งปฏิกิริยามีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ของสาร 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการ

เคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    

    

1. สมการเคมีใช้เขียนแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของสาร ซึ่งมีทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ 

2. ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับ
น้ า โลหะกับกรด กรดกับเบสและกรดกับ
คาร์บอเนตเป็นปฏิกิริยาเคมีที่พบทั่วไป 

3. การเลือกใช้วัสดุและสารรอบตัวใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
โดยค านึงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

3. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของ
สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม      

1. สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี มีทั้งประโยชน์และ
โทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม   

4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย        
วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่
เกิดข้ึนจากการใช้สารเคมี          

1. การใช้สารเคมีต้องมีความระมัดระวัง ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นโดยใช้ให้
ถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า 

2. ผู้ใช้สารเคมีควรรู้จักสัญลักษณ์เตือนภัย 
บนฉลาก และรู้วิธีการแก้ไขและ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตราย
จากสารเคมี 

 
 สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที ่
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงและแรง
นิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
ถูกต้องและมีคุณธรรม    

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 

 
1. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์

ของแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ    

1. แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงใน
ระนาบเดียวกันกระท าต่อวัตถุเดียวกัน 
สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวม
เวกเตอร์                                

2. อธิบายแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ     
ที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัว    

1. เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระท าต่อวัตถุท่ีหยุด
นิ่ง วัตถุนั้นก็จะหยุดนิ่งตลอดไป แต่ถ้าวัตถุ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ก็จะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัวตลอดไป 
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 สาระที่ 5  พลังงาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ทดลองและอธิบายการสะท้อน 

ของแสง การหักเหของแสงและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์        

 

1. เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุหรือตัวกลางอีก     
ตัวกลางหนึ่ง แสงจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
โดยการสะท้อนของแสงหรือการหักเหของแสง 

2. การน าความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนของแสง และ
การหักเหของแสงไปใช้อธิบายแว่นตา                
ทัศนอุปกรณ์ กระจก เส้นใยน าแสง 

2. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  

1. นัยน์ตาของคนเราเป็นอวัยวะใช้มองดูสิ่งต่างๆ 
นัยน์ตามีองค์ประกอบส าคัญหลายอย่าง  

2. ความสว่างมีผลต่อนัยน์ตามนุษย์ จึงมีการน า
ความรู้เกี่ยวกับความสว่างมาช่วยในการจัด
ความสว่างให้เหมาะสมกับการท างาน 

3. ออกแบบวิธีการตรวจสอบว่าความสว่าง 
มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

3. ทดลองและอธิบายการดูดกลืน 
แสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

1. เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบาง
สีไว้ และสะท้อนแสงสีที่เหลือออกมา ท าให้เรา
มองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆ 

2. การน าความรู้เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงสี                  
การมองเห็นสีของวัตถุไปใช้ประโยชน์ 
ในการถ่ายรูปและในการแสดง 

 
 สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ส ารวจ ทดลองและอธิบาย
ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติ
ของดิน และกระบวนการเกิดดิน 

1. ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันตามวัตถุ        
ต้นก าเนิดดิน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิ
ประเทศ พืชพรรณ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลาใน
การเกิดดิน และตรวจสอบสมบัติบางประการ
ของดิน 

2. ชั้นหน้าตัดดินแต่ละชั้นและแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะ 
สมบัติ และองค์ประกอบแตกต่างกัน 

2. ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบาย           
การใช้ประโยชน์และการปรับปรุง
คุณภาพของดิน  

1. ดินในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติ 
ต่างกันตามสภาพของดิน จึงน าไปใช้ประโยชน์
ต่างกัน 

2. การปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นอยู่กับสภาพของดิน
เพ่ือท าให้ดินมีความเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ 

3. ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบาย
กระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน  

1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ทั้งบน
และใต้พ้ืนผิวโลก ท าให้เกิดหินที่มีลักษณะ
องค์ประกอบแตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพ 
และทางเคมี 

4. ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบ 
และสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนก
ประเภทของหินและน าความรู้      
ไปใช้ประโยชน์  

1. หินแบ่งเป็น หินอัคนี หินแปรและหินตะกอนหิน
แต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กัน และน าไปใช้
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมการก่อสร้างและ
อ่ืนๆ 

5. ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทาง
กายภาพของแร่และการน าไปใช้
ประโยชน์   

1. เมื่อสภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่ภายใต้
อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม ธาตุและ
สารประกอบจะตกผลึกเป็นแร่ที่มีลักษณะและ
สมบัติต่างกัน ซึ่งต้องใช้วิธีตรวจสอบสมบัติ แต่
ละอย่างแตกต่างกันไป 

2. แร่ที่ส ารวจพบในประเทศไทยมีหลายชนิด แต่ละ
ชนิดตรวจสอบทางกายภาพได้จากรูปผลึก    
ความถ่วงจ าเพาะ ความแข็ง ความวาว               
แนวแตกเรียบ สีและสีผงของแร่และน าไปใช้
ประโยชน์ต่างกัน เช่น ใช้ท าเครื่องประดับ ใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
6. สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด 

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม 
ถ่านหิน หินน้ ามัน และการน าไปใช้ 
ประโยชน์    

1. ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 
ธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยา ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะสมบัติ
และวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ 
แตกต่างกัน 

7. ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ า
ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และ
การอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น 

 

1. แหล่งน้ าบนโลก มีทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม โดยแหล่งน้ า
จืดมีอยู่ทั้งบนดิน ใต้ดินและในบรรยากาศ 

2. การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ า ต้องมี 
การวางแผนการใช้ การอนุรักษ์ การป้องกัน  
การแก้ไข และผลกระทบด้วยวิธีการ 
ที่เหมาะสม 

8. ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย  
การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ า 
ใต้ดิน  

1. แหล่งน้ าบนดินมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับ 
ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะทางน้ า และ
ความเร็วของกระแสน้ า ในแต่ละฤดูกาล 

2. น้ าบนดินบางส่วนจะไหลซึมสู่ใต้ผิวดิน ถูกกัก
เก็บไว้ในชั้นดินและหิน เกิดเป็นน้ าใต้ดิน ซึ่ง     
ส่วนหนึ่งจะซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ด
ตะกอน เรียกว่าน้ าในดิน อีกส่วนหนึ่ง จะไหลซึม
ลึกลงไป จนถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่างระหว่าง
เม็ดตะกอนตามรูพรุน หรือ ตามรอยแตกของหิน  
หรือชั้นหิน เรียกว่า น้ าบาดาล 

3. สมบัติของน้ าบาดาลขึ้นอยู่กับชนิดของดิน      
แหล่งแร่และหินที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าบาดาล 
และชั้นหินอุ้มน้ า 

9. ทดลองเลียนแบบและอธิบาย  
กระบวนการการผุพังอยู่กับท่ี    
การกร่อน การพัดพา การทับถม 
การตกผลึกและผลของ 
กระบวนการดังกล่าว    

1. การผุพังอยู่กับท่ีการกร่อน การพัดพา ทับถม 
และการตกผลึก เป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้
พ้ืนผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์
ต่างๆ โดยมีลม น้ า ธารน้ าแข็ง คลื่นและแรงโน้ม
ถ่วงของโลกเป็นตัวการส าคัญ 

10. สืบค้น สร้างแบบจ าลองและ 
อธิบายโครงสร้างและ
องค์ประกอบของโลก              

1. โครงสร้างของโลก ประกอบด้วย ชั้นเปลือกโลก 
ชั้นเนื้อโลก และชั้นแก่นโลก โครงสร้างแต่ละชั้น
จะมีลักษณะและส่วนประกอบแตกต่างกัน 
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 สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญใน         

การส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

- 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผน        
การส ารวจ ตรวจสอบหลายๆ วิธ ี

- 

3. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจ ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุ
และเครื่องมือที่เหมาะสม 

- 

4. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ - 
5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์

พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 

- 

6. สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผล
ของการส ารวจตรวจสอบ 

- 

7. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ 
ใหม่หรืออธิบาย เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

- 

8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ 
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ 
เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้ง
จากเดิม 

- 

9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

- 
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 2.1.3  หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาเพ่ิมเติม โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 

รหัส ว 22201   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
 

 
ศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ก าหนด

ปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลองที่มีการควบคุมตัวแปร การน าเสนอจัดกระท าข้อมูล การแปล
ความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ 
ปัญหา รู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม
และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ         
ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 รหัสผลการเรียนรู้ 
 1)  ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม     
ในท้องถิ่น 
 2) เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 
 3) ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา 
 4) วางแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ และด าเนินการตามที่วางไว้ 
 5) ตรวจสอบและปรับปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้จนส าเร็จ 
 6) อาสาสมัครเป็นกลุ่มร่วมป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่น 
 รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
 การแก้ปัญหาเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน คนทุกคนจึงเป็นนักแก้ปัญหา 
แต่มิได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี หรือรู้วิธีในการแก้ปัญหาในบางครั้งเมื่อเกิดปัญหา
หรือความยุ่งยากขึ้น คนบางคนอาจจะแก้ปัญหานั้นด้วยการเลือกทางออกแรกที่เกิดขึ้นหรือทางออก  
ที่ง่ายที่สุด ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ให้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ผลดีที่สุดนั้น  ควรจะมี
ความรู้ในการแก้ปัญหาและได้รับการฝึกหัดในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ อีกด้วย 
เช่น ระดับความสามารถของเชาว์ปัญญา การเรียนรู้ การรู้จักการคิดแบบมีเหตุผล ประสบการณ์เดิม  
 อุษณีย์ โพธิ์สุข (2543) ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาว่าความสามารถ
ในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการใช้กระบวนความคิด ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ทางสติปัญญาที่
จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เข้าใจปัญหาต่างๆ จนสามารถหาแนวทางปฏิบัติให้ปัญหานั้นหมดสิ้น
ไปและบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการพร้อมทั้งได้มาซึ่งความรู้ใหม่ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้ให้ความหมายของการแก้ 
ปัญหาสรุปได้ว่า “เป็นการพิจารณาหาเทคนิคที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ต้องการ” 
 ศิรินันท์ ลักษาตินนท์ (2550) ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาว่า
ความสามารถในการใช้ความคิด ประสบการณ์มาประกอบกันในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ในชีวิตประจาวันของเด็ก ในการเลือกกระทาหรือปฏิบัติ เพ่ือให้พ้นอุปสรรค และเกิดความพอใจใน
การปฏิบัตินั้น 
 กานเย่ (Gagne, 1970) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาว่า  “เป็น
รูปแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่           
2 ประเภทขึ้นไป และใช้หลักการนั้นผสมผสานกันจนเป็นความสามารถชนิดใหม่  ที่ เรียกว่า
ความสามารถด้าน การแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้ประเภทหลักการนี้ต้องอาศัยหลักการเรียนรู้เป็น
พ้ืนฐานของการเรียน การเรียนรู้ประเภทนี้ กานเย่ ได้อธิบายว่าเป็นการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่ต้อง
อาศัยการมองเห็นลักษณะร่วมกันของสิ่งเหล่านั้น” 
 กูด (Good, 1973) ได้ให้ความเห็นว่า “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การแก้ปัญหานั่นเอง  
ซึ่งกูดได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นแบบแผนหรือวิธีด าเนินการซึ่งอยู่ในสภาวะที่ยากล าบาก  ยุ่งยาก 
หรืออยู่ในสภาวะที่พยายามตรวจข้อมูลที่หามาได้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัญหา มีการตั้งสมมติฐาน
และมีการตรวจสอบสมมติฐานภายใต้การควบคุม มีการรวบรวมเก็บข้อมูลจากการทดลอง เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ที่จะทดสอบสมมติฐานนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่” 
 ดีเวล (Dewey, 1993) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ เป็นการคิดหาเหตุผลในเรื่องต่างๆรวมถึงการคิดสร้างสรรค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง               
สิ่งต่างๆ น าไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่รวมถึงการค้นพบวิธีการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
มหาศาลต่อมนุษยชาติ  
 ฮัทกิน (Hudgin, 1997) ได้ให้ค าจ ากัดความของความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า การแก้ปัญหา คือ กิจกรรมที่ดีที่สุดที่ใช้ส าหรับจัดสถานการณ์เฉพาะต่อการแก้ปัญหานั้นๆ 
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ภายใต้ความเหมาะสม เป็นการค้นหาวิธีการส าหรับสิ่งที่ไม่รู้เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่ชัดเจนด้วยวิธีการต่างๆ 
และเป็นความสามารถในการจัดการกับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการที่ดีท่ีสุดจากข้อมูลเหล่านั้น 
 สรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการในการใช้ความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ ในการหาทางออกของปัญหา โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการศึกษาท าความเข้าใจ      
กับปัญหาจนสามารถค้นพบทางออกของปัญหาได้ 
 2.2.1  การคิดวิเคราะห์ 
 ความหมายการคิดวิเคราะห์ 
 ราชบัณฑิตยสถาน  (2542) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ  ค าว่า “คิด”
หมายความว่า นึกด าริ ตรึกตรอง ส่วนค าว่า “วิเคราะห์” หมายความว่า ดู สังเกตใคร่ครวญอย่าง
ละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของ
เรื่องนั้นๆ แล้วเสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้นอย่างยุติธรรม 
 สุวิทย์ ค ามูล (2547) ให้ความหมาย ของการวิเคราะห์ว่าเป็นการจ าแนก แยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นเพ่ือค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อยๆ  อะไรบ้าง ท าจากอะไร 
ประกอบขึ้นได้อย่างไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันส่วนการคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถ 
ในการจ าแนก การแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว 
หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือค้นหาสภาพความ
เป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2549) สรุปความหมายของการคิด
วิเคราะห์ว่าการคิดวิเคราะห์ คือ การระบุเรื่องหรือปัญหา การจ าแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูล
เพ่ือจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหรือ
หาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ 
 ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการจ าแนก
แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพ่ือศึกษาค้นคว้าท ามาจากอะไรประกอบขึ้นมา
ได้อย่างไรที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อย่างไร เพียงไร การวิเคราะห์เป็นรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ
Analuein  แปลว่า คลายออกแยกแยะออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ เมื่อน าค าว่าการวิเคราะห์มาผสม
กับการคิดเป็นการคิดวิเคราะห์ 
 วิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร (2551) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการรวบรวม
จ าแนกแยกแยะเหตุการณ์ปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์หรือองค์ประกอบของ       
สิ่งเหล่านั้นพร้อมกับเชื่อมโยงให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและน าไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยได้สังเคราะห์นิยาม ดังนี้ 
 1)  ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ หมายถึง การสนทนาซักถาม
เกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์และน าความรู้ใหม่มาจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ 
 2)  ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ หมายถึง การบอกความเกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับพื้นฐานความรู้เดิมได้อย่างถูกต้อง 
 3)  ความสามารถในการประเมินและสรุปเหตุการณ์  หมายถึง การตัดสินใจ
แก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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 4)  ความสามารถในการประยุกต์และน าไปใช้ หมายถึง การน าประสบการณ์ที่ได้
จากปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 บลูม (Bloom, 1956) ให้ความหมาย การคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็นความสามารถ          
ในการแยกแยะ เพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มี
ความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และท่ีเป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร 
 กูด (Good, 1973) ให้ความหมาย การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดอย่างรอบคอบตาม
หลักการของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพ่ือหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณา
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องทั้งหมดและใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 
 ดิวอ้ี (Dewey, 1993) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่าง
ใคร่ครวญไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มี
ความยุ่งยากและสิ้นสุดด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน 
 รุซเซลล์ (Russell, 1956) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดเพ่ือ
แก้ปัญหาชนิดหนึ่ง โดยผู้คิดจะต้องพิจารณาตัดสินในเรื่องราวต่างๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย       
การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการประเมิน หรือ การจัดหมวดหมู่โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีเคยยอมรับกันมา
แต่ก่อนๆ แล้วสรุปหรือพิจารณาตัดสินจากนิยาม ข้างต้น 
 สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ (Analysis Ability) หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง โดยเป็นการคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มี
ความชัดเจน 
 ความส าคัญการคิดวิเคราะห์ 
 วนิช สุธารัตน์ (2547) กล่าวถึง ความส าคัญ คุณค่าของการคิดวิเคราะห์ 
 1)  การคิดวิเคราะห์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน        
การคิดวิเคราะห์เป็นวิธีการของนักปราชญ์ 
 2)  การคิดวิเคราะห์ เป็นวิธีคิดที่ท าให้ผู้คิดมีความช านาญในการคิด สามารถก่อ  
ให้เกิดผลผลิตทางปัญญาที่ดีกว่าและสามารถประเมินผลงานทางด้านสติปัญญาได้ดี ส่งผลให้การกระท า
ด้านต่างๆ มีเหตุผลดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางด้านการด าเนินชีวิตและการท ากิจกรรมการงาน
ทั้งหลาย 
 3)  การคิดวิเคราะห์ เป็นมาตรฐานการวัดผลทางสติปัญญาและการกระท าของ
มนุษย์ ซึ่งมีสาระส าคัญอยู่ที่ความสมบูรณ์ถูกต้องของการให้เหตุผลและการตัดสินสิ่งต่างๆ 
 4)  การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดทีเต็มไปด้วยสาระ และมีส่วนสร้างความเจริญแก่
วิทยาการทุกๆ สาขา ท าให้ทุกเรื่องมีความสมบูรณ์ทางด้านเหตุผลและการปฏิบัติทั้งวิชาในสาขา
วิทยาศาสตร์ ศิลปะและวิชาชีพ 
 5)  การคิดวิเคราะห์ เป็นวิธีการที่บุคคลใช้ประเมินผลตนเอง เพ่ือให้รู้ว่าตนเองมี
วิธีการให้เหตุผลและตัดสินใจเรื่องต่างๆ มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมเพียงใด  
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 สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางปัญญาที่มีคุณค่าของมนุษย์เป็น
ความคิดที่เต็มไปด้วยสาระ มีคุณภาพ โดยแสดงออกมาในลักษณะของการให้เหตุผลและการตัดสิน 
สิ่งต่างๆ ด้วยความสมบูรณ์เพียบพร้อมทางด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์จึงเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับการสร้างความเจริญทั้งแก่บุคคลและวิทยาการต่างๆ ในทุกๆ สาขา 
 ลักษณะการคิดวิเคราะห์ 
 สุวิทย์ มูลค า (2547) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติที่เอ้ือต่อการคิดวิเคราะห์ไว้ 4 ประการ 
คือ 
 1) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ ผู้คิดต้องมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน
ในเรื่องนั้นๆ เพราะจะช่วยก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์  จ าแนก การแจกแจงองค์ประกอบ จัด
หมวดหมู่และล าดับความส าคัญหรือหาสาเหตุเรื่องราวเหตุการณ์ได้ชัดเจน 
 2) ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างไต่ถาม คนที่ช่างสังเกต ย่อมสามารถมองเห็นหรือ
ค้นหาความผิดปรกติของสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  มองเห็นแง่มุมที่
แตกต่างไปจากคนอ่ืน คนช่างสงสัย เมื่อเห็นความผิดปรกติแล้วจะไม่ละเลย แต่จะหยุดคิดพิจารณา 
คนช่างไต่ถาม ชอบตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพ่ือน าไปสู่การขบคิดค้นหาความจริงใน
เรื่องนั้นค าถามที่มักใช้กับการคิดวิเคราะห์ คือ 5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ที่ไหน) 
When (เมื่อใด) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) 
 3) ความสามารถในการตีความ การตีความเกิดจากการรับรู้ข้อมูลเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัส สมองจะท าการตีความข้อมูล โดยวิเคราะห์เทียบเคียงกับความทรงจ าหรือความรู้เดิมที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้น เกณฑ์ท่ีใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินจะแตกต่างกันไปตามความรู้ ประสบการณ์และ
ค่านิยมของแต่ละบุคคล ดังนั้น ความรู้ต่างกัน ประสบการณ์ต่างกันและค่านิยมต่างกัน การตีความ
ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่พบเห็นก็จะแตกต่างกันไปด้วย 
 4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้น      
เมื่อพบความคลุมเครือ เกิดข้อสงสัยตามมาด้วยค าถามต้องค้นหาค าตอบหรือความน่าจะเป็นว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร ซึ่งสมองจะพยายามคิดเพ่ือหาข้อสรุปความรู้ความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล 
การคิดวิเคราะห์อาจจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  (1)  การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่
ส าคัญของสิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆ ว่ามีสาระส าคัญอะไร มีปัจจัยอะไรบ้าง มีเหตุผลอย่างไร เช่น  
การวิเคราะห์ข่าว บทความ เรื่องสั้น สารคดี เป็นต้น ตัวอย่างค าถามการวิเคราะห์ส่วนประกอบ เช่น
อะไรเป็นสาเหตุส าคัญของความยากจน อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุองค์ประกอบเรื่อง
สั้นมีอะไรบ้าง สาระส าคัญของบทความเรื่องนี้ คืออะไร การวิเคราะห์ส่วนประกอบไม่ใช่เรื่องยาก
แม้แต่นักเรียนระดับปฐมวัยก็สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบได้ 
  (2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์
ของส่วนส าคัญต่างๆ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง ค าถามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เช่น ครอบครัว 
มีปัญหาส่งผลต่อสังคมอย่างไร ขุนแผน ขุนช้าง และนางวันทองเกี่ยวข้องกันอย่างไร สรุปว่าเมื่อมีเหตุ
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ย่อมมีผลผลย่อมเกิดจากเหตุ เหตุกับผลหรือผลกับเหตุย่อมมีความสัมพันธ์กันเป็นทฤษฎีที่นักเรียน
สามารถรับรู้และเข้าใจได้ 
  (3) การวิเคราะห์หลักการ ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ส่วนส าคัญใน
เรื่องนั้นๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการของเรื่อง การระบุ
จุดประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นส าคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจผู้อ่าน และรูปแบบของภาษา 
ที่ใช้ เป็นต้น ตัวอย่าง ค าถามการวิเคราะห์หลักการ เช่น หลักการส าคัญของการอ่านคืออะไร หลักการ
ส าคัญของการเขียนคืออะไร หลักการส าคัญของการพูดคืออะไร หลักการส าคัญของการฟังคืออะไร 
ความมุ่งหมายของการเรียนคืออะไร แก่นของเรื่องสั้นเรื่องนี้คืออะไร ฯลฯ  
 การคิดวิเคราะห์ตามแนวของบลูม (Bloom, 1956) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์
แบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 อย่าง ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่ก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคัญ 
หรือจ าเป็นหรือมีบทบาทท่ีสุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล 
 2)  วิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึง การค้นหาว่า ความสัมพันธ์ย่อยๆ ของเรื่องราว
หรือเหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกันย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร 
 3) วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของ
เรื่องราวและการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องด้วยอะไร โดยยึด
อะไรเป็นหลัก เป็นแกนกลาง มีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอย่างไร หรือยึดคติใด 
 สรุปได้ว่า ลักษณะการคิดวิเคราะห์เป็นการก าหนดขอบเขตของสิ่งที่จะวิเคราะห์  
ก าหนดจุดมุ่งหมายว่าจะวิเคราะห์เพ่ืออะไร โดยใช้ทฤษฏีใดอ้างอิง ในการวิเคราะห์วิเคราะห์อย่างไร
และต้องสรุปรายงานการวิเคราะห์ให้ชัดเจน 
 องค์ประกอบส าคัญของการคิดวิเคราะห์ 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์  
ไว้ดังนี้ 
 1)  ความสามารถในการตีความ เราจะไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ หากไม่
เริ่มต้นด้วยความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏ เริ่มแรกเราจึงจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้รับว่าอะไรเป็น
อะไร ด้วยการตีความ การตีความ ( Interpretation) หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจและให้
เหตุผล แก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เพ่ือแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น   
 2)  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในเรื่องนั้น เพราะความรู้จะช่วยในการก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์แจกแจง 
และจ าแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง  
 3)  ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม นักคิดเชิงวิ เคราะห์จะต้องมี
องค์ประกอบทั้งสามสิ่งนี้ร่วมด้วย คือ ต้องเป็นคนทีช่างสังเกต สามารถค้นพบความผิดปกติท่ามกลาง
สิ่งที่ดูอย่างผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องเป็นคนที่ช่างสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลย 
แต่หยุดพิจารณา ขบคิดไตร่ตรอง และต้องเป็นคนช่างถาม ชอบตั้งค าถามกับตัวเองและคนรอบๆ ข้าง
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การคิดต่อเกี่ยวกับเรื่องนั้น การตั้งค าถามจะน าไปสู่การสืบค้นความจริง
และเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ 
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 4)  ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล นักคิดเชิงวิเคราะห์จะต้องมี
ความสามารถในการใช้เหตุผล จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใด  
มีองค์ประกอบในรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร 
 สุวิทย์ มูลค า (2548) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ 
ดังนี้ 
 1)  สิ่งที่ก าหนดให้ เป็นสิ่งส าเร็จรูปที่ก าหนดให้วิเคราะห์ เช่น สิ่งของ วัตถุ เรื่องราว 
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ 
 2)  หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อก าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่
ก าหนดให้  
  (1) เกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 
  (2) หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจจะเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์ ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน 
 3)  การค้นหาความจริงหรือความส าคัญ เป็นการพิจารณาส่วนประกอบของสิ่ง 
ที่ก าหนดให้ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ แล้วท าการรวบรวมประเด็นที่ส าคัญเพ่ือหาข้อสรุป 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
 1)  การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพ่ือแปรความ
ของสิ่งนั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์เดิมและค่านิยม 
 2)  การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
 3)  การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของค าถามที่เกี่ยวข้องกับการคิด
วิเคราะห์จะยึดหลัก 5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไหร่) Why 
(ท าไม) Who ( ใคร) และ How (อย่างไร) 
 4)  การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ค้นหาค าตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เชื่อมโยงกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไร มีองค์ประกอบ
อะไรบ้างที่น าไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนของการท าให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
ถ้าท าเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง
จึงจะได้ข้อเท็จจริง  และสามารถน าไปใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 
 นักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการคิด
วิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 
 1)  ทฤษฎีการวิเคราะห์ของ Bloom 
  ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของบลูม (1976) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
(Bloom’sTaxonomy of Educational Objectives) เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คิด ด้านจิตพิสัย
และด้านทักษะพิสัยของบุคคลส่งผลต่อความสามารถทางการคิดที่บลูมจ าแนกไว้เป็น 6 ระดับ ค าถาม
ในแต่ละระดับมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ได้แก่ 
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  ระดับที่ 1 ความรู้ความจ า แยกเป็นความรู้ในเนื้อหา เช่น ความรู้ในศัพท์ที่ใช้
และความรู้ในข้อเท็จจริงเฉพาะ ความรู้ในวิธีด าเนินการเช่น ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ความรู้
เกี่ยวกับแนวโน้มและล าดับขั้นความรู้เกี่ยวกับการจัดจ าแนกประเภท ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆ และ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายความ 
และความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง 
  ระดับท่ี 2 ความเข้าใจแยกเป็น การแปลความ การตีความและการขยายความ 
  ระดับท่ี 3 การน าไปใช้ หรือการประยุกต ์
  ระดับที่ 4 การวิเคราะห์ แยกเป็นการวิเคราะห์ความส าคัญของส่วนประกอบ
ต่างๆ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 
  ระดับที่ 5 การสังเคราะห์  แยกเป็นการสังเคราะห์  การสื่อความหมาย            
การสังเคราะห์ แผนงานและการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ 
  ระดับที่ 6 การประเมินค่า แยกเป็นการประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายใน 
และการประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายนอก 
  บลูม (Bloom, 1956) ได้แบ่งลักษณะของการคิดวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  (1)  การคิดวิเคราะห์ความส าคัญของเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มานั้น สามารถ
แยกเป็นส่วนย่อยได้ข้อความบางข้อความอาจเป็นจริง บางข้อความอาจเป็นค่านิยม และบางข้อความ 
เป็นความคิดของผู้เขียน ซึ่งการคิดวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย 
   -  ความสามารถในการค้นหาประเด็นต่างๆ ในข้อมูล 
   - ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 
   - ความสามารถในการแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลอื่นๆ 
   - ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจและการพิจาณาพฤติกรรมของ
บุคคลและของกลุ่ม 
   - ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลสรุปจากข้อความปลีกย่อย 
  (2) การคิดวิ เคราะห์ความสัมพันธ์  ผู้ อ่านจะต้องมีทักษะในการตัดสิน
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลักๆ ได้ทั้งความสัมพันธ์ของสมมติฐานและความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุป
และยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ในชนิดของหลักฐานที่น ามาแสดงด้วย ในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
สามารถแยกได้ ดังนี้ 
   - ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์ของแนวคิดในบทความและ
ข้อความต่างๆ 
   - ความสามารถในการระลึกได้ว่าสิ่งใดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น 
   - ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานที่เป็นความส าคัญ 
หรือข้อโต้แย้งที่น ามาสนับสนุนข้อสมมติฐานนั้น 
   - ความสามารถในการตรวจสอบข้อสมมติฐานที่ได้มา 
   - ความสามารถในการแบ่งแยกความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลจาก
ความสัมพันธ์อื่นๆ 
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   - ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขัดแย้ง แบ่งแยกสิ่งที่ตรงและไม่
ตรงกับข้อมูล 
   - ความสามารถในการสืบหาความจริงของข้อมูล 
   - ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดที่ส าคัญ
และไม่ส าคัญได้ 
  (3) การคิดวิเคราะห์หลักการ เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างและหลักการใน       
การคิดวิเคราะห์หลักการนี้จะต้องวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงค์และมโนทัศน์ ซึ่งการวิเคราะห์หลักการ
สามารถแยกได้ ดังนี้ 
   - ความสามารถในการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความและ
ความหมายขององค์ประกอบต่างๆ 
   - ความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบในการเขียน 
   - ความสามารถในการวิเคราะห์จุดประสงค์  ความเห็นหรือลักษณะ 
การคิดความรู้สึกท่ีมีในงานของผู้เขียน 
   - ความสามารถในการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เขียนในด้านต่างๆ 
   - ความสามารถในการวิเคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ 
 2)  ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน  มาร์ซาโน (2001) อธิบายว่า รูปแบบ
พฤติกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแห่งตน ระบบการบูรณาการ และระบบ
สติปัญญา ระบบแห่งตนตัดสินการยอมรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ เมื่อระบบแห่งตนรับการเรียนรู้เรื่อง
ใหม่ ระบบบูรณาการจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้นั้น โดยการออกแบบ
กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายแห่งการเรียนรู้และระบบสติปัญญาจะท าหน้าที่จัดกระท าข้อมูล
ในลักษณะของการวิเคราะห์ ดังนั้นปริมาณความรู้ของนักเรียนแต่ละคนจึงมีผลต่อความส าเร็จอย่างสูง
ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ซึ่งความรู้ใหม่สามารถต่อยอดจากความรู้เดิมได้อย่างกว้างขวาง 
  มาร์ซาโน (2001) ได้พัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่ (A 
New Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบด้วย ความรู้สามประเภทและกระบวนการ
จัดกระท าข้อมูล 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของความรู้ ได้แก่ 
  (1) ข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับ
ความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริง ล าดับเหตุการณ์ สมเหตุและผล เฉพาะเรื่องและหลักการ 
  (2) กระบวนการ เน้นกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้จากทักษะสู่กระบวนการ
อัตโนมัติ เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้ 
  (3) ทักษะ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ จากทักษะง่ายสู่
กระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นโดยมีกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่และ
เก็บเป็นคลังข้อมูลไว้ เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความจ าถาวรสู่ความจ าน าไปใช้ในการปฏิบัติการ 
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู้นั้น 
   ระดับที่ 2 ขั้นเข้าใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ใน
รูปแบบการใช้สัญลักษณ์ เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพ้ืน ฐานของความรู้นั้น โดยเข้าใจประเด็นส าคัญ 
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   ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกความเหมือนและความแตกต่าง
อย่างมีหลักการการจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับความรู้ การสรุปย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้
ข้อผิดพลาดได้การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยใช้ฐานความรู้และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบน
พ้ืนฐานของข้อมูล 
   ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ 
ที่ไม่มีค าตอบชัดเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง และการพิจารณา
หลักฐานสู่การสรุปสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมติฐานและการทดลองสมมติฐานนั้น 
บนพื้นฐานของความรู้ 
   ระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู้ เป็นการจัดระบบความคิดเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนด การก ากับติดตามการเรียนรู้และการจัดขอบเขตการเรียนรู้ 
   ระดับที่ 6 ขั้น จัดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อภาวการณ์
เรียนรู้และภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของ 
การเรียนรู้ที่ตนม ี
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของบลูมและของมาร์ซาโน ในการคิดวิเคราะห์
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เหตุผล เป็นการคิดอย่างลุ่มลึกและหลากหลายมีการคิดพิจารณาข้อมูล 
อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบด้านและมีเหตุผล สามารถระบุความเหมือนความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ได้ 
สามารถจัดอันดับและจัดประเภทของความรู้และจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆ  ได้ ระบุข้อผิดพลาดใน      
การน าเสนอข้อมูลของสิ่งต่างๆ และบอกเหตุผลได้ สามารถตีความหรือบอกหลักเกณฑ์ พ้ืนฐานของ
ความรู้นั้นได้ สามารถระบุเจาะจงหรือสรุปอย่างมีเหตุผลในความรู้นั้นได้ 
 กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 ปุญทวี พ่วงสุวรรณ (2543) ได้กล่าว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
 1) การระบุประเด็นปัญหา 
 2) การรวบรวมข้อมูล 
 3) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
 4) การระบุลักษณะของข้อมูล 
 5) การตั้งสมมติฐาน 
 6) การลงข้อสรุป 
 7) การประเมินผล 
 กระบวนการจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพ้ืนฐานของการสังเกต เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
และมีทักษะในการสื่อสาร แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิด     
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลจากการสั่งสมเพ่ิมพูนประสบการณ์  ความรู้และทักษะ 
เพ่ือน าไปใช้ประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ   
 วนิช สุธารัตน์ (2547) ได้กล่าว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ระบุหรือท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผู้ที่จะท าการคิดวิเคราะห์
ต้องเข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างด้วยการตั้งค าถามเพ่ือที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆ ให้ชัดเจน 
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 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา จากการสังเกต การอ่าน การสัมภาษณ์ การวิจัย
จะท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเที่ยงตรงเพ่ือน ามาตัดสินใจในการคิดวิเคราะห์ 
 ขั้นที่ 3 พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความถูกต้อง
เทีย่งตรงของสิ่งที่น ามากล่าวอ้าง รวมทั้งประเมินความเพียงพอของข้อมูลที่จะน ามาใช้ 
 ขั้นที่ 4 การจัดข้อมูลเป็นระบบ เป็นการสร้างความคิด ความคิดรวบยอดหรือ        
การสร้างหลักการขึ้นโดยเริ่มจากการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จัดล าดับ
ข้อมูลรวมทั้งข้อตกลงพ้ืนฐาน การสังเคราะห์ข้อมูลเป็นระบบและก าหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้น 
 ขั้นที่ 5 สมมติฐาน เป็นการน าข้อมูลที่จัดระบบระเบียบมาสมมติฐาน เพ่ือก าหนด
ขอบเขตและหาข้อสรุปของข้อค าถามหรือปัญหาที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยความคิดเชื่อมโยง สัมพันธ์
ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้อง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นต้องชัดเจนและมาจากข้อมูลที่ปราศจากอคติหรือ
ความล าเอียง 
 ขั้นที่ 6 การสรุป เป็นการลงความคิดเห็นหรือการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ
ผลอย่างแท้จริง ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพของข้อมูลที่ปรากฏ โดยใช้เหตุผลทาง
ตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตามสภาพที่แท้จริง   
 ขั้นที่ 7 การประเมินข้อสรุป เป็นขั้นสุดท้ายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อสรุปและพิจารณาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 สุวิทย์ มูลค า (2547) ได้กล่าว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เป็นการก าหนดวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์เช่นพืชสัตว์หินดินรูปภาพบทความเรื่องราว
เหตุการณ์หรือสถานการณ์จากข่าวของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น 
 ขั้นที ่2 ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดประเด็นข้อสงสัยจากปัญหา
ของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
เพ่ือค้นหาความจริงสาเหตุหรือความส าคัญเช่นภาพนี้บทความนี้ต้องการสื่อหรือบอกอะไรที่ส าคัญ
ที่สุด 
 ขั้นที่ 3 ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่ก าหนดให้  เช่น
เกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลอาจเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน 
 ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะเป็นการพินิจพิเคราะห์ท าการแยกแยะกระจายสิ่งที่
ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) 
Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) 
 ขั้นที ่5 สรุปค าตอบเป็นการรวบรวมประเด็นที่ส าคัญเพ่ือหาข้อสรุปเป็นค าตอบหรือ
ตอบปัญหาของสิ่งที่ก าหนดให้ 
 ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ได้กล่าวว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1) ก าหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าจะวิเคราะห์อะไร 
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 2) ก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะวิเคราะห์เพื่ออะไร 
 3) พิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องว่าใช้หลักใดเป็นเครื่องมือใน       
การวิเคราะห ์
 4) ใช้หลักความรู้ให้ตรงกับเรื่องที่จะวิเคราะห์เป็นกรณีๆ ไป และจะต้องรู้ว่าควรจะ
วิเคราะห์อย่างไร 
 5) สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นระเบียบชัดเจน  
 สรุปได้ว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกระบวนการเพ่ือให้คิดเป็น  
ท าเป็น และแก้ปัญหาและการแสดงออกในการใช้ความคิด เริ่มจากการพูดคุยกัน แก้ปัญหา รายงาน 
ลงมือปฏิบัติเพื่อจะได้ประสบการณ์จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในหลายด้าน  ซึ่ง
สามารถสรุปได ้ดังต่อไปนี้ 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์มี
ดังนี้ 
 1) ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา 
 2) ช่วยให้ค านึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 3) ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตัวเป็นข้อสรุปทั่วไป 
 4) ช่วยขุดค้นสาระของความประทับใจครั้งแรก 
 5) ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู้เดิม 
 6) ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล 
 7) เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ 
 8) ช่วยในการแก้ปัญหา 
 9) ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ 
 10)  ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล 
 11)  ช่วยให้เข้าใจแจ่มกระจ่าง 
 สุวิทย์ มูลค า (2547) ได้กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ มีดังนี ้
 1) ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง 
 2) ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่ายๆ 
 3) ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญอ่ืน 
 4) ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต 
 5) ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผล 
 6) ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น 
 วนิช สุธารัตน์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ มีดังนี ้
 1) สามารถปฏิบัติงานอย่างมีหลักการและเหตุผล และได้งานที่มีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถประเมินงานโดยใช้กฎเกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล 
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 3) สามารถประเมินตนเองอย่างมีเหตุผล และมีความสามารถในการตัดสินใจได้
อย่างดีอีกด้วย 
 4) ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 5) ช่วยให้สามารถก าหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน ค้นหาความรู้ ทฤษฎี
หลักการตั้งข้อสันนิษฐาน ตีความหมายตลอดจนการหาข้อสรุปได้ด ี
 6) ช่วยให้ผู้คิดมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องจนถึงขั้นมีความ 
สามารถเป็นนายของภาษาได้ 
 7) ช่วยให้คิดได้อย่างชัดเจน คิดได้อย่างถูกต้อง คิดอย่างกว้าง คิดอย่างลึก และคิด
อย่างสมเหตุสมผล 
 8) ช่วยให้เกิดปัญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเมตตา และมี
บุคลิกภาพในทางสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
 9) ช่วยให้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์
ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสารสนเทศ 
 สรุปได้ว่าประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์คือ การคิดวิเคราะห์ท าให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ มาพินิจพิจารณาเพ่ือตัดสินใจ หรือประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รอบครอบ 
และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 ลักขณา สริวัฒน์ (2549) กล่าวไว้ว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น
การวัดความสามารถในการแยกแยะแจกแจงรายละเอียด  เรื่องราวความคิด การปฏิบัติ ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ โดยอาศัยหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง แบ่งแยกย่อยตามประเภท
ของเนื้อหาที่วัด ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1) การวิเคราะห์ความส าคัญ เป็นการถามให้ค้นหาเหตุผลคุณลักษณะเด่นของ
เรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดให้เป็นการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นอะไรส าคัญหรือ
จ าเป็นหรือมีบทบาทมากที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
ตัวอย่างค าถาม เช่น ศีลห้าข้อใดส าคัญที่สุด ค าตอบ คือ ข้อ 5 หรือสิ่งใดส าคัญที่สุดที่ท าให้บ้านมี 
ความมั่นคงไม่พังง่าย ค าตอบ คือ เสา เป็นต้น 
 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการหาความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้อง
ส่วนย่อยในปรากฏการณ์หรือเนื้อหานั้น เพ่ือน ามาอุปมาอุปไมย หรือค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมี
ความส าคัญอะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอย่างค าถาม เช่น การบริโภคนมท าให้ร่างกายสูงเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
ค าตอบ คือ การดื่มนมมีผลท าให้ร่างกายเพ่ิมสูงขึ้น มีการวิจัยที่พบว่า ถ้าบริโภคนมมากพัฒนาการ
ด้านส่วนสูงของร่างกายก็เพ่ิมมากข้ึน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 3) การวิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถที่จะจับเค้าเงื่อนของเรื่องราวนั้นว่ายึด
หลักการใด มีเทคนิค หรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการเป็นสื่อสารสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตัวอย่างค าถามเช่น โคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน มีหลักการใดท่ีร่วมกัน ค าตอบ คือ สัมผัสนอก  
 สรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เป็นการศึกษาหาระดับ
ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ ว่ามีจุดมุ่งหมาย



43 
 

อะไร แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยแบ่งออกตามประเภทเนื้อหาที่วัด ได้แก่ การวิเคราะห์
ความส าคัญ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลักการ 
 2.2.2  การคิดสร้างสรรค ์
 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 นักทฤษฎีหลายท่านเห็นได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของความคิดสร้างสรรค์
ไว้ดังนี้ 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ลักษณะ
ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายแง่ หลายมุม คิดได้กว้างไกล                   
ซึ่งน าไปสู่การคิดประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการคิดค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ความคิด 
อเนกนัยประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่อง (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด 
(Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
 ทอแรนซ์ (Torrance, 1974) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของ
ความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่บกพร่องที่ขาดหายไปเป็นความสามารถของบุคคลในการคิด
สร้างสรรค์ผลิตผล หรือสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่รู้จักมาก่อน อาจเกิดจากการรวบรวมความรู้ต่างๆ จาก
ประสบการณ์แล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ เพ่ือรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานแล้วรายงานผล
ที่ได้จากการค้นพบ 
 คูมมิงส์  และโอนแฮม (Cummings & Oldham, 1997) ได้กล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง  สิ่งใหม่ท่ีน าไปใช้ประโยชน์โดยการน าไปประยุกต์ใช้และเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตผล
และบริการ 
 การ์ดเนอร์ (Gardner, 1998) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดใน     
การแก้ปัญหา และเกิดผลผลิตที่สร้างสรรค์ บุคคลที่สามารถแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือ
สร้างความคิดริเริ่ม และได้รับการยอมรับจากวัฒนธรรมหนึ่งหรือมากกว่า ส่วนงานที่สร้างสรรค์  
นอกจากจะมีความแปลกใหม่แล้ว ควรที่จะอยู่ในกรอบความคิดท่ียอมรับของสายงานนั้นๆ 
 แมทลิน (Matlin, 1992) ได้รวบรวมแนวคิดเพ่ือให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์
และได้สรุปไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีลักษณะเป็นการค้นพบปัญหาซึ่งจะต้องเป็นสิ่งใหม่ 
(Novel) มีคุณภาพสูง (High Quality) และจะต้องมีประโยชน์ (Useful) 
 อารี พันธ์มณี (2540) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการคิดค้น
สิ่งแปลกใหม่ที่มีประโยชน์และเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่สังคม นอกจากนี้ ผลจากการคิดค้นพบ 
สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งที่แปลกๆ ใหม่ๆ ติดตามมาด้วย 
 ทองเพียร บุญเกษ (2547) สรุปความหมายว่าความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง 
ความสามารถในการคิดหาค าตอบได้หลายทิศทาง หลายแง่มุม น าไปสู่สิ่งใหม่ รวมทั้งการประดิษฐ์
คิดค้นพบสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการ ทฤษฏี หลักการได้ส าเร็จ 
 สรุปได้ว่า ความหมายของความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดแปลกใหม่ที่มีประโยชน์ 
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา และต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 



44 
 

 เพียงจิต ด่านประดิษฐ์ (2542) ได้กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ ที่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญส าหรับมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีคุณภาพ และเด่นกว่าความสามารถด้านอ่ืน ดังที่
หลายๆ ประเทศต้องการบุคลากรในประเทศของตนเพ่ือคิดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดในด้านของ
ความก้าวหน้า ทันสมัยและพัฒนาก้าวล้ าไปยิ่งกว่าประเทศอ่ืนๆ คือ 
 1) ก่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถด้านหนึ่งของมนุษย์ 
ที่ก่อให้เกิดการกระท า อันเป็นการบุกเบิกความก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยีและวิทยาการทั้งปวง เพราะ
ลักษณะเด่นนี้เองจึงอาจก่อให้เกิดความรู้และในประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่อ านวยประโยชน์
อย่างใหญ่หลวงให้แก่มนุษย์ในปัจจุบันนี้ อาจเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายในเวลาต่อมา เมื่อมนุษย์ได้ใช้
ความสามารถสร้างสรรค์จนค้นพบความรู้ใหม่ ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งกว่า มีประโยชน์       
มากขึ้นกว่า 
 2) อ านวยประโยชน์สุขให้แก่บุคคล ลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์  คือ        
เมื่อเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นในสมองแล้วถ่ายทอดความคิดนี้ออกมาในรูปของการกระท า  หรือ 
ผลงานดังนั้นจึงก่อให้เกิดความรู้และประดิษฐ์กรรมใหม่ๆ ตลอดจนน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ ช่วย
อ านวยความสะดวกในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตของตนมีความสุข สะดวก 
สบาย รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่จะช่วย
อ านวยประโยชน์ให้แก่บุคคลในโอกาสต่างๆ 
 3) ช่วยให้บุคคลเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้ดี ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น ปัจจุบัน บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ย่อมเป็นที่
ต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการที่จะ
เข้าใจปัญหา การแก้ไขและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาที่ประสบอยู่  
ดังที่ Osborn ได้กล่าวไว้ดังข้างต้นว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นจินตนาการที่มิใช่ความคิดที่ฟุ้งซ่าน
เลื่อนลอยจนขาดสติ แต่เป็นจินตนาการที่มนุษย์สร้างข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ 
 4) ช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จ การบริหารงานทุกชนิด ทุกหน่วยงานย่อมที่
ต้องการถึงความเปลี่ยนแปลงที่แปลกใหม่และก้าวหน้า การบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ย่อมต้องการ
ผู้บริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจกว้าง มีความยืดหยุ่น ทันสมัยสามารถแก้ปัญหา กล้าคิด กล้าริเริ่ม
และตัดสินใจได้ทันท่วงทีในการน าเอาวิธีการแปลกใหม่เข้ามาพัฒนางาน  สามารถกระตุ้น สนับสนุน 
ให้ก าลังใจ วางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานและมีสัมพันธภาพระหว่าสมาชิกในหน่วยงาน  เพ่ือแสดง
ความเจริญก้าวหน้าย่อมเกิดในการบริหารงานที่จะประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์
ยังเกิดจากแรงดลใจ จินตนาการควบคู่กับความอุตสาหะบากบั่นท าให้บุคคลมีความพยายาม  ไม่
ท้อถอยในการท าสิ่งต่างๆ ตระหนักถึงความส าเร็จอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
จึงไม่เพียงแต่มีความคิดใหม่เท่านั้น แต่เขาจะต้องพยายามคิด ประสารความคิด ติดตาม ตลอดจนเกิด
ความส าเร็จด้วย 
 5) ช่วยให้บุคคลปรับตนได้ดีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูง มีจินตนาการควบคู่ กับความอุตสาหะ พยายามจึงมักประสบความส าเร็จในชีวิต ทั้งด้าน
การงาน และชีวิตครอบครัว หากว่าความพยายามนั้นยังไม่เกิดผล ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะไม่
ท้อถอยหรือเลิกล้ม เขาจะไม่อับจนความคิด กลับพยายามขวนขวาย คิดดัดแปลง ปรับปรุงและมีความ
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ยืดหยุ่นพอที่จะปรับสถานการณ์ให้เหมาะสมในลักษณะที่เป็นไปได้มากที่สุด  และเขาจะยอมรับและ
พอใจในสภาพนั้น หากเขาประสบความล้มเหลว คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถอดทน อดกลั้น 
กล้าหาญ ยอมรับต่อสภาพการณ์ที่เป็นจริง ปรับตัวอยู่ในสภาวะแวดล้อมนั้นได้อย่างปกติ 
 ทองคูณ หงส์พันธ์ (2534) ยังได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์
มีคุณค่าทั้งต่อสังคมและต่อตนเอง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ คือ 
 1) คุณค่าต่อสังคม ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการในสาขา
ต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นท าให้ผู้คนด ารงชีวิตอย่างสงบสุขช่วยให้เกิดการค้นพบสิ่งแปลกๆ  
ใหม่ๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตช่วยให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาช่วยให้เกิด
ความสะดวก อ านวยประโยชน์สุขต่อทุกๆ คน และช่วยให้เกิดรายได้แก่ประเทศชาติ 
 2) คุณค่าต่อตนเอง ท าให้ผู้สร้างสรรค์มีความพึงพอใจ  มีความสุข พัฒนา
บุคลิกภาพในด้านความมั่นใจในตนเอง สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
บุคคลประสบความส าเร็จทั้งในด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน และช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
จากค ากล่าวข้างต้นสามารถชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์สามารถแบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้ 
  (1) ความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติ ความคิดสร้างสรรค์ท าให้มนุษย์สามารถ
เผชิญปัญหา สามารถวางแผนและจัดการชีวิตของตัวเองได้โดยไม่จ านนต่อธรรมชาติหรือโชคชะตา              
ซึ่งมนุษย์แก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดและสติปัญญา เช่น เมื่อหนาวก็หาเครื่องนุ่งห่ม เมื่อมืดก็หา
วิธีจุดไฟ เป็นต้น 
  (2) วามส าคัญต่อประเทศชาติ ถ้าประเทศใดที่มีบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นจ านวนมาก นับได้ว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ซึ่งจะสามารถน าพาประเทศชาติของตนให้เกิด
การพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปในทุกๆ ด้าน 
  (3) ความส าคัญต่อองค์กร ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 
หลายประเทศด้วยกัน เช่น การเจียระไนอัญมณีด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้มีรูปทรงลวดลาย สีสัน  
ที่สวยงาม หรือเครื่องปั้นดินเผาธรรมดาซึ่งแต่เดิมผลิตมาเพ่ือใช้ในครัวเรือน แต่เมื่อเติมลวดลายสีสัน
ลงไปก็กลายเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางความงามและเป็นศิลปะอย่างสูง ผู้บริโภคต้องการซื้อด้วยเหตุผล
เพราะความสวยงามของรูปลักษณ์ การออกแบบ ซึ่งเท่ากับการมองหาความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ใน  
ตัวสินค้านั่นเอง  
  (4) ความส าคัญต่อปัจเจกบุคคล ความคิดสร้างสรรค ์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารง 
ชีวิตของบุคคล ทั้งนี้เพราะความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผน เพ่ือการแก้ไขปัญหาและ 
เพ่ือการตัดสินใจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะน าพาบุคคลไปพบจุดหมาย  และ
แสวงหาคุณค่าในชีวิต 
 สรุปได้ว่า ความส าคัญความคิดสร้างสรรค์จะช่วยอ านวยประโยชน์ให้บุคลสังคม 
และประเทศชาติ ท าให้ประเทศชาติเกิดความผาสุกและสรรสร้างความเจริญก้าวหน้า  ทุกคนย่อม 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
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 จากการศึกษาประเภทของความคิดสร้างสรรค์หลายๆ ทัศนะแล้ว สามารถวิเคราะห์         
และสังเคราะห์ได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์อาจจะแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 
 1) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปลี่ยนแปลง (Innovation) คือ แนวคิดท่ีเป็น
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น เช่น ทฤษฎีใหม่ การประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น  เป็นการคิดภาพรวมมากกว่า 
แยกเป็นส่วนย่อย บางครั้งเรียกว่า “นวัตกรรม” ที่เป็นการน าเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาใช้เพ่ือให้ 
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น การใช้สมองกล เป็นต้น 
 2) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสาน
แนวคิดจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วก่อให้เกิดแนวคิดใหม่อันมีคุณค่า เช่น การน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารหรือการใช้หลักการค านวณของลูกคิดและหลักทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่ง 
 3) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง (Extension) คือ การผสมผสานกัน
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ ซึ่งเป็น
โครงสร้างที่ก าหนดไว้กว้างๆ แต่ความต่อเนื่องเป็นรายละเอียดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น เช่น งาน
อุตสาหกรรม การสร้างรถยนต์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากต้นแบบเดิม 
 4) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็นลักษณะการจ าลอง 
หรือลอกเลียนแบบจากความส าเร็จอ่ืนๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แปลกไปจากเดิม 
เพียงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ยังคงแบบเดิม 
 สรุปได้ว่า  ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละแบบไม่สามารถที่จะน าไป
แก้ปัญหาได้โดยเฉพาะตัวตามล าพัง แต่จะบูรณาการและผสมผสานกันอยู่เสมอ คือ เมื่อมีการกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น ก็จะมีการพินิจพิจารณาสังเคราะห์ โดยด าเนินการตามความคิดนั้นอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างออกไปหรือเพ่ือให้เกิดการเลียนแบบที่ดีกว่าเดิม 
 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  
 กิลฟอร์ด (Guildford, 1967) ได้กล่าวว่า การคิดที่ส าคัญจะก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ คือ ความสามารถของบุคคลที่จะคิดแตกแยกออกไปหลายทิศทาง หลายลักษณะ หลายแง่
หลายมุม หรือเรียกว่าความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ความคิดต่างๆ ดังกล่าวประกอบด้วย
ความคิด 4 ลักษณะดังนี้ คือ 
 1) ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดหา
ค าตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว หรือคล่องตัว ในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได ้ความคิดชนิดนี้จะเน้นในเรื่องปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 
  (1) ความคล่องแคล่วทางด้านภาษาหรือถ้อยค า  (Work Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้ถ้อยคาในรูปแบบต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว  
  (2) ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) 
เน้นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ภายในเวลา
ที่ก าหนด  
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  (3) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค คือความสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้
ประโยคที่ต้องการ  
  (4) ความคล่องในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดสิ่ง
ที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่
ก าหนด 5 นาท ีหรือ 10 นาท ี
 2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบ่ง
ออกเป็น  
  (1) ความคิดยื ดหยุ่ นที่ ที่ เ กิ ดขึ้ นทันที  (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระ คนที่มีความคิดยืดหยุ่นในด้านนี้คิดประโยชน์
ของหนังสือพิมพ์ว่ามีอะไรบ้าง ได้หลายทิศทาง ในขณะที่คนซึ่งไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้เพียง
ทิศทางเดียว  
  (2) ความคิดเห็นยืดหยุ่นทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
การแก้ปัญหา ซึ่งคนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน 
 3) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถทางสมองในการหาค าตอบ 
ที่แปลกใหม่ และเป็นคาตอบที่ไม่ซ้ ากับค าตอบของผู้อ่ืน เป็นความคิดที่แตกต่างไปจากความคิด
ธรรมดา  
 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับรายละเอียดที่
ใช้ในการตกแต่ง เพ่ือท าให้คิดริเริ่มนั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ จะประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ ซึ่งลักษณะของความคิดเหล่านี้จะท า
ให้เป็นผู้ที่มีความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ตามแนวทฤษฎีของกิลฟอร์ด ซึ่งแนวคิดของ                  
แต่ละลักษณะจะส่งผลซึ่งกันและกันให้มีความคิดสร้างสรรค์  
 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์  
 1)  ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด  (Guilford’s Structure of 
Intellect Model)   
  วนิช สุธารัตน์ (2544) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford                 
ได้เสนอรูปแบบจ าลอง 3 มิติ โดยที่แต่ละมิติมีการท างานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์ก็เป็น 
ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบนี้ มิติทั้งสามที่ท างานร่วมกัน คือ มิติวิธีการคิด (Operations) มิติเนื้อหา
ของการคิด (Contents) และมิติผลการคิด (Production) โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบแต่ละ
มิต ิดังนี้ 
  (1) มิติวิธีการคิด (Operations) ประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 ชนิด 
   - การรู้จัก และความเข้าใจ (Cognition) หมายถึง การค้นพบ ความเข้าใจ
และการสรุปความในสิ่งต่างๆ ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
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   - การจ าถาวร (Memory Retention) หมายถึง ความสามารถในการเก็บ
ข้อมูลที่สามารถใช้การระลึกคืนกลับได้ 
   - การจ าชั่วขณะ  (Memory Recording) หมายถึง  ความสามารถใน           
การเก็บข้อมูลในระยะเวลาสั้นๆ 
   - การคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของ
สมองในการให้การตอบสนองได้หลายๆ อย่างจากสิ่งเร้าที่ก าหนดให้โดยไม่จ ากัดจ านวนค าตอบ 
   - การคิดเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของ
สมองในการให้การตอบสนองที่ถูกต้อง และดีท่ีสุดจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
   - การคิดประเมิน (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจว่า
ดีไม่ดีหรืออย่างไรที่ดีกว่า ด้วยหลักการและเหตุผล 
  (2) มิติเนื้อหาของการคิด (Contents) ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ชนิด 
ดังต่อไปนี้ 
   - ภาพ (Visual) คือ ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นโดยตรงจากการเร้าทางเรตินาหรือ
ทางอ้อมจากภาพในใจ 
   - เสียง (Auditory) คือ ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นโดยตรงจากการรับรู้ของหูชั้นใน
หรือทางอ้อมจากเสียงในใจ 
   - สัญลักษณ์ (Symbolic) คือ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะเครื่องหมายต่างๆ 
เช่น ตัวเลขหรือตัวอักษร รวมไปถึงเครื่องหมายทางภาษาและทางคณิตศาสตร์ 
   - ภาษา (Semantic) คือ ข้อมูลที่มีความหมายในการสื่อสาร ซึ่งอาจไม่ได้
อยู่ในรูปของค า หรือภาษาเขียนก็ได้ 
   - พฤติกรรม (Behavioral) คือ ข้อมูลที่เป็นการแสดงออกทางภาษากาย
เป็นการแสดงถึงสภาพทางอารมณ์ 
  (3) มิติผลการคิด (Productions) ประกอบด้วย 6 ด้าน 
   - หน่วย (Units) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว และแตกต่างจาก
สิ่งอื่น 
   - กลุ่ม (Classes) คือ ประเภท หรือกลุ่มลักษณะร่วมกัน 
   - ความสัมพันธ์ (Relations) คือ การเชื่อมโยงของผลที่ได้จากการจับคู่เข้า
ด้วยกันโดยอาศัยลักษณะบางอย่างเป็นเกณฑ์ อาจจะอยู่ในรูปหน่วยกับหน่วย จ าพวกกับจ าพวก 
   - ระบบ (Systems) คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลที่ได้หลายๆ คู่
เข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบแบบแผน 
   - การแปลงรูป (Transformations) คือ การปรับปรุงให้ค านิยามใหม่      
การขยายความหรือการจัดองค์ประกอบของข้อมูลที่ก าหนดให้เสียใหม่ให้มีรูปร่างต่างไปจากเดิม 
   - การประยุกต์ (Implication) คือ การคาดหวังหรือท านายบางอย่างจาก
ข้อมูลที่ก าหนดให้ 
 2)  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ (Torrance)   
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  ระวิวรรณ ขวัญศรี (2548) ได้กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ของสมองโดยมีกระบวนการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
  (1) การค้นหาความจริง (Fact-Finding) เป็นขั้นที่เริ่มเกิดความรู้สึกกังวลมี
ความสับสนวุ่นวายเกิดข้ึนในจิตใจ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร 
  (2) การค้นพบปัญหา (Problem-Finding) ถัดจากภาวะแรกที่สับสนวุ่นวาย
แต่เมื่อได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วก็สามารถค้นพบเหตุแห่งปัญหา 
  (3) การค้นพบความคิดหรือตั้งสมมติฐาน  (Idea-Finding) เมื่อเข้าใจว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นแล้วรวบรวมความคิด และข้อมูลต่างๆ และตั้งเป็นสมมติฐานเพ่ือท าการทดสอบ 
  (4) การค้นพบค าตอบ (Solution-Finding) เป็นการยอมรับค าตอบที่ได้ค้นพบ
จากการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งอาจจะใช้แก้ปัญหาได้หรือแก้ปัญหาไม่ได้ ซึ่งเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็ท าการ
ตั้งสมมติฐานใหม่ และท าการทดสอบ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ท าให้เกิดความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ 
  (5) การค้นพบการยอมรับ (Acceptance-Finding) เป็นการยอมรับค าตอบที่
ได้จากการพิสูจน์ค้นหา 
 3)  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของฮัชชินซัน 
  ฮัชชินซัน (Hutchinson, 1949 อ้างถึงใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
2534) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน  อันจะน าไปสู่ 
การแก้ปัญหาใหม่ที่อาจจะใช้เวลาคิดอันรวดเร็วหรือยาวนาน ทั้งนี้อยู่กับปัญหานั้น ซึ่งมีกระบวนการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  (1) ขั้นเตรียม (The Stage of Preparation) เป็นขั้นการรวบรวมประสบการณ์
เก่าๆ รู้จักการลองผิดลองถูก และตั้งสมมตุิฐานเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ 
  (2) ขั้นคับข้องใจ (The Stage of Frustration) เป็นระยะของการครุ่นคิดที่มี
อารมณ์ต่างๆ เช่น กระวนกระวายตึงเครียด อันเนื่องมาจากการครุ่นคิดที่จะแก้ปัญหานั้น แต่ยังคิด           
ไม่ออก 
  (3) ขั้นของการเกิดความคิด (The Period of Moment Insight) เป็นระยะที่
เกิดความคิดแวบขึ้นมาในสมองทันทีทันใด มองเห็นวิธีการแก้ปัญหานั้น หรือเป็นการพบค าตอบ 
  (4) ขั้นพิสูจน์ (The Stage of Verification) เป็นระยะการตรวจสอบประเมิน 
ผลโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เพ่ือดูว่าค าตอบที่คิดออกมานั้นเป็นจริงหรือไม ่

 4)  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของวัลลัส 

  วัลลัส (Wallas, 1965 อ้างถึงใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2534)                     
ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการคิดสิ่งใหม่ๆ โดยลองผิดลองถูก ทั้งนี้เขาได้แบ่งกระบวน 
การเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ขั้น คือ 
  (1) ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นที่เริ่มพบปัญหา เกิดความยุ่งยากใน
ปัญหานั้นๆ และเริ่มหาทางออกเพ่ือแก้ปัญหา โดยรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยรับมา 
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  (2) ขั้นฟักตัว (Incubation) เป็นขั้นที่ใช้ความคิดเพ่ือแก้ปัญหา มีการค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมขึ้นประมวลความคิดต่างๆ เพ่ือหลอมรวมเป็นความคิดใหม่ขึ้นมา ช่วงนี้จะเกิดความคิด
หลากหลายทางเพ่ือแก้ปัญหา และยังไม่มีแนวคิดใดที่ลงตัวหรือพอใจ 
  (3) ขั้นเกิดความคิด (Illumination) เป็นขั้นที่สามารถสรุปความคิดที่กระจ่าง 
พร้อมที่จะสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานได้ เป็นขั้นที่ผู้ใช้ความคิดจะรู้สึกพอใจและมีความสุข 
  (4) ขั้นแสดงออกทางความคิดออกมาในรูปของผลงาน (Verification) อาจมี
การทดลองและแก้ไขหลายครั้ง เพ่ือกลั่นกรองให้ได้ค าตอบหรือผลงานที่แน่นอนเป็นรูปแบบ 
  สรุปได้ว่า ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะ
ที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน จะเกิดจากการคิดสิ่งใหม่ๆ หรือเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์                      
โดยกระบวนการจะเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกันแล้วน าไปสู่การแก้ปัญหาใหม่ๆ  
 ลักษณะความคิดสร้างสรรค์  
 โรช (Rhodes, 1961) วิเคราะห์ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ พบว่ามี 4 ลักษณะ 
(4P’s) ได้แก่ 
 1)  ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Person) 
  กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) กล่าวว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีความ
อดทนต่อสิ่งที่ยังไม่แน่ชัด เป็นบุคคลที่มีความคิดยืดหยุ่น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากการยึดถือวิธี
เก่าๆ มาสู่แนวใหม่ๆ แต่ตามความคิดของ Torrance (1963) บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้
โดยการตั้งค าถาม เสาะแสวงหา ทดลอง เพ่ือพยายามที่จะค้นพบความจริงหรือค าตอบด้วยตนเอง 
  ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง บุคลิกภาพ ความสามารถ ภูมิหลัง 
นิสัย รูปแบบการคิด โดยมีนักจิตวิทยากล่าวถึงลักษณะผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
  อุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์ (2539) ได้สรุปจากแนวคิดของนักจิตวิทยาหลายท่าน ไว้ว่า 
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักเป็นบุคคลที่มีลักษณะหลายๆ อย่างอยู่ในตัวเอง 
ส่วนมากจะประกอบไปด้วยลักษณะเด่น ดังนี้ 
  (1) เป็นผู้ที่มีความไวต่อปัญหา (Problem Sensitivity) คือ มีความสามารถจ า
ได้ถึงปัญหา  เข้าใจในตัวปัญหาอย่างแท้จริง 
  (2) มีความคล่องในการคิด (Idea Fluency)  คือ มีความสามารถในการคิดได้
หลากหลายในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ สามารถที่จะพัฒนาขั้นตอนในการประเมินปัญหาและเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ หรือเหมาะสม และความคิดนั้นสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง 
  (3) มีความคิดริเริ่ม (Originality) คือ ความสามารถในการค้นพบหนทางใน
การแก้ปัญหาที่ใหม่และแตกต่างไปจากเดิม 
  (4) มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ มีความสามารถในการปรับตัวได้เร็ว
ต่อการพัฒนาใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ไม่กังวลที่จะเผชิญกับปัญหา มีความ
ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาต่างๆ 
  (5) แรงขับที่น าไปสู่ความทะเยอทะยาน (Dive) คือ มีความปรารถนา ให้ได้มา
ในสิ่งที่ดี มีความอยากรู้อยากเห็น ตื่นตัว สามารถให้ความสนใจ หรือเปลี่ยนความสนใจกับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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  (6) เป็นลักษณะของการเปิดรับข้อมูลต่างๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ มีความ 
สามารถในการผสมผสานและเชื่อมโยงความคิดมาใช้ในการแก้ปัญหา 
  (7) ชอบการผจญภัย (Adventure) ชอบความเป็นอิสระ ค้นหาในสิ่งที่ยังไม่
เคยมีใครค้นพบ ไม่ชอบท าตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผนที่วางไว้ 
  (8) มีความเข้าใจในตนเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง รับรู้และเข้าใจในความ
ต้องการของตนเอง และไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนกับค าวิจารณ์ของผู้อื่นที่มีต่อตนเอง 
  (9) ไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน ไวต่อการตอบสนองทางอารมณ์ เช่น เห็นอก     
เห็นใจผู้อ่ืน 
  (10)  ใช้จินตนาการเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ โดยมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์เดิม 
  (11) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytic)  สังเคราะห์ (Synthesis) 
และการรวบรวมข้อมูล (Organization) สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่สิ้นสุด 
  (12) ชอบส ารวจคิดค้นสิ่งใหม่ๆ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบท าในสิ่ง 
ที่ท้าทายความสามารถของตนเอง 
  อารี พันธ์มณี (2540) กล่าวถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์             
ไว้ว่า 
  (1) มีความสามารถในการคิดพลิกแพลง แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
  (2) มีจิตใจจดจ่อและผูกพันอยู่กับงาน และมีความอดทน 
  (3) ไม่ยอมล้มเลิกกับสิ่งต่างๆ ง่ายๆ 
  (4) มีจินตนาการสูง 
  (5) มีลักษณะความเป็นผู้น า 
  (6) มีลักษณะรื่นเริง 
  (7) ชอบที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆ 
  (8) มีความนับถือตนเอง และเชื่อม่ันในตนเองสูง 
  (9) มีความคิดอิสระและยืดหยุ่น 
  (10)  กล้าที่จะเผชิญความจริง 
  (11)  ไม่เคร่งครัดกับระเบียบแบบแผน 
  (12)  ท างานเพ่ือความสุข ความพอใจในตนเอง ไม่ยึดมั่นกับสิ่งใดมากเกินไป 
  (13)  มีอารมณ์ขัน 
  ปราณี สุรสิทธิ์ (2541) ได้สรุปลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ว่าควร
มีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) เป็นตัวของตัวเอง มีความคิดอิสระ ไม่ชอบตามอย่างใคร ไม่ยอมคล้อยตาม
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างง่ายดาย กล้าคิด กล้าแสดงออก ชอบแสดงความคิดเห็นชอบคลุกคลีอยู่ใน
สังคมท่ีถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
  (2) รักที่จะก้าวไปข้างหน้า เต็มใจท างานหนัก อุทิศเวลาให้งาน มีความมานะ
มากขึ้นเพ่ือท างานยากและซับซ้อนให้ส าเร็จ เปิดรับประสบการณ์อย่างไม่หลีกเลี่ยงมีประสบการณ์
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อย่างกว้างขวาง มีความเต็มใจเสี่ยง อยากรู้อยากเห็น ตื่นตัวที่จะรับรู้อยู่ตลอดเวลา กระตือรือร้น 
ขยันหมั่นเพียร มีแรงจูงใจ 
  (3) ไวต่อปัญญา รับรู้เร็วและง่าย มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคิด
หลายแง่มุมใช้ความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีเก่ามาสู่แนวใหม่  
ช่างสงสัยและมีวินัยที่จะคิดหาค าตอบ 
  (4) มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์อย่าง       
ถี่ถ้วน 
  (5) มีความคิดริเริ่ม ชอบคิด ชอบท าสิ่งที่ซับซ้อนและแปลกใหม่ สามารถใช้
ค าถามซักถามในสิ่งที่ต้องการรู้ 
  (6) ยอมรับในสิ่งที่ไม่แน่นอน และสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้ง อดทนต่อสิ่งที่ยังไม่     
แน่ชัด ไม่ขลาดกลัวต่อสิ่งที่ยังไม่ทราบ สิ่งที่ลึกลับและน่าสงสัยกลับเป็นสิ่งที่น่าพอใจ และตื่นเต้นที่จะ
เผชิญกับสิ่งนั้น 
  (7) ไม่ชอบท าตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ไม่ค่อยมีความสม่ าเสมอและไม่ชอบ 
ถูกบังคับ 
  (8) มีอารมณ์ขัน ชอบคิดเล่นไปเรื่อยๆ มีจินตนาการ 
  ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) กล่าวถึง บุคคลที่มีลักษณะความคิดสร้างสรรค์นั้น
จะต้องมีลักษณะ ดังนี้  
  (1) ไม่ชอบท าตามอย่างผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล  
  (2) มีจิตใจจดจ่อและผูกพันกับงาน และมีความอดทนอย่างทรหด  
  (3) มีความคิดค านึงหรือจินตนาการสูง  
  (4) มีลักษณะความเป็นผู้น า  
  (5) มีลักษณะขี้เล่น รื่นเริง  
  (6) ชอบรับประสบการณ์ใหม่ๆ  
  (7) นับถือตนเองและเชื่อม่ันในตนเองสูง  
  (8) มีความคิดอิสระและยืดหยุ่น  
  (9) ยอมรับและสนใจสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ  
  (10)  มีความซับซ้อนในการรับรู้  
  (11)  กล้าหาญ กล้าเผชิญความจริง  
  (12)  ไม่ค่อยเคร่งครัดกับระเบียนแบบแผน  
  (13)  ไม่ยึดมั่น (Dogmatism) ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเกินไป  ชอบท างานเพ่ือ
ความสุขความพอใจ ของตนเอง 
 2)  ลักษณะผลผลิตสร้างสรรค์ (Creative Product) 
  ลักษณะผลผลิตสร้างสรรค์ หมายถึง ลักษณะของผลงานหรือผลผลิต ผลผลิต
อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ เช่น ความคิด เพลง การแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ รถแข่ง 
สูตรการผสมยา ผลผลิตที่สร้างขึ้นอาจเกิดจากการสร้างสรรค์โดยกลุ่มบุคคลหรือเพียงคนเดียวก็ได้ 
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  บีซีเมอร์ และโอควิน (Besemer & O’ Quin, 1987) กล่าวว่าลักษณะของ
ผลผลิตสร้างสรรค์มี 3 ลักษณะ คือ 
  (1) เป็นสิ่งใหม่ (Novelty) ไม่ซ้ าใคร มีความแปลกใหม่ซึ่งอาจเกิดจากการสร้าง
ขึ้นใหม่ (Originality) พัฒนาขึ้นมา (Germinality) หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่(Transformality) 
  (2) เป็นการแก้ปัญหา (Resolution) 
  (3) เป็นการสังเคราะห ์(Synthesis) 
  เทเลอร์ (Taylor, 1964) กล่าวว่า ผลผลิตสร้างสรรค์อาจเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งใน  
6 ขั้น ต่อไปนี้ 
  (1) ขั้นการแสดงออกอย่างอิสระในการคิดริเริ่ม โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพเป็น
เพียงความกล้าที่จะแสดงออกมาอย่างอิสระ 
  (2) ขั้นการสร้างผลผลิตโดยอาศัยทักษะ บางอย่างไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ 
  (3) ขั้นการแสดงความคิดใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้ใด แม้ว่าจะมีผู้อ่ืน
ได้เคยคิดไว้แล้วก็ตาม 
  (4) ขั้นการคิดสร้างสรรค์ ไม่ซ้ าใคร ไม่มีใครประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์มาก่อน 
  (5) ขั้นการพัฒนาผลงานขั้นที่ 4 ได้ดีกว่าเดิม 
  (6) ขั้นการคิดสร้างสรรค์สูงสุด เกิดจากการคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นสูงสุด เช่น 
การค้นพบทฤษฎี แนวคิด หรือหลักการใหม่ๆ 
 3)  ลักษณะกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) 
  ลักษณะกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง วิธีการคิด หรือกระบวนการ
ท างานทางสมองอย่างมีขั้นตอน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องการที่จะคิดสร้างสิ่งใหม่ๆ  มีนักจิตวิทยา
หลายท่านที่ได้กล่าวถึง ลักษณะกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ไว้ ซึ่งสรุปได้ว่ามี 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  (1) ขั้นเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นการเตรียมข้อมูลต่างๆ รวมถึงระบุ
ปัญหา เตรียมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
  (2) ขั้นฟักตัว (Incubation Stage) เป็นขั้นของการผสมรวมกันระหว่างข้อมูล
เดิมกับข้อมูลใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าเพ่ิมเติมสะสมกัน ท าให้เกิดความสับสนวุ่นวายของข้อมูลต่างๆ  
ที่รวบรวมมา ไม่สามารถจะขมวดความคิดนั้นได้ จึงปล่อยความคิดไว้เงียบๆ 
  (3) ขั้นความคิดกระจ่าง (Illumination Stage) เป็นขั้นที่ความสับสนวุ่นวาย
เหล่านั้นได้ผ่านไป โดยสามารถน าข้อมูลต่างๆ มาเรียบเรียงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไว้ด้วยกันจนเกิด
ความชัดเจนและเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ ระยะนี้ท าให้เห็นถึงมโนทัศน์ของความคิด 
  (4) ขั้นทดสอบและพิสูจน์ความคิดให้เห็นจริง (Verification Stage) เป็นขั้น 
ที่ท าให้มโนทัศน์เกิดเป็นความจริง เป็นการพิสูจน์ว่า ความคิดใหม่นั้นเป็นความเป็นไปได้และถูกต้อง 
  แอนเดอร์สัน (Anderson, 1951) แบ่งความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เป็น         
6 ขั้น  
  (1) ความสนใจ และรู้ถึงความต้องการของจิตใจและสมอง 
  (2) รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สนใจ 
  (3) ไตร่ตรองวางแผน วางโครงสร้างและรูปแบบของงาน 
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  (4) เกิดจินตนาการของผลส าเร็จ 
  (5) หาวิธีการและลงมือสร้างจินตนาการที่คิดไว้ให้เป็นจริง 
  (6) รวบรวมความคิดและสรุปผลออกมาให้อยู่ในรูปของผลงาน 
  ออสบอน (Osborn, 1963) ได้แบ่งกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตาม
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของเขา ออกเป็น 7 ขั้น คือ 
  (1) ปัญหา สามารถชี้ระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหา   
  (2) การเตรียมและรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา  
  (3) วิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลคิดพิจารณาและแจกแจงข้อมูล  
  (4) การใช้ความคิดหรือคัดเลือกเพ่ือหาทางเลือกต่างๆ เป็นขั้นพิจารณาอย่าง
ละเอียด รอบคอบ และหาทางเลือกที่เป็นไปได้ไว้หลายๆ แนวทาง  
  (5) การฟักความคิดและการทาให้กระจ่างเป็นขั้นที่ท าให้การฟักความคิดว่าง 
และเกิด ความคิดบางอย่างขึ้นมาแล้วท าให้ความคิดนั้นชัดเจนขึ้น 
  (6) การสังเคราะห์และการบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน  
  (7) การประเมินผล เป็นการคัดเลือกจากค าตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
  ดิวิทู (Divito, 1971) ได้ก าหนดขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 
  (1) ขั้นวิเคราะห ์(Analysis) คือ ขั้นสัมผัสหรือเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งส่วนมาก
จะเป็นปัญหาต่างๆ ปัญหาจะถูกน ามาวิเคราะห์ ก าหนดนิยามเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและ
ส่วนประกอบ  
  (2) ขั้นผสมผสาน (Manipulate) หลังจากรู้สภาพปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
ความคิดที่จะแก้ปัญหามาผสมผสานกัน ซึ่งจะต้องอาศัยความคับข้องใจและความเข้าใจในปัญหาและ
ส่วนประกอบ  
  (3) ขั้นการพบอุปสรรค (Impasse) เป็นขั้นที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นขั้นสูงสุดของ
การแก้ปัญหาในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าวิธีการบางอย่างในการแก้ปัญหานั้นใช้ไม่ได้  คิดไม่ออก รู้สึก
ล้มเหลวในการแก้ปัญหา  
  (4) ขั้นคิดออก (Eureka) เป็นขั้นคิดแก้ปัญหาได้ทันทีทันใดหลังจากที่ได้พบ
อุปสรรคมาแล้วซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการแก้ปัญหานั้นๆ  
  (5) ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นขั้นต่อจากขั้นพบอุปสรรคและขั้นคิดออก 
เพ่ือพิสูจน์ ตรวจสอบความคิดเพ่ือยืนยันความคิดดังกล่าว 
  ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1974) ได้อธิบายถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น
กระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป แล้วจึงรวบความคิดตั้งเป็น
สมมติฐานขึ้นต่อจากนั้นท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ขั้นต่อไปจึงเป็น
รายงานผลที่ได้จากการทดสอบ ทอร์แรนซ์เรียกกระบวนการลักษณะนี้ว่า The Creative Problem 
Solving หรือกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง (Fact-Finding) ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่เกิดความรู้สึกกังวล 
มีความสับสนวุ่นวาย (Mess) เกิดขึ้นในใจ แต่ไม่สามารถแสดงออกได้ว่าเป็นอะไร จากจุดนี้ก็พยายาม
ตั้งสติและหาข้อมูลพิจารณาดูว่าวามยุ่งยาก วุ่นวาย สับสน หรือสิ่งที่ท าให้กังวลใจนั้น คืออะไร 
  ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem-Finding) ขั้นนี้เกิดต่อจากขั้นที่เมื่อได้
พิจารณาโดยรอบคอบแล้วจึงเข้าใจและสรุปว่า ความกังวลใจ ความสับสนวุ่นวายในใจนั้น ก็คือ การเกิดมี
ปัญหาขึ้นนั่นเอง 
  ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) ขั้นนี้ต่อจากขั้นที่ เมื่อรู้ว่าปัญหา
เกิดขึ้นก็พยายามคิดและตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นที่ 3 
  ขั้นที่ 4 การค้นพบค าตอบ (Solution-Finding) ในขั้นนี้จะพบค าตอบจาก      
การทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 3 
  ขั้นที่ 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding) ขั้นนี้จะเป็น 
การยอมรับค าตอบที่ได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว จะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อย่างไร และต่อจากจุดนี้
การแก้ปัญหาหรือการค้นพบยังไม่จบตรงนี้ แต่ผลที่ได้จากการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิด
แนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไปที่เรียกว่า New Challenges 
 4)  ลักษณะบรรยากาศที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Press) 
  ลักษณะบรรยากาศที่มีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่บุคคล
อาศัยอยู่จะมีส่วนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลผลิตหรือกระบวนการใหม่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคิด 
ความรู้สึกและทุกๆ สิ่งที่มีผลกระทบกับบุคคลเมื่อจะต้องท างานที่สร้างสรรค์ แวนกันดี้ (Vangundy, 
1984) ได้แบ่งประเภทของสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบกับความรู้สึกใน         
การคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  (1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคล       
ซึ่งจะมีผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
  (2) สภาพแวดล้อมภายนอก (External) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ บุคคล และสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ บุคคล ผลผลิตหรือกระบวนการ 
  (3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationships)  คือ ความเข้าใจ
ตนเอง 
  เอ็กแวลล์ (Ekvall, 1976) ได้ศึกษาลักษณะบรรยากาศที่มีความคิดสร้างสรรค์
พบว่ามี 10 มิติที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
  (1) มิติความท้าทายและมีแรงจูงใจ 
  (2) มิติความอิสระ 
  (3) มิติความเปลี่ยนแปลง 
  (4) มิติความไว้วางใจและเปิดเผย 
  (5) มิติความคิดแปลกใหม่ 
  (6) มิติความสนุกสนานและมีอารมณ์ขัน 
  (7) มิติความขัดแย้ง 
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  (8) มิติการหาข้อมูลมาสนับสนุนแนวคิด 
  (9) มิติการโต้แย้ง ถามค าปัญหา 
  (10)  มิติความเสี่ยง 
  จากการศึกษาพบว่า มี 9 มิต ิที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะสภาพแวดล้อม
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้คนมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น แต่มี 1 มิติ คือ มิติ
ความขัดแย้งจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
  สรุปได้ว่า ลักษณะความคิดสร้างสรรค์นั้น ประกอบด้วย ลักษณะบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะผลผลิตสร้างสรรค์ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์และลักษณะ
บรรยากาศที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะท าให้มีส่วนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลผลิตหรือกระบวนการ
ใหม่  ซึ่งบุคคลที่กล้าคิด กล้าท าและกล้าแสดงออก ในความคิดแปลกใหม่ของตนเองในการที่จะ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 การวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 1)   วิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
  อารี พันธ์มณี (2545) ได้ค้นคว้าและสรุปความคิดสร้างสรรค์ ที่มีผู้คิดและ
พัฒนาขึ้น ซึ่งสรุปได้ 5 วิธี ดังนี้ 
  (1) การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิง
สร้างสรรค์ 
  (2) การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนดเป็น            
การถ่ายทอด ความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถสื่อความหมายได้ 
  (3) รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจาก
ภาพที่เด็กเห็น 
  (4) การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความ
จากหัวข้อที่ก าหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน 
  (5) แบบทดสอบ หมายถึง การให้เด็กท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งใช้ภาษาเป็นสื่อ
และท่ีใช้ภาพเป็นสื่อ 
 2)   แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบ 
วัดหรือประเมินคุณสมบัติที่อยู่ในตัวบุคคลที่จะท าการวัด ซึ่งมีแบบทดสอบหลายชุดที่ได้สร้างขึ้นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  (1) แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford & Christensen (อ้างถึงใน 
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) ลักษณะแบบทดสอบวัดความคล่องแคล่วของ Guilford & Christensen 
ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อย 4 ชุด 11 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็นทางด้านภาษาเขียน 7 ฉบับ ด้าน
รูปภาพ 3 ฉบับ และโจทย์ปัญหา 1 ฉบับ ดังนี้ 
   - ความคล่องแคล่วในการใช้ค า (DSU) ให้เขียนค าประกอบด้วยอักษร 
ที่ก าหนดให้ 
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   - ความคล่องแคล่วทางความคิด (DMU) ให้เขียนชื่อสิ่งของพวกเดียวกัน 
   - ความคล่องแคล่วด้านเชื่อมโยง  (DMR) ให้เขียนค าที่มีความหมาย
คล้ายคลึงกัน 
   - ความคล่องแคล่วด้านการแสดงออก (DMS) เขียนประโยคประกอบค า
ในแต่ละค าให้เริ่มต้นด้วยอักษรที่ก าหนดให้ 
   - การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน (DMT) ให้บอกประโยชน์อย่างอ่ืนของสิ่ง
เฉพาะที่ก าหนดให้ 
   - การสรุปผล (DBI, DBC) ให้บอกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผล
เนื่องจากเหตุการณ์สมมติฐานที่ก าหนดให้ 
   - ประเภทของงานอาชีพ (DMI) บอกชื่อของงานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวกับค า
ที่ก าหนดให้ 
   - การวาดรูป (DFS) ให้วาดรูปสิ่งของเฉพาะโดยให้เซตของรูปที่ก าหนดให้ 
   - การสเก็ตซ์รูป (DFU) ให้ต่อเติมรูปให้สมบูรณ ์
   - การแก้ปัญหา (DFT) แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ก าหนดให้ 
   - การตกแต่ง (DFI) ให้แตกแต่งภาพท่ีร่างเอาไว้ด้วยแบบที่แตกต่างกัน 
  (2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance 
   สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) กล่าวว่า Torrance ได้สร้างแบบทดสอบ             
2 ชนิด คือ การวัดทางภาษาและการวัดทางรูปภาพ ซึ่งแบบทดสอบทั้งสองนี้มุ่งวัดองค์ประกอบ            
4 ประการของความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ แบบทดสอบโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา เป็นแบบทดสอบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ
เร้าให้นักเรียนแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมา ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 การตั้งค าถาม ให้นักเรียนตั้งค าถามจากภาพที่ก าหนดมาให้
มากที่สุดเพื่อให้ได้ค าตอบที่ตนเองอยากรู้ 
   กิจกรรมที่ 2 การเดาสาเหตุ ให้นักเรียนเขียนเดาสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่จะ
เกิดก่อนเหตุการณ์ในภาพให้มากที่สุด 
   กิจกรรมที่ 3 การเดาผลที่เกิดตามมา ให้นักเรียนเขียนผลหรือเหตุการณ์ที่
จะเกิดต่อเหตุการณ์ในภาพ 
   กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น ให้นักเรียนคิดดัดแปลงหรือ
ปรับปรุงภาพช้างที่ก าหนดให้ ให้เป็นภาพที่น่ารักหรือเป็นของเล่นที่น่าเล่น บอกมาให้มากที่สุด 
   กิจกรรมที่ 5 การใช้ประโยชน์ของสิ่งของ ให้นักเรียนคิดวิธีใช้ประโยชน์จาก
กล่องกระดาษแข็งมาให้มากที่สุด 
   กิจกรรมที่ 6 การตั้งค าถามแปลกๆ ให้นักเรียนตั้งค าถามแปลกๆ เกี่ยวกับ
กล่องกระดาษแข็งมากที่สุด 
   กิจกรรมที่ 7 การสมมติอย่างมีเหตุผล ให้นักเรียนคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ีสมมติขึ้นว่าจะเกิดอะไรบ้าง เขียนตอบให้มากที่สุด 
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   สรุปได้ว่า การวัดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบ วัดหรือประเมิน คุณสมบัติที่อยู่ในตัวบุคคลที่
จะท าการวัด เช่น  แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford & Christensen และแบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance 
 2.2.3 การคิดตัดสินใจ 
 ความหมายของการคิดตัดสินใจ 
 การคิดตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ
ทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์การการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การประสานงาน และการควบคุม            
การตัดสินใจได้มีการศึกษามานาน ดังที่ บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ
ไว้ว่า คือ “เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว”  
 ดลนภา หวงสุวรรณ (2544) กล่าวว่า การตัดสินใจว่ามีความหมาย 2 อย่าง คือ     
ในแนวกว้างและแนวแคบ ซึ่งในแนวกว้างการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเริ่มต้นที่การรับรู้ว่ามี
ความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดลงที่การยอมรับ และน าการตัดสินใจนั้นปฏิบัติในส่วน
แนวแคบการตัดสินใจ 
 ชูชัย เทพสาร (2546) กล่าวว่า การตัดสินใจคือการเลือกเอาทางเลือกของวิถีการ
กระท าทางหนึ่งจากหลายๆ ทางท่ีมีอยู่เพื่อจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
 ดวงนภา เขมะลักษณ์ (2547) กล่าวว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการประเมินผล
เกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือกที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลที่เกิดจากทางเลือก
ปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากท่ีสุด 
 สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจาก
หลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ลักษณะของการคิดตัดสินใจ 
 กุลชลี ไชยนันตา (2539) ได้สรุปลักษณะของการตัดสินใจไว้ ดังนี้ 
 1) การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยที่ผู้ตัดสินจะเลือกทางเลือกท่ีให้ประโยชน์สูงสุด 
 2)  การตัดสินใจเป็นหน้าที่ที่จ าเป็น เพราะทรัพยากรมีจ ากัด และมนุษย์มีความ
ต้องการไม่จ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์และความพอใจจากการใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 3)  ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์การอาจมีการขัดแย้งกัน ผู้บริหารจึงต้อง
เป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยส่วนรวม 
 4)  กระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ              
การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อจ ากัด การก าหนดทางเลือก ส่วนที่สองเป็นการเลือกทางเลือก
หรือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดตามสภาวการณ์ 



59 
 

 5)  การตัดสินใจมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและลักษณะของปัญหา เช่น
อาจแบ่งออกได้เป็นการตัดสินใจตามล าดับขั้น ซึ่งมักเป็นงานประจ า เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ ตาราง
การท างาน เป็นต้น และการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปตามล าดับขั้น เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ได้
เกิดขึ้นประจ า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการริเริ่มงานใหม่ เช่น ตั้ง
คณะใหม่ หรือขยายโรงงานใหม่ เป็นต้น 
 ชูชัย เทพสาร (2546) ได้แบ่งการตัดสินใจของมนุษย์เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1) การตัดสินใจตามธรรมชาติ หมายถึง การตัดสินใจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ของการตัดสินใจของคนทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจ า โดยการตัดสินใจที่ขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบ
แม้ว่าจะมีเหตุผลแต่ก็เป็นเหตุผลทางอารมณ์มาเจือปนมากกว่าเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์  เช่น     
ในการเลือกคู่ครองจะพบว่าส่วนใหญ่รูปร่างหน้าตาจะมีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครองเหนือคุณสมบัติ
อ่ืนๆ จัดได้ว่าเป็นการตัดสินใจในระดับบุคคลหรือครอบครัว 
 2) การตัดสินใจที่ควรจะเป็น หมายถึง การตัดสินใจที่ผู้รู้ทั้งหลายได้รวบรวมไว้  
เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์หรือตามเหตุผลปราศจากอารมณ์ มีการควบคุมระบบ
ด้วยการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขและพิจารณาถึงผลกระทบ แล้วจึงเลือกวิธีการ
ที่ดีที่สุดเป็นการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการตัดสินใจระดับชุมชนหรือสังคม 
 ลักษณะของการคิดตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 
 การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล หมายถึง สภาพด าเนินการตัดสินใจที่บรรลุตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของการแก้ปัญหานั้น ถ้าสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่จ าเป็นจะต้อง
ตัดสินใจและมีวิธีการเลือกกระบวนการตัดสินใจซึ่งจะท าให้ผลของการตัดสินใจนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ต้องการได้ ก็นับว่าการตัดสินใจนั้นเกิดประสิทธิผล 
 ดรายอัน เพรสคอส (Bryan Prescott) ได้เสนอกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งสามารถ
จ าแนกออกตามลักษณะการตัดสินใจของผู้น าได้ 5 แบบ ดังนี้ 
 1) แบบอัตตาธิปไตย กระบวนการตัดสินใจลักษณะนี้ ผู้น าจะตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยการที่เขามีอยู่โดยไม่จ าเป็นต้องปรึกษากับผู้ใดเลย หรืออาจหาข้อมูลข่าวสีมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
แต่ในลักษณะการตัดสินใจเช่นนี้ ผู้น าจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพียงพอและควรต้องมี
ทักษะและความช านาญสูง เพ่ือที่จะท าให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ 
 2) แบบอัตตาธิปไตยที่อยู่บนฐานของข้อมูลและการแสวงหาความช านาญ
กระบวนการตัดสินใจวิธีนี้ ผู้น าอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอ และไม่จ าเป็นต้องมีทักษะในเรื่อง
ที่ต้องตัดสินใจมากนัก เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้น าจึงต้องแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร และทักษะจากบุคคลอ่ืน ซึ่ง
สามารถจะช่วยให้เขาได้ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันผู้น าก็อาจจะไม่จ าเป็นต้องบอกให้
บุคคลเหล่านี้ทราบถึงปัญหาที่ตนก าลังเผชิญอยู่ เพียงแต่ผู้น าต้องไปหาข้อมูลข่าวสารมาแล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาประเมินค่า เพ่ือดูว่าข่าวสารที่ได้มานั้นถูกต้องเหมาะสมเพียงพอ ตรงกับเวลาสามารถที่จะ
น าไปวิเคราะห์ปัญหาได้หรือไม่ หรือาจจะต้องตัดข้อมูลข่าวสารที่ไม่เกี่ยวข้องบางอย่างออกไป ขั้นตอน
ต่อไปจึงก าหนดทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด 
 3) แบบปรึกษาหารือ กระบวนการของการตัดสินใจวิธีนี้ ผู้น าจะต้องอธิบาย
สถานการณ์ให้กับผู้ร่วมงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ซึ่งสามารถให้รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารได้
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อย่างใกล้เคียง และเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหา โดยการท าการประเมินค่าข้อมูลข่าวสารให้ด้วย ส่วนในการเลือก
ทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหานั้น ผู้น าอาจจะให้กลุ่มผู้ร่วมงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายงานท าการส ารวจ
และสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วให้ข้อคิดเห็นแนะน า โดยผู้น าจะเป็นผู้ปฏิบัติการตัดสินใจแก้ปัญหาตาม
ข้อแนะน าที่กลุ่มผู้ร่วมงานหรือบุคคลได้รับมอบหมาย ได้ศึกษาน าร่องไว้แล้วหรือผู้น าอาจจะไม่
ตัดสินใจตามท่ีผู้ร่วมงานได้แนะน าไว้เลยก็ได้ 
 4) แบบตกลงต่อรอง กระบวนการตัดสินใจลักษณะนี้ ผู้น าจะอธิบายปัญหา
สถานการณ์ให้กับกลุ่มผู้ร่วมงาน หรือบุคคลใดที่เห็นสมควร โดยการให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วทั้งผู้น าและกลุ่มผู้ร่วมงานก็จะร่วมกลั่นกรอง แยกแยะข้อแตกต่าง และตกลงต่อรอง
เลือกทางเพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคน วิธีนี้ผู้น าควรจะปรึกษาหารือกัน  ก่อนที่จะมี
การประชุมชี้แจง เพ่ือที่จะเตรียมการให้พร้อมและเสนอทางเลือกแก้ปัญหาที่จะเป็นที่ยอมรับของ    
ทุกฝ่าย 
 5) แบบมองหมายหน้าที่ วิธีการนี้ ผู้น าจะมอบทั้งความรับผิดชอบและอ านาจ
หน้าที่ ในการตัดสินใจต่อคณะบุคคล หรือตัวบุคคลโดยที่ผู้น าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นซึ่ง
เขามีอยู่ ส่วนตัวผู้น าเองจะเป็นเพียงประธานในการตัดสินใจ ด้วยการเสนอแนวทางและควยคุม       
การอภิปราย แต่จะไม่พยายามที่จะยัดเหยียดความคิดเห็นของตนให้แก่กลุ่ม ผู้น าต้องพร้อมที่จะ
ยอมรับและปฏิบัติการแก้ปัญหาตามที่กลุ่มเสนอแนวทางไว้ 
 สรุปได้ว่า ลักษณะของการตัดสินใจการตัดสินใจของมนุษย์เป็น 2 ลักษณะ คือ      
การตัดสินใจตามธรรมชาติและการตัดสินใจที่ควรจะเป็น ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นกระบวนการ
ของการเปรียบเทียบผลตอบแทน หรือผลประโยชน์  ที่จะได้รับจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยที่               
ผู้ตัดสินจะเลือกทางเลือกท่ีให้ประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  
 ชนิดของการคิดตัดสินใจ 
 การตัดสินใจจะมีความถูกต้องเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ปัญหานั้นๆ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
 ไซมอน (Simon, 1960) ได้แบ่งชนิดของการตัดสินใจออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1) การตัดสินใจที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า หรือมีแบบไว้ล่วงหน้า (Programmed 
Decisions) เป็นการตัดสินใจตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจนกลายเป็นงานประจ า
เช่น รัฐบาลเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าใหม่ เจ้าของโรงงานสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะปิดโรงงานหรือขยาย
โรงงาน เป็นต้น ดังนั้น การตัดสินใจแบบก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ เปิดโอกาสให้เลือกทางเลือกได้น้อย
เพราะว่าเป็นการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน จึงมักไม่ค่อยมีโอกาสน ามาใช้ในทางสถิติ 
 2) การตัดสินใจที่ไม่ได้ก าหนดหรือไม่มีแบบอย่างไว้ล่วงหน้า (Non-Programmed 
Decisions) เป็นการตัดสินใจในเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนที่เคย
ปฏิบัติมาก่อน จึงเป็นเรื่องยุ่งยากแก่ผู้ตัดสินใจ โดยที่ผู้ตัดสินใจจะต้องค านึงถึงความเสี่ยง และ  
ความไม่แน่นอนด้วย เช่น การตัดสินใจน าเงินไปลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทน หรือผลก าไรในธุรกิจ  
เป็นต้น 
 อ าไพวรรณ เป้าอารีย์ (2522) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนส าคัญของการตัดสินใจที่ไม่ได้
ก าหนดหรือไม่มีแบบแผนไว้ล่วงหน้า ดังนี้  
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 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้รับการตัดสินใจ  
 2) ก าหนดทางเลือกหลายๆ ทาง เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 3) บอกสภาวการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกทางเลือกต่างๆ  
 4) หาผลตอบแทนที่จะได้รับจากทางเลือกทุกๆ ทาง ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ ซึ่ง
อาจท าในรูปตารางผลตอบแทนหรือตารางสูญเสียตามเงื่อนไข 
 5) หาความน่าจะเป็นที่จะเกิดสภาวการณ์ต่างๆ จากข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านมา หรือใช้
ประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ 
 6) หาผลตอบแทนเฉลี่ยหรือผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละทางเลือก 
 7) เลือกทางเลือกท่ีได้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุด   
 จิระจิตต์ ราคา (2540) ได้กล่าวถึงชนิดของการตัดสินใจไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) การตัดสินใจภายใต้ภาวะแน่นอน (Certainty) ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลที่สมบูรณ์
แน่นอนชัดเจนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ก าหนดได้ว่าสภาวการณ์ใดจะเกิดและเกิดอย่างไร แต่ในความเป็น 
จริงนั้นการตัดสินใจภายใต้ภาวะความแน่นอนมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย  จึงได้น า
กลวิธีการตัดสินใจทั้งหลายมาพัฒนาในรูปของการตัดสินใจภายใต้ภาวะที่แน่นอน  โดยก าหนดข้อ
สมมติไว้ว่าสภาวการณ์ใดบ้างท่ีจะเกิด 
 2) การตัดสินใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอน (Uncertainty) การตัดสินภายใต้ภาวะไม่
แน่นอนมีโอกาส เกิดได้มากที่สุด ผู้ตัดสินใจต้องปฏิบัติด้วยความมืดมน เพราะปราศจากข้อมูลหรือ
แทบไม่มีข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย
รายบุคคลของผู้ตัดสินใจซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  (1) บุคคลประเภทใช้หลักการ Maximin (Maximize Minimum Pay–Off) 
หรือว่าได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลย บุคคลประเภทนี้มักเป็นผู้ที่ระแวงระวังภัยไม่ไว้วางใจในความไม่แน่นอน 
มีประสบการณ์ในทางคาดการณ์ด้านร้าย ฉะนั้นจึงตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่แน่ใจว่าประสบผลส าเร็จ
ต่ าสุดแต่ความแน่นอนสูง 
  (2) บุคคลประเภทใช้หลักการ (Maximize Minimum Pay–Off) หรือบุคคล 
ผู้โชคดีเสมอ บุคคลประเภทนี้จัดเป็นผู้มีประสบการณ์ในการคาดการณ์ล่วงหน้าในแง่ดี  ไม่ค านึงถึง
ความไม่แน่นอนเพราะเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญสูงสุดของตน 
  (3) บุคคลประเภทใช้หลักการ Middle of the Line Between the Maximax 
and Maximin หรือประนีประนอม บุคคลทั้งสองประเภทนี้เหมาะสมส าหรับเมื่อร่วมในสถานการณ์ที่
ประกอบด้วยบุคคลทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้น 
  (4) บุคคลประเภท Criterion of Rationallity หรือประเภทนิยมความเสมอ
ภาคในกรณีนี้แตกต่างจากกรณีประนีประนอม เพราะจะน าทางเลือกมาคิดถ่วงน้ าหนักให้เท่ากันและ
เหมือนกันหมด ส่วนการตัดสินใจยังคงยึดหลักเดียวกันคือพิจารณาจากค่าสูงสุดของปริมาณตามที่
คาดหวัง 
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  (5) บุคคลประเภทแม็กซี่แมกซ์ (Miximax) หรือประเภทใฝ่สูงเกินศักดิ์ คือ
พยายามรักษาโอกาสที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดหรือ ในอีกแง่หนึ่งคือปฏิบัติตามทางเลือกท่ีมีโอกาสเสีย
น้อยที่สุดนั่นเอง 
 3) การตัดสินใจภายใต้ภาวะเสี่ยง (Risk) การตัดสินใจภายใต้สภาวะการเสี่ยงมี
โอกาสเป็นไปได้สูง รองจากการตัดสินใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอน เนื่องจากภาวะนี้อยู่กึ่งกลางระหว่าง
ภาวะแน่ นอนและไม่แน่นอน การตัดสินใจจะท าตามข้อมูลที่พอมีอยู่บ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้รับ
เพียงช่วยให้คาดเดาว่าตามรูปแบบของความน่าจะเป็นนั้น สภาวการณ์ใดมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บ้าง 
โดยข้อมูลจะมีหลายรูปแบบและหลายดีกรี 
 สรุปได้ว่า ชนิดของการตัดสินใจมีหลายชนิด คือ การตัดสินใจที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
หรือมีแบบไว้ล่วงหน้าและการตัดสินใจที่ไม่ได้ก าหนด หรือไม่มีแบบอย่างไว้ล่วงหน้าหรือ การตัดสินใจ
ภายใต้ภาวะแน่นอน ภาวะไม่แน่นอนและการตัดสินใจภายใต้ภาวะเสี่ยง 
 กระบวนการตัดสินใจ 
 กระบวนการตัดสินใจ (Process of Decision Making) หมายถึง การก าหนด
ขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นตอน
ของกระบวนการดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล และกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจ โดย
ใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจ ขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ พลันเกต และ                   
แอ็ตเนอร์ (Plunkett & Attner, 1994) ได้เสนอล าดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ เป็น 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the Problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญ 
อย่างมาก เพราะการระบุปัญหาที่ถูกต้อง ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อๆ ไปของกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรระมัดระวัง  มิให้
เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
อาการแสดงที่เกิดขึ้น กับตัวปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน 
 ขั้นที่ 2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indefinite Limiting Factors) เมื่อระบุปัญหา 
ได้ถูกต้องแล้ว ผู้บริหารควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากร  ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้แก่ ก าลังคน เงินทุน เครื่องจักร สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
รวมทั้งเวลาซึ่งมักเป็นปัจจัยที่พบอยู่เสมอๆ การรู้ถึงข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะ
ช่วยให้ผู้บริหารก าหนดนขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้  
 ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop Potential Alternatives) ผู้บริหารควร
พัฒนาทางเลือกต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศักยภาพและมีความเป็นไปได้  
ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในการพัฒนาทางเลือกผู้บริหารอาจขอ 
ความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ซึ่งอาจใช้
วิธีการปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือจัดการประชุมกลุ่มย่อยขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้น  
เมื่อผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ของตนเอง
จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the Alternatives)  เมื่อผู้บริหารได้ท า
การพัฒนาทางเลือกต่างๆ โดยจะน าเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน อย่าง
รอบคอบและควรวิเคราะห์ทางเลือกว่าแต่ละทางเลือกนั้น เมื่อน ามาใช้แล้วจะเกิดผลต่อเนื่องอะไร
ตามมา 
 ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the Best Alternative) เมื่อผู้บริหาร
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ผู้บริหารควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทาง 
เลือกอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีที่สุดควรมีผลเสียต่อเนื่อง
ในภายหลังน้อยที่สุด และให้ผลประโยชน์มากที่สุด แต่บางครั้งผู้บริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือก
แบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือกน ามาผสมผสานกัน 
 ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the Decision)  เมื่อผู้บริหาร
ได้ทางเลือกท่ีดีที่สุดแล้ว ก็ควรมีการน าผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรก าหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลา การด าเนินงาน 
งบประมาณ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน และจัดให้มีระบบ
การติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผู้บริหารควรก าหนดระเบียบวิธี กฎ 
และนโยบาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นที่  7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล  (Establish a Control and 
Evaluation System) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวหับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้ผู้บริหาร
แก้ปัญหาหรือท าการตัดสินใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
 วรรณา พรหมบุรมย์ (2540) กล่าวว่า การตัดสินใจจะเกิดขึ้นจะต้องมีขั้นตอนดังนี้ 
คือ 
 1) การเข้าใจกระบวนการตัดสินใจในการเลือกที่จะท าอะไรก็ตามที่ต้องใช้         
การตัดสินใจ ซึ่งจะต้องเสี่ยงแต่การเสี่ยงดังกล่าวนี้จะต้องมีหลักการ คือ มีการศึกษาตนเองตั้งแต่       
การรับรู้เรื่องของตนเองมีการหาทางเลือกและมีการส ารวจอาชีพตนเอง 
 2) การรู้จักตนเอง การรู้จักตนเองเป็นการรู้จักและเข้าใจความคิดความรู้สึกและ
การกระท าของตน รู้เหตุรู้ผล มองตนในแง่ดี มองผู้อ่ืนในแง่ดี รักตนเอง รักผู้อ่ืน มองเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อ่ืน 
 3) การมีความรู้เรื่องการพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ คือ มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาไปสู่ 
ความส าเร็จในชีวิตซึ่งหมายถึงความส าเร็จในอาชีพ นักการศึกษากล่าวว่าการที่จะท าให้คนประสบ
ความส าเร็จในอาชีพควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ 
  (1) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกชีวิตต้องตื่นตัว ยอมรับและมองหาทักษะใหม่ 
  (2) ถามใจตนเองดูก่อนว่าเรามีค่านิยม ความสามารถ มีความต้องการหรือไม่ 
  (3) มุ่งสู่เส้นทาง มองหาสิ่งที่เป็นไปได ้ซึ่งตรงกับศักยภาพที่แท้จริงของตน 
  (4) ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง หาสิ่งที่เหมาะกับชีวิตตนทุกรูปแบบ 
  (5) ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย สอบถามผู้รู้ 
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  (6) การเลือกตัดสินใจอย่างใดไป ควรมีการตรวจสอบค้นหาข้อดีข้อเสียอีกครั้ง
เพ่ือได้ผลที่แน่นอน 
 ชนันท์สิริ สายเป้า (2543) กล่าวว่า ขั้นตอนของการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 4  ขั้นตอน 
ได้แก่ 
 1) การจ าแนกแยกแยะตัวปัญหา  ภายใต้ความรู้สึกว่าต้องหาทางเลือก  ซึ่ง
หมายความว่าได้เกิดประเด็นปัญหาบางอย่างขึ้นแล้ว จุดส าคัญเบื้องต้นของการตัดสินใจจะต้องท า 
การส ารวจตรวจ สอบให้แน่ชัดว่าประเด็นปัญหานั้นคืออะไรกันแน่ 
 2) การจ าแนกแยกแยะสาเหตุแห่งตัวปัญหา การจ าแนกแยกแยะสาเหตุแห่ง     
ตัวประเด็นปัญหาเป็นการก าหนดทางเลือกเพ่ือทางเลือกที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือประเด็นอันเป็น
ผลให้เป็นที่เหมาะสม 
 3) การก าหนดและการเลือกทางเลือก ส าหรับการก าหนดทางเลือกในเชิงกลยุทธ์
นั้นจะต้องมีความต้องการแหล่งข้อมูลข่าวาสารข้อมูลมาเป็นเหตุผลในการก าหนดทางเลือกต่อไป 
 4) การปฏิบัติการตามการตัดสินใจทางเลือก การปฏิบัติตามการตัดสินใจใน     
การปฏิบัติการตามทางเลือกนี้จ าเป็นที่จะต้องติดตามดูว่าเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ได้คาดไว้  
อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
 ชูชัย เทพสาร (2546) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การก าหนดปัญหา โดยทั่วไปปัญหาหมายถึงสภาพที่ไม่เป็นที่พอใจและความ    
ไม่พอใจมักจะเกิดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรเป็นหรือที่ต้องการของผู้ที่มีหน้าที่
ตัดสินใจ 
 2) ก าหนดมาตรฐานส าหรับใช้ในการตัดสินใจ อันเป็นการระบุถึงลักษณะและ
ปัจจัยต่างๆ ที่จะต้องใช้พิจารณาในการตัดสินใจ 
 3) ล าดับความส าคัญของมาตรการหรือปัจจัยที่ก าหนดไว้ว่าอะไรมีความส าคัญ 
มากที่สุดและเรียงล าดับกันไว้ 
 4) ก าหนดทางเลือกที่พอจะมีความเป็นไปได้จ านวนหนึ่ง และก าหนดคุณค่าของ
ทางเลือกตามมาตรการแต่ละอย่าง 
 5) เมื่อมีทางเลือกแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการประเมินแต่ละทางเลือกว่ามีจุดอ่อน     จุด
แข็ง อย่างไรโดยอาศัยมาตรการหรือปัจจัยที่ก าหนดไว้ และหาค่าของแต่ละทางเลือกอาศัยน้ าหนัก
ของแต่ละมาตรการคูณกับคุณค่าของทางเลือก แล้วน ามารวมกันเป็นค่าทั้งหมดของแต่ละทางเลือก 
 6) ขั้นสุดท้าย คือ การเลือกเอาทางเลือกท่ีดีที่สุด ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่มีคะแนน
มากที่สุด 
 สรุปได้ว่า การตัดสินใจเลือกของบุคคลมักเป็นการตัดสินใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดที่ตนพึงพอใจโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เกิดความรู้สึกในตัวปัญหา หาข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
ประเมินค่าข่าวสาร ก าหนดทางเลือกการเลือกทางเลือกและการปฏิบัติตามการตัดสินใจการตัดสินใจ
จะถูกต้องหรือเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลของการตัดสินใจ 
 2.2.4 การคิดแก้ปัญหา 
 ความหมายการคิดแก้ปัญหา 
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 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2541) กล่าวว่า การะบวนการแก้ปัญหาอาศัยเชาว์ปัญญา
และการคิด รวมทั้งรูปแบบของพฤติกรรมที่ซับซ้อนต่างๆ 
 ชาตรี เกิดธรรม (2542) ได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหา สรุปได้ว่า การคิด
แก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมที่มีแบบแผนหรือวิธีดาเนินการที่สลับซับซ้อนซึ่งต้องอาศัย  ความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ วิธีการและขั้นตอนในการศึกษาเพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการการแก้ปัญหาของ
บุคคลแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันแล้วแต่วุฒิภาวะ ประสบการณ์ ความสนใจ สติปัญญา ความพร้อม 
แรงจูงใจ อารมณ์และสภาพแวดล้อม 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ให้ความหมาย การแก้ 
ปัญหา หมายถึง การหาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน ทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
วิทยาศาสตร์โดยตรงและปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยใช้เทคนิค วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ 
 สุวิทย์ มูลค า (2548) ได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหา สรุปได้ว่า หมายถึง
ความสามารถทางสมองในการพิจารณา ขจัดสภาวะความไม่สมดุลหรือปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างเป็น
ขั้นตอน 
 เพียเจตน์ ( Piaget, 1962) ได้อธิบายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตาม
ทฤษฎีทางด้านพัฒนาการว่าความสามารถด้านนี้จะเริ่มพัฒนาการมาตั้งแต่ขั้นที่  3 คือ Stage of 
Concrete Operation เด็กที่มีอายุ 7-10 ปี จะเริ่มมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบง่ายๆ 
ภายในขอบเขตจ ากัดต่อมาในระดับพัฒนาการขั้นที่ 4 คือ Stage of Formal Operation เด็กมีอายุ  
11-15 ปี เด็กจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลดีขึ้น และสามารถคิดแก้ปัญหาแบบซับซ้อนได้ 
สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นธรรมชนิดสลับซับซ้อนได้ 
 กาเย (Gagne, 1970) ได้อธิบายถึง ความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาว่าเป็นรูป
ของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่สองประเภท
ขึ้นไป และใช้หลักการนั้นมาผสมผสานกันจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถ
ทางด้านการคิดแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้ประเภทนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทความคิดรวบยอดเป็น
พ้ืนฐานของการเรียน เพราะว่าการเรียนรู้ประเภทหลักการตามแนวของ Gagne ก็คือ ความเกี่ยวข้อง
กันระหว่างความคิดรวบยอดตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป การเรียนรู้ประเภทความคิดรวบยอด Gagne ได้
อธิบายว่า เป็นการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะความสามารถในการมองเห็นร่วมกันของ      
สิ่งเร้าทั้งหลาย 
 ครูลิค และรูดริก (Krulik & Rudrick, 1987: Krulik & Rudrick, 1996) กล่าวว่า 
การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการที่ใช้ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่มีอยู่ เพ่ือสนองต่อความต้องการ
ของปัญหาที่เราไม่คุ้นเคย 
 ไมเออร์, ฮอร์ด และไมเออร์ (Meier, Horde & Meier, 1996) กล่าวว่า การแก้ปัญหา 
หมายถึง กระบวนการที่ใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งทางออกของปัญหาจากค าถาม  หรือเหตุการณ์ที่ท าให้เรา
สับสนไม่เข้าใจ 
 เมเยอร์ และวิตทรอก (Mayer & Wittrock, 1996) กล่าวว่า การแก้ปัญหา หมายถึง 
กระบวนการทางความคิดที่มุ่งให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 ซาพาร์ลิส และแอนจิโลโพลอส (Tsaparlis & Angelopoulos, 2000) กล่าวว่า             
การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้เรียนสามารถน ากฎ หลักการ ความรู้เดิมไปประยุกต์ใช้ใน 
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ให้บรรลุผลส าเร็จ 
 แมทลิน (Matlin, 2002) กล่าวว่า การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการที่ใช้ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งทางออกของปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 เลตัน และสเตร์นเบริก์ (Leighton & Sternberg, 2003) กล่าวว่า การแก้ปัญหา 
หมายถึง กระบวนการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเอาชนะอุปสรรค ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางแนวทาง
ในการหาค าตอบของปัญหา 
 ซูแนล และซูแนล (Sunal & Sunal, 2003) กล่าวว่า การแก้ปัญหา  หมายถึง
ยุทธศาสตร์ของการคิดที่พยายามใช้ เพ่ือแก้ไขอุปสรรคปัญหา 
 โรเบิรต์ ซิลเวอร์แมน (2545) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมขั้นสูงทางการคิด 
เกิดจากความต้องการของคนเราในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
 สรุปได้ว่า การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะ       
ความไม่สมดุลที่เกิดข้ึน โดยพยายามปรับตัวเอง และสิ่งแวดล้อมให้ผสมผสานกลมกลืนกลับเข้าสู่ภาวะ
สมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
 ความสามารถที่ใช้ในการคิดแก้ปัญหา 
 กาเย (Gagne, 1985) ได้ข้อสรุปจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถและ
สมรรถภาพในการแก้ปัญหา ว่าต้องใช้ความสามารถ 3 ประการ คือ 
 1) ทักษะในการใช้สติปัญญา (Intellectual Skills)  ได้แก่ มีความรู้ในกฎ หลักการ 
และความคิดรวบยอดต่างๆ เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 2) ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลทางภาษา (Organized Verbal Information) 
ได้แก่ ความพยายามท าความเข้าใจในปัญหา การเรียงขั้นตอนที่น าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
 3) กลวิธีทางการคิด  (Cognitive Strategies) เป็นการเลือกข้อมูลได้อย่ าง
เหมาะสม และมีทักษะการคิด และตัดสินใจได้ว่าจะน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างไร และเม่ือไร 
 สรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการใช้กระบวน 
การคิด ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ทางสติปัญญาที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือให้เข้าใจปัญหาต่างๆ จนสามารถ
หาแนวทางปฏิบัติให้ปัญหานั้นหมดสิ้นไปและบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ พร้อมทั้งได้มาซึ่งความรู้ใหม ่
 กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 กระบวนการแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมการคิดที่เริ่มตั้งแต่การรับรู้ปัญหานั้นไป
จนถึงการแก้ปัญหานั้นได้ส าเร็จ ซึ่งจะมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง
โดยนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม และนักคอมพิวเตอร์ได้พยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปแบบ
กลางของการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งมีลักษณะร่วมกันและสามารถ
สรุปได้เป็น 5 ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้  
 1) การท าความกระจ่างในปัญหา ( Identifying the Problem) เป็นการสร้าง 
ความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร มีสิ่งใดที่เก่ียวข้องบ้าง และมีความชัดเจนมากน้อยเพียงไร 
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 2) การสร้างตัวแทนของปัญหา (Representing the Problem) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไว้ในกระบวนการคิดภายใน เพ่ือเป็นสิ่งที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูล  
ในการแก้ปัญหา 
 3) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Selecting an Appropriate Strategy) เป็นการร่าง
แนวทางต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ รวมถึงการเลือกแนวทางที่สามารถน ามาใช้
แก้ปัญหาได้เหมาะสมที่สุด 
 4) การด าเนินการแก้ปัญหา (Implementing the Strategy) เป็นการด าเนินการ
ตามวิธีการที่วางไว้ 
 5) การประเมินผลการแก้ปัญหา (Evaluating Solution) เป็นการตรวจสอบว่าวิธี 
การแก้ปัญหานั้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร และมีข้อบกพร่องหรือมีข้อจ ากัดใดบ้างที่ท าให้
ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้เสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นระบุปัญหา (Statement of the Problem) ผู้แก้ปัญหาจะต้องท าความเข้าใจ
กับเรื่องราวให้ถ่องแท้ แล้วระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขในล าดับที่ส าคัญ 
 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Defining the Problem) ในกรณีนี้จะต้องมาวิเคราะห์
หลังจากระบุปัญหาให้ได้ว่า (1) ปัญหาถามว่าอะไร (2) มีข้อมูลใดแล้วบ้าง (3) มีเงื่อนไขหรือต้องการ
ข้อมลูใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ที่ปัญหาต้องตรวจสอบโดยการทดลอง 
 3) ขั้นเสนอวิธีการแก้ปัญหา (Searching for and Formulating a Hypothesis) 
ขั้นตอนนี้จะเป็นการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากปัญหาที่ได้วิเคราะห์แล้วในขั้นที่ 2
ประกอบกับข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นแล้วนา มาใช้ประกอบการวางแผนแก้ปัญหา
แล้วลงมือแก้ปัญหาและประเมินว่าวิธีการแก้ปัญหาและผลที่ได้ถูกต้องหรือได้ผลเป็นอย่างไร 
 4) ขั้นตรวจสอบวิธีการ (Verifying the Solution) ขั้นตอนนี้ต่อเนื่องจากขั้นตอน
ที่ 3 โดยถ้าการแก้ปัญหาท าได้ถูกต้องก็จะมีการประเมินต่อไป ว่าวิธีการนั้นน่าจะยอมรับไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้าพบว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ประสบผลส าเร็จก็จะต้องย้อนกลับไปท า 
ความเข้าใจปัญหาใหม่ว่ามีข้อบกพร่องประการใด เช่น ข้อมูลก าหนดให้ไม่เพียงพอ เพ่ือจะได้เริ่มต้น
การแก้ปัญหาใหม่ 
 สุวิทย์ มูลค า (2548) ได้สรุปขั้นตอนของกระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็น 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นที ่1 ก าหนดปัญหา เป็นการทบทวนปัญหาที่พบเพ่ือทา ความเข้าใจให้ถ่องแท้ใน
ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการก าหนดขอบเขตของปัญหา 
 ขั้นที ่2 ตั้งสมมติฐานหรือหาสาเหตุของปัญหา เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา
โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วยในการคาดคะเน รวมทั้งการพิจารณาสาเหตุของปัญหาว่ามาจาก
สาเหตุอะไร หรือจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้โดยวิธีใดบ้าง ซึ่งควรจะตั้งสมมติฐานไว้หลายๆ อย่าง 
 ขั้นที่ 3 วางแผนแก้ปัญหา เป็นการคิดหาวิธีการ เทคนิคเพ่ือแก้ปัญหาและก าหนด
ขั้นตอนย่อยของการแก้ปัญหาไว้อย่างเหมาะสม 
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 ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ตามแผนที่ 
วางไว้ ซึ่งข้ันนี้จะเป็นขั้นของการทดลองและลงมือแก้ปัญหาด้วย 
 ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท า
การวิเคราะห ์วินิจฉัยว่ามีความถูกต้อง เที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดและทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 ขั้นที่ 6 สรุปผล เป็นการประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด โดยอาจสรุปในรูปของหลักการที่จะนาไปอธิบายเป็นค าตอบ ตลอดจนน า
ความรู้ไปใช้ 
 สรุปได้ว่า  กระบวนการคิดแก้ปัญหานั้นจะมีขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่
การรับรู้ปัญหานั้นไปจนถึงการแก้ปัญหานั้นได้ส าเร็จ  
 กิลฟอร์ด และราฟท์ (Guilford & Ralph, 1971) ให้แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหา
ดังนี้ 
 1) การเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขั้นในการตั้งปัญหา หรือค้นหาสาเหตุ 
ที่แท้จริงของปัญหา 
 2) การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) หมายถึง ขั้นการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
สาเหตุส าคัญของปัญหา หรือสิ่งใดไม่ใช่สาเหตุส าคัญของปัญหา 
 3) การเสนอแนวทางในการคิดแก้ปัญหา (Production) คือ การหาวิธีการคิด
แก้ปัญหา ให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาในรูปของวิธีการ และได้ผลลัพธ์ออกมาในที่สุด 
 4) การตรวจสอบผล (Verification) คือขั้นการเสนอเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา ถ้าผลลัพธ์ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็ต้องมีการเสนอวิธีการคิด
แก้ปัญหาใหม่ จนกว่าจะได้วิธีการที่ดีท่ีสุด 
 5) การน าไปประยุกต์ใช้ ใหม่  (Re-Application) หมายถึง  การน าวิธีการคิด
แก้ปัญหาที่ถูกต้องไปใช้ในโอกาสต่อๆ ไป กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาคล้ายคลึงกันกับปัญหาที่เคย
ประสบ 
 สเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 1986) ได้ศึกษากระบวนการในการแก้ปัญหาและพบว่า
มนุษย์จะใช้กระบวนการแก้ปัญหา พร้อมทั้งควบคุมกระบวนการแก้ปัญหาไปด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการ
คิดข้ันสูงที่เรียกว่า Executive Information Processing โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การนิยามธรรมชาติของปัญหา เป็นการท าความเข้าใจและทบทวนปัญหา 
 2) การเลือกองค์ประกอบ เป็นการก าหนดขั้นตอนที่จะใช้ในการแก้ปัญหาให้มี
ขนาดที่เหมาะสม ไม่กว้างเกินไปหรือไม่แคบเกินไป 
 3) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา เป็นการเลือกขั้นตอนในการแก้ปัญหาตามหลัก
เหตุผล และพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของปัญหานั้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
 4) การเลือกตัวแทนข้อมูลปัญหา เป็นการเลือกใช้ตัวแทนข้อมูลของปัญหา โดย
เก็บไว้ในความคิดของตนเองในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 



69 
 

 5) การก าหนดแหล่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา เป็นการก าหนดสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ได้แก่ การวางแผน การเปลี่ยนแปลง การยืดหยุ่น การใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาด้วย 
 เวียร์ (Weir, 2005) ได้กล่าวว่า กระบวนการคิดแก้ปัญหามี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาที่ส าคัญที่สุดภายใน
ขอบเขตของข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ 
 2) ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตุที่เป็นไปได้
ของปัญหาจากข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ 
 3) ขั้นการเสนอวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีคิดแก้ปัญหา 
ให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 
 4) ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ์ หมายถึง ความสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น หลังจาก 
การใช้วิธีการคิดแก้ปัญหา 
 ลักษณะของการคิดแก้ปัญหา 
 บุญเลี้ยง พลอาวุธ (2540) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการคิดแก้ปัญหาว่ามีอยู่ 5 ประการ 
 1) การคิดแก้ปัญหา เป็นการกระท าที่มีจุดมุ่งหมาย การกระท าที่ขาดจุดมุ่งหมาย
ไม่นับว่าเป็นการคิดแก้ปัญหา 
 2) การคิดแก้ปัญหา คือ การเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้แก้ในแต่ละปัญหามีวิธีแก้อยู่
หลายวิธีผู้แก้ปัญหาจึงต้องเลือกเอาวิธีการที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของตน 
 3) การคิดแก้ปัญหา ต้องอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงหรือความหยั่งเห็น (Insight) 
กล่าวคือ ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งนั้นจะต้องศึกษาปัญหาให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน  จึงสามารถ
แก้ปัญหานั้นได้ การที่คนเราเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และมองเห็นทางแก้นี้  เรียกว่า เกิดความคิด
ภายในหรือความหยั่งเห็น 
 4) การคิดแก้ปัญหาเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อแก้ปัญหาได้ส าเร็จ
ผู้แก้ปัญหาย่อมมีสติปัญญางอกงามข้ึน 
 5) การคิดแก้ปัญหาย่อมประกอบด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ จ าเป็นต้องวัดผลดูว่า
การแก้ปัญหานั้นได้ผลตามความมุ่งหมายอย่างอย่างเพียงพอหรือไม่ 
 อุษณีย์ โพธิสุข (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544) 
กล่าวถึง ลักษณะการคิดแก้ปัญหา มีดังนี ้
 1) การแก้ปัญหา ต้องเป็นการกระท าที่มีจุดมุ่งหมาย การกระท าที่ขาดจุดมุ่งหมาย
ไม่นับว่าเป็นการแก้ปัญหา 
 2) การแก้ปัญหามีวิธีการหลายวิธี ผู้แก้ปัญหาจะต้องเลือกวิธีการที่มีความเหมาะสม
กับความต้องการและความสามารถของตน 
 3) วิธีแก้ปัญหาแต่ละปัญหาอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน  จะขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมปัจจัยหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ 
 4) การแก้ปัญหาจะต้องอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริง คือ ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้ง 
นั้นจะต้องศึกษาปัญหาให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อนจึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ 



70 
 

 5) การแก้ปัญหาเป็นการสร้างสรรค์ คือเมื่อแก้ปัญหานั้นได้ส าเร็จจะต้องได้ความรู้
ใหม่เกิดขึ้นและผู้แก้ต้องมีสติปัญญางอกงามข้ึนด้วย 
 6) ปัญหาที่น ามาแก้ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า  เพราะกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ านั้นไม่ถือว่าเป็นปัญหา 
 7) กระบวนการที่ท าไปโดยไม่มีแบบแผน ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 
 8) กิจกรรมที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาเดิมไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 
 9) กิจกรรมที่ท าไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 
 10)  การแก้ปัญหาย่อมประกอบด้วยการวิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 สรุปได้ว่า ลักษณะของการคิดแก้ปัญหา เป็นการเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้แก้ใน     
แต่ละปัญหามีวิธีแก้อยู่หลายวิธี ผู้แก้ปัญหาจึงต้องเลือกเอาวิธีการที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ความต้องการของตน 
 องค์ประกอบของการคิดแก้ปัญหา 
 การคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างที่ช่วยให้การแก้ปัญหา
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 ออซูเบล (Ausubel, 1996) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ท าให้บุคคลแตกต่างกันใน      
การแก้ปัญหา มี 3 ประการ คือ 
 1) ความรู้ในเนื้อหาวิชา และความเคยชินในการคิดเก่ียวกับเรื่องนั้น 
 2) การใช้แบบความคิด ที่ไวต่อการแก้ปัญหาและความรู้ทั่วๆ ไป เกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
 3) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น แรงขับ ความมั่นคงในอารมณ์ ความวิตกกังวล 
 สุวิทย์ มูลค า (2547) กล่าวถึง ลักษณะของกระบวนการคิดแก้ปัญหา ดังนี้ 
 1) การแก้ปัญหา ต้องเป็นการกระท าที่มีจุดมุ่งหมาย การกระท าที่ขาดจุดมุ่งหมาย
ไม่นับว่าเป็นการแก้ปัญหา 
 2) การแก้ปัญหามีวิธีการหลายวิธี ผู้แก้ปัญหาจะต้องเลือกวิธีการที่มีความเหมาะสม
กับความต้องการและความสามารถของตน 
 3) วิธีแก้ปัญหาแต่ละปัญหาอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน  จะขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของปัจจัย หรืบริบทที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้นๆ 
 4) การแก้ปัญหาจะต้องอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริง คือ ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้ง
นั้นจะต้องศึกษาปัญหาให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน จึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ 
 5) การแก้ปัญหาเป็นการสร้างสรรค์ คือ เมื่อแก้ปัญหาได้ส าเร็จจะต้องได้ความรู้
ใหม ่เกิดข้ึน และผู้แก้ต้องมีสติปัญญางอกงามขึ้นด้วย 
 6) ปัญหาที่น ามาแก้ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ า  เพราะกิจกรรมที่
เกิดข้ึนเป็นประจ านั้นไม่ถือว่าเป็นปัญหา 
 7) กระบวนการที่กระท าไปโดยไม่มีแบบแผน ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 
 8) กิจกรรมที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาเดิมไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 
 9) กิจกรรมที่ท าไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 
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 10)  การแก้ปัญหาย่อมประกอบด้วยการวิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 สรุปได้ว่า ส่วนที่ส าคัญและจ าเป็นที่น ามาใช้ในการคิดแก้ปัญหาในแต่ละบุคคลนั้น
คือ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ วุฒิภาวะ ประสบการณ์ และระดับสติปัญญา ที่จะท าให้บุคคลมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกัน 
 การวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 การวัดความสามารถในการคิดสามารถท าได้หลายวิธี  และที่ส าคัญมี 2 แนวทาง 
ดังนี้ 
 1) แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ แนวทางนี้ส่วนใหญ่สนใจในการวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยวัดได้ 2 ลักษณะ คือ แบบสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถใน
การคิดทั่วไปและเฉพาะด้าน และแบบสอบส าหรับวัดความสามารถในการคิดที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งจะต้อง
ตรงตามจุดมุ่งหมายในการวัด 
 2) แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริง แนวทางนี้เป็นทางเลือกใหม่ ที่เน้น    
การวัดจากการปฏิบัติในชีวิตจริงหรือคล้ายจริง มิติของการวัดครอบคลุมทักษะการคิดซับซ้อนใน     
การปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเอง เทคนิคการวัด ใช้การสังเกต
สภาพงานที่ปฏิบัติ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ และการรวบรวมงานในแฟ้มรวมผลงานเด่น 
 สรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหานั้นจะเน้นให้ผู้เรียนรู้จักปัญหา
แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้จริงและหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม  ด าเนินการ
แก้ปัญหานั้นต่อไป 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการก าหนดประเด็นปัญหา 
 2.3.1 การจัดการเรียนรู้ตามข้ันของอริยสัจ 4 
 1) ความหมายของอริยสัจ 4 
  อริยสัจสี่ ตามค าจ ากัดความในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า “อริย อริยะ” เป็นค านาม ในพระพุทธศาสนา เป็นค าส าหรับเรียกบุคคลผู้บรรลุ
ธรรมวิเศษ  มีโสดาปัตติมรรค เป็นต้น ว่าพระอริยะ หรือพระอริยบุคคล และยังเป็นค าวิเศษณ์
หมายถึง เป็นของพระอริยะ เป็นชาติอริยะ เจริญ เด่น ประเสริฐ 1 ค าว่า สัจ สัจจะ เป็นค านาม
หมายถึง ความจริง ความจริงใจ 2 รวมเป็นค านาม คือ ค าว่า “อริยสัจ” หมายถึง ความจริงของ      
พระอริยะ ความจริงอันประเสริฐ ชื่อธรรมส าคัญหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มี 4 ข้อ คือ 
  (1) ทุกข ์ 
  (2) ทุกขสมุทัย เหตุที่ทาให้เกิดทุกข ์ 
  (3) ทุกขนิโรธ ความดับทุกข ์ 
  (4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือมรรค ทางแห่งความดับทุกข ์ 
  ตามพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล  อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน     
พ.ศ. 2552 ได้ให้ความหมายไว้ว่า อริยสัจสี่ คือ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของ พระอริยะ หรือ
ความจริงที่ทาให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นพระอริยะ มีอยู่ 4 ประการ คือ 
  (1) ทุกข ์คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น  
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  (2) ทุกขสมุทัย คือ สาเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3  
  (3) ทุกขนิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ คือ ดับ
ตัณหาทั้ง 3 ได้อย่างสิ้นเชิง  
  (4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข ์ได้แก่ มรรคมีองค ์8 
 2)  หลักอริยสัจสี่ หมายถึง หลักธรรมการจัดการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอริยสัจ  4 
(ก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง วิเคราะห์ สรุป)  
  ขั้นที ่1 สืบค้น (ทุกข)์ ก าหนดปัญหา ที่มาของปัญหา การเกิดปัญหา 
  ขั้นที่ 2 เชื่อมโยง (สมุทัย) ตั้งสมมุติฐาน การอนุมาน การคาดคะเน ความน่า 
จะเป็น ปัจจัยเสี่ยง  
  ขั้นที ่3 ฝึก (นิโรธ) ทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล  
  ขั้นที ่4 ประยุกต์ (มรรค) การนาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากเนื้อหา
ที่เรียนรู้ 
 3)  กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 ของสาโรช บัวศรี 
  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นผู้ริเริ่มความคิด ในการน าหลักพุทธธรรมมา
ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา โดยประยุกต์หลักอริยสัจ 4 อัน ได้แก ่ทุกข ์สมุทัย นิโรธ มรรค มาใช้ควบคู่
กับ “ กิจในอริยสัจ 4” อันประกอบด้วย ปริญญา (การก าหนดรู้) ปหานะ (การละ) สัจฉิกิริยา (การท า
ให้แจ้ง) และภาวนา (การเจริญ หรือลงมือปฏิบัติ) จากหลักการทั้งสองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี 
ได้เสนอแนะกระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ดังนี้ 
  (1) ขั้นก าหนดปัญหา (ขั้นทุกข)์ คือ การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
  (2) ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ
ต้ังสมมติฐาน 
  (3) ขั้นทดลอง และเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และ
วิธีการทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (4) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) คือ การน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และสรุป 
 4)  การจัดการเรียนการสอนตามข้ันของอริยสัจ 4  
  เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยผู้เรียนพยายามค้นคิดการแก้ปัญหาต่างๆ 
โดยใช้ล าดับขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นของอริยสัจ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วนตนเอง การจัดการเรียนรู้
ตามข้ันตอนทั้ง 4 ของอริยสัจ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดหัวข้อปัญหา 
  (2) หาสาเหตุของปัญหา 
  (3) ล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
  (4) สรุปแนวทางการแก้ปัญหา 
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  เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยผู้เรียนพยายามค้นคิดการแก้ปัญหาต่างๆ 
โดยใช้ล าดับขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น ของอริยสัจเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วนตนเอง การจัดการเรียนรู้
ตามข้ันตอนทั้ง 4 ของอริยสัจ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (1) หัวข้อปัญหา 
  (2) ล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
  (3) สรุปแนวทางการแก้ปัญหา 
  ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ (สาโรช บัวศรี, 2540)   
 
ตารางท่ี 2.1  ขั้นตอนและเทคนิคส าคัญในการจัดการเรียนรู้ตามขั้นของอริยสัจ 4 
 

ขั้นตอนการสอน เทคนิคส าคัญ 
1. ก าหนดปัญหา (ข้ันทุกข์) 

1.1 ผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่าง
ละเอียด พยายามให้ผู้เรียนท าความเข้าใจ
ต่อปัญหานั้นตรงหัน และพยายามเร้า
ความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่า
สิ่งที่ผู้สอนน าเสนอนั้น เป็นปัญหาของทุก
คน ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น 
และทุกคนจะต้องร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหา 
เพ่ือความสุขของทุกคน 

1.2 ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนให้ได้ศึกษาพิจารณา 
ดูปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ด้วยความ
รอบคอบและพยายามก าหนดขอบเขต
ของปัญหาซึ่งผู้เรียนจะต้องคิดแก้ให้ได้ 

 
1.1 การอธิบายอย่างกระจ่างชัด สร้างภาพ  

เหตุการณ์ให้เห็นผลของการละเลย              
ไม่แก้ปัญหาและการโน้มน้าวชักชวนให้เกิด
ความตระหนักในความส าคัญของ                
การแก้ปัญหา อาจใช้สื่อที่เหมาะสมใน               
การน าเสนอปัญหาให้สมจริง 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลายและทั่วถึงและเขียนแสดง
ความคิดเห็นทั้งหมดนั้น บนกระดานเพ่ือ
ป้องกันการลืมและเป็นการเสริมให้ผู้เรียน
พยายามมีส่วนร่วมในบทเรียน 

2. ตั้งสมมติฐาน (ข้ันสมุทัย) 
2.1 ผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้พิจารณาด้วย

ตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่ยกข้ึนมา
กล่าวในขั้นที่ 1 นั้น มีอะไรบ้าง 

2.2 ผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้เกิดความเข้าใจ
ตระหนักว่าในการแก้ปัญหาใดๆ นั้น 
จะต้องก าจัดหรือดับ 

2.3 ผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้คิดว่าใน                     
การแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้นอาจจะกระท า
อะไรได้บ้าง คือ ให้ก าหนดสิ่งที่จะกระท า
นี้เป็นข้อๆ ไป 

2.1 ใช้ค าถามเร้าให้ผู้เรียนช่วยกันคิดและแสดง
ความคิดเห็น ผู้สอนเขียนข้อมูลสาเหตุ 
ของปัญหาตามที่ผู้เรียนเสนอไว้คู่กับ
ประเด็นปัญหาที่ 1.2 ที่เขียนไว้บนกระดาน 

2.2 ใช้วิธีการอภิปรายเชื่อมโยงเหตุผล 
2.3 ให้ตัวอย่างการก าหนดสิ่งที่จะกระท าแล้ว

เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง 
ความคิดเห็นในการเสริมแรงผู้เรียนที่แสดง 
ความคิดเห็นเขียนข้อมูลที่ผู้เรียนเสนอไว้ 
บนกระดาน 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสอน เทคนิคส าคัญ 
1. 3. ทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) 

 
 
 

3.1 ให้เทคนิคการแบ่งงานและการท างาน 
เป็นกลุ่มและเสนอแนะวิธีการจดบันทึก
ข้อมูล  ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอว่า
จะจดบันทึกข้อมูลอย่างไรหรือช่วยกัน
ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล 

2. 4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) 
4.1 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสรุปได้

ว่าในบรรดาการทดลองหรือการกระท า
ด้วยตนเองหลายๆ อย่างนั้น บางอย่างก็
แก้ปัญหาไม่ได้ บางอย่าง ก็แก้ปัญหาได้
ชัดเจน การแก้ปัญหาให้ส าเร็จ จะต้องท า
อย่างไรแน่ 

4.2 เมื่อลงข้อสรุปวิธีแก้ปัญหาได้แล้วให้
ผู้เรียนช่วยกันก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้น
โดยทั่วกัน รวมทั้งให้ผู้เรียนช่วยกันคิดว่า
วิธีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติเมื่อ
แก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วย 

4.1 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วช่วยกัน 
ลงข้อสรุปโดยผู้สอนช่วยเชื่อมโยง ความคิด 
ของผู้เรียนแต่ละคน 

4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น          
โดยผู้สอนใช้ค าถมกระตุ้นให้ข้อมูลย้อนกลับ
ทบทวนเสริมความส าคัญ  สรุปเชื่อมโยง
ข้อคิดเห็นของผู้เรียนและบันทึกข้อมูลต่างๆ 
บนกระดาน 

 
 สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ล าดับขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นของอริยสัจ  ได้แก่
ก าหนดปัญหา (ขั้นทุกข์) ตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) ทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) และวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) 
 2.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่ (Gagne’s Eclecticism)  
 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของทฤษฏีนี้ คือ ความรู้มีหลายประเภท บางประเภท
สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้ง บางประเภทมีความซับซ้อนมาก จ าเป็นต้อง
ใช้ความสามารถในขั้นสูง หลักการจัดการเรียน การสอนตามทฤษฏีนี้ คือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายากมีทั้งหมด 9 ขั้น ดังนี้  
 ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (Gaining Attention)   
 ขั้นที่ 2  แจ้งจุดประสงค์ (Informing the Learning)   
 ขั้นที ่3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม (Stimulating Recall of Prerequisite 
Learned Capabilities)   
 ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the Stimulus)   
 ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing Learning Guidance)   
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 ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบัติ  (Eliciting the Performance)   
 ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)   
 ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ (Assessing the Performance)   
 ขั้นที ่9 ส่งเสริมความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรียนรู้  (Enhancing Retention 
and Transfer) 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก 
 2.3.3 ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) มีความเชื่อพ้ืนฐานส าคัญ 
2  ประการ คือ 
 1)  เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษาและทางคณิตศาสตร์
เท่านั้น แต่มีอยู่อย่างหลากหลาย   
  การ์ดเนอร์ (Gardner, 1983) ได้กล่าวว่าปัญญา 8 ด้าน ประกอบด้วย  
  (1) ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ปัญญาด้านนี้แสดงออกทาง
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การพูดอภิปราย การสื่อสารกับผู้อ่ืน การใช้ศัพท์ การแสดงออก
ของความคิด การประพันธ์ การแต่งเรื่อง การเล่าเรื่อง เป็นต้น 
  (2) ปัญญาด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical–Mathematical Intelligence) 
ปัญญาด้านนี้ แสดงออกทางความสามารถด้านการให้เหตุผลเชิงตรรกะ คิดโดยใช้สัญลักษณ์ มีระบบ 
ระเบียบในการคิด วิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆ ให้เห็นชัดเจน คิดและท าอะไร ตามเหตุผล เข้าใจสิ่งที่
เป็นนามธรรมได้ง่าย ชอบและท างานด้านตัวเลขได้ดี 
  (3) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) ปัญญาด้านนี้แสดงออกทาง
ความสามารถด้านศิลปะ การวาดภาพ การสร้างภาพ การคิดเป็น การเห็นรายละเอียด การใช้สี            
การสร้างสรรค์งานต่างๆ และมักจะเป็นผู้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาในมโนภาพ 
  (4) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 
ปัญญาทางด้านนี้สังเกตได้จากความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย  เช่น ในการเล่นกีฬาและเกม
ต่างๆ การใช้ภาษาท่าทาง การแสดง การร า ฯลฯ 
  (5) ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) ปัญญาด้านนี้แสดงออกทาง
ความสามารถในด้านจังหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี การแต่งเพลง การเต้นและมี      
ความไวต่อการรับรู้เสียงและจังหวะต่างๆ 
  (6) ปัญญาด้านบุคคลและมนุษยสัมพันธ์  (Interpersonal Intelligence) 
ปัญญาด้านนี้แสดงออกถึงความสามารถด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  การท างานกับผู้อ่ืน การเข้าใจ
และเคารพผู้อ่ืน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการจัดระเบียบ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้มักเป็น 
ผู้มีความไวต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อ่ืน มีความเป็นมิตร ชอบช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
  (7) ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ปัญญาด้านนี้
แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าใจตนเอง เป็นคนที่ชอบคิด พิจารณาไตร่ตรอง มองตนเองและท า
ความเข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง เป็นคนที่มั่นคงในความคิดความเชื่อต่างๆ ใช้เวลาใน
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การคิดไตร่ตรอง และชอบที่จะคิดคนเดียว ชอบความเงียบสงบปัญญาด้านนี้มักจะเกิดร่วมกับปัญญา
ด้านอื่น มีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัญญาอย่างน้อย  2 ด้าน ขึ้นไป 
  (8) ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)  ปัญญาด้านนี้เป็น
ความสามารถในการสังเกตสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจ าแนก  แยกแยะ จัดหมวดหมู่ สิ่งต่างๆ 
รอบตัว บุคคลที่มีความสามารถทางนี้มักเป็นผู้รักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ ตระหนักในความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวและมักจะชอบและสนใจสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 
 2) เชาวน์ปัญญาของแต่ละคนอาจจะมีมากกว่านี้ คนแต่ละคนจะมีความสามารถ
เฉพาะด้านที่แตกต่างไปจากคนอ่ืนและมีความสามารถในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน ความสามารถที่
ผสมผสานกันออกมา  ท าให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เชาวน์ปัญญาของ
แต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่อยู่ที่ระดับที่ตนมีตอนเกิด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากได้รับการส่งเสริม
ที่เหมาะสม หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้ คือ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่
สามารถส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆ ด้าน  ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผู้เรียนการสอน ควรเน้น
การส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียน ครูควรสอนโดนเน้นให้ผู้เรียนค้นหาเอกลักษณ์ของ
ตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลักษณ์ของผู้อ่ืน รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้
ที่จะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ระบบการวัดผลและประเมินผล 
การเรียนรู้ควรมีการประเมินหลายๆ ด้าน และในแต่ละด้านควรเป็นการประเมินในสภาพการณ์ของ
ปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้านนั้นๆ การประเมินจะต้อง
ครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อุปกรณ์ ที่สัมพันธ์กับเชาวน์
ปัญญาด้านนั้นๆ อีกวิธีหนึ่ง 
 สรุปได้ว่า ปัญญาทุกด้านเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ปัญญาแต่ละ
ด้านจึงแสดงออกในระดับพ้ืนฐานเหมือนๆ กัน ทุกแห่ง โดยเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมซึ่งความสามารถนี้จะแสดงอย่างเด่นชัดในช่วงปีแรกของชีวิตและต่อๆ  มาจะค่อยๆ พัฒนา
โดยการสัมพันธ์กับระบบสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  แสดงออกทางเสียงเพลง การวาดภาพ 
การเขียนเรื่องราว ในการพัฒนาจะค่อยๆ เพ่ิมระดับความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ และในช่วงวัยรุ่นและวัย
ผู้ใหญ่จะแสดงออกผ่านทางกิจกรรมและการประกอบอาชีพต่างๆ ทีแ่ตกต่างกัน 
 2.3.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์   
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ แบ่งความสามารถในการแก้ปัญหาของ
มนุษย์ตามล าดับอายุ เป็น 4 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 ระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระท า (Sensorimotor Stage) ตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 2 ปี เด็กจะรู้ในสิ่งที่เป็นรูปธรรม มีความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านความคิดความเข้าใจการประสาน 
งานระหว่างกล้ามเนื้อและสายตาและการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ต่อสภาพจริงรอบตัว เด็กในวัยนี้
ชอบท าอะไรบ่อยๆ ซ้ าๆ เป็นการเลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกความสามารถใน
การคิดวางแผนของเด็กยังอยู่ในขีดจ ากัด 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมส าหรับความคิดที่มีเหตุผล (Preparational Stage) อยู่ในช่วงอายุ 
2-7 ปี เพียเจต์ได้แบ่งขั้นนี้ออกเป็นขั้นย่อยๆ 2 ขั้น คือ 1) Preconceptual Though เด็กวัยนี้อยู่
ในช่วง 2-4 ปี เด็กวัยนี้มีความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ แล้วเพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่มีเหตุผล
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เด็กสามารถใช้ภาษาและเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ แต่การใช้ภาษานั้นยังเกี่ยวข้อง 
กับตนเองเป็นส่วนใหญ่ ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ เด็กยังไม่สามารถใช้
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล เด็กยังไม่เข้าใจเรื่องความคงท่ีของปริมาณ 2) Intuitive Though อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 4-7  ปี ความคิดของเด็กวัยนี้แม้ว่าจะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น แต่การคิดและการตัดสินใจยัง
ขึ้นอยู่กับการรับรู้มากกว่าความเข้าใจเด็กเริ่มมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  มีความสนใจอยากรู้
อยากเห็นและมีการซักถามมากขึ้น  มีการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้าง ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการคิด อย่างไรก็ตามความเข้าใจของเด็กวัยนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่รับรู้จากภายนอกนั่นเอง 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยู่
ในช่วงอายุ ระหว่าง 7-11 ปี เด็กวัยนี้  สามารถใช้สมองในการคิดอย่างมีเหตุผล แต่กระบวนการคิด
และการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหายังต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรม จุดเด่นของเด็กวัยนี้ คือ เริ่มมี
เหตุผล สามารถคิดกลับไปกลับมาได้ เด็กเริ่มมองเห็นเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ได้หลายแง่หลายมุม  
มากขึ้น สามารถตั้งกฎเกณฑ์น ามาใช้ในการแบ่งแยกสิ่งต่างๆ  เป็นหมวดหมู่ได้ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage) อยู่
ในช่วงอายุ 11-15 ปี ขั้นนี้โครงสร้างทางความคิดของเด็กได้พัฒนามาถึงขั้นสูงสุด เด็กจะเริ่มเข้าใจ
กฎเกณฑ์ทางสังคมได้ดีขึ้น สามารถเรียนรู้โดยใช้เหตุผลมาอธิบายและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  
เด็กรู้จักคิดตัดสินปัญหา มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น สนใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม 
และสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ดีข้ึน  
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์เป็นการพัฒนาสติปัญญาตาม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของมนุษย์ตามล าดับอายุ 
 2.3.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ      
 1) ขั้น Enactive Stage เป็นระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระท า ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึง 2 ปี ซึ่งตรงกับขั้น Sensorimotor Stage ของเพียเจต์ เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้ด้วยการกระท าหรือ
ประสบการณ์มากท่ีสุด 
 2) ขั้น Iconic Stage เป็นขั้นที่ เด็กมีระยะการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้แต่ยั ง 
ไม่รู้จักใช้เหตุผลซึ่งตรงกับ ขั้น Concrete Operational Stage ของเพียเจต์ เด็กวัยนี้เกี่ยวข้องกับ 
ความเป็นจริงมากขึ้น จะเกิดความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่  และภาพแทนในใจ อาจจะมี
จินตนาการบ้าง แต่ไม่ลึกซึ้ง 
 3) ขั้น Symbolic Stage เป็นขั้นพัฒนาการสูงสุดทางด้านความรู้และความเข้าใจ
เปรียบได้กับขั้นระยะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับสิ่งที่เป็นนามธรรม (Formal Operational Stage) 
เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์โดยการใช้สัญลักษณ์หรือภาพ สามารถคิดหาเหตุผลและเข้าใจสิ่งที่
เป็นนามธรรม  ตลอดจนสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์เป็นการพัฒนาสติปัญญาเป็น
ระยะ ได้แก่ ระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระท า ระยะการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้แต่ยังไม่รู้จักใช้เหตุผล 
และระยะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับสิ่งที่เป็นนามธรรม   
 2.3.6 ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ 
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 ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ทอ์แรนซ์ ได้กล่าวถึง รูปแบบของ       
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ว่ามีโครงสร้างของกระบวนการใช้จินตนาการ เขาเน้นถึงการคิดหา 
ทางเลือกหลายๆ แบบ ก่อนที่จะน าไปเลือกใช้ในการแก้ปัญหาและแต่ละขั้นของกระบวนการของ 
ทอร์แรนซ์นั้น ผู้แก้ปัญหาจะต้องไม่ประเมินหรือตัดสินแนวคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆ รูปแบบของ         
ทอร์แรนซ์มีจุดมุ่งหมายดังนี้ คือ 
 1)  เพ่ือให้บุคคลผู้แก้ปัญหาที่ตั้งต้นด้วย ความยุ่งเหยิง สับสนไปสู่การแก้ปัญหา 
ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นการปฏิบัติการของความรู้
จินตนาการ การประเมิน ซึ่งมีผลเป็นผลผลิตใหม่ ความคิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าต่อบุคคล 
และสังคม   
 ทอร์แรนซ์ (Torrance, อ้างถึงใน ทวีศักดิ ์แก้วทอน, 2546) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ท่านหนึ่ง ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้สร้างทฤษฎีและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้กันใน
หลายประเทศทั่วโลก เขากล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรู้สึก
หรือการเห็นปัญหา การรวบรวมความคิดเพ่ือตั้งเป็นข้อสมมติฐาน  การทดสอบ และดัดแปลง
สมมติฐานตลอดจนวิธีการเผยแพร่ผลสรุปที่ได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์นั่นเอง และทอร์แรนซ์เรียกกระบวนการลักษณะนี้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์หรือ “The Creative Problem Solving Process” 
 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ แบ่งออกได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การพบความจริง (Fact-Finding) ในขั้นนี้เกิดความรู้สึกกังวลใจ มีความ
สับสน วุ่นวาย (Mess) เกิดในจิตใจตามมา สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร จากจุดนี้พยายามตั้งสติ และ
พิจารณาดูความยุ่งยาก วุ่นวาย สับสน หรือสิ่งที่ท าให้กังวลใจเหล่านั้น คืออะไร 
 ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem-Finding) ขั้นนี้ เกิดต่อจากขั้นที่ 1 เมื่อได้
พิจารณาจนรอบคอบแล้วจึงสรุปว่า ความกังวลใจ ความสันสนวุ่นวายในใจนั้น ก็คือ การมีปัญหา
เกิดข้ึนนั่นเอง 
 ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) ขั้นนี้ก็ต่อจากขั้นที่ 2 เมื่อรู้ว่าปัญหา
เกิดขึ้น ก็จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานขึ้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นต่อไป 
 ขั้นที่  4 การค้นพบค าตอบ  (Solution-Finding) ในขั้นนี้ก็จะพบค าตอบจาก       
การทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 3 
 ขั้นที่ 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding) ขั้นนี้จะเป็นการยอมรับ
ค าตอบที่ได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว ว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อย่างไรและต่อจากจุดนี้ 
การแก้ปัญหาหรือการค้นพบยังไม่จบตรงนี้ แต่ที่ได้จากการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิด
แนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไป เรียกว่า New Challenges 
 สรุปได้ว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์จะให้ความส าคัญในการท า
ปัญหาให้กระจ่าง และผู้คิดจะต้องท าปัญหาให้ชัดเจน ผู้คิดจะต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ จึงจะท า
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การเข้าใจปัญหาได้อย่างถูกต้อง และความส าเร็จที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการคิดแก้ปัญหา
ต่างๆ  ที่ยากและท่ีท้าทายต่อไป 
 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2.4.1  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism)  
 แนวคิดของทฤษฎีนี้ คือ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเอง หาก
ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท าให้ความคิดเห็นนั้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลักการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีนี้ คือ ครูจะต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่
ผู้เรียน เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการประเมินผลนั้นต้องมีการประเมินทั้งทางด้าน
ผลงานและกระบวนการ ซึ่งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดย
ครู และเพ่ือน การสังเกต การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
 2.4.2 การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 1)  ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544) ให้ความหมายของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือตอบปัญหาที่สงสัย ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ  มีการวางแผนในการศึกษา
ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการปฏิบัติทดลอง หรือประดิษฐ์คิดค้น สรุปผลด้วยตนเอง โดยมีครู
อาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา 
  วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ (2547) โครงงาน (Project) หมายถึง การศึกษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่นักเรียนเป็นผู้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ภายใต้ค าแนะน า ปรึกษาและดูแลของครู/อาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
ช่วยในการศึกษา เพ่ือให้การศึกษา ค้นคว้านั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  
คิดวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกระบวนการวางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล น าเสนอผลงาน 
  ลัดดา ภู่เกียรติ (2552) ได้สรุปความหมายของโครงงานว่า โครงงานเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆ  
สิ่งที่สงสัยหรืออยากรู้ค าตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน โดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญญาหลายๆ ด้าน มีวิธี
ศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด และลงมือ
ปฏิบัติตามที่วางแผนไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ จากความหมายของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ดังที่กล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดหรือสนใจ  นักเรียนเป็นผู้ปฎิบัติและ
ศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือตอบปัญหาที่สงสัยโดยเขียน
เป็นโครงงานภายใต้การแนะนาให้คาปรึกษาจากครูอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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  สรุปได้ว่า โครงงานวิทยาศาสตร์  หมายถึง การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดหรือสนใจ นักเรียนเป็นผู้ปฎิบัติและศึกษาด้วย
ตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือตอบปัญหาที่สงสัยโดยเขียนเป็น
โครงงานภายใต้การแนะนาให้คาปรึกษาจากครู 
 2)  หลักการส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  พันธ์ ทองชุมนุม (2547) ได้กล่าวถึง หลักการส าคัญของกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี้  
  (1)  เน้นด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มในการวางแผนและดาเนินการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยชี้แนะแนวทาง  
  (2) เน้นกระบวนการการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดปัญหาหรือเลือกหัวข้อที่สนใจ การวางแผน การทดลอง การรวบรวมข้อมูลและ     
การสรุปผลการศึกษาค้นคว้า เน้นการคิดเป็น ทาเป็นและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
  (3) เน้นด้านการฝึกนักเรียนให้รู้วิธีการศึกษาค้นคว้าและรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองมิได้เน้นเพื่อส่งเข้าประกวดหรือรับรางวัล 
  ลัดดา ภู่เกียรติ (2552) ได้กล่าวว่า หลักการส าคัญของกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไว้ว่า โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง  ท าเอง และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่การคิดหาปัญหาที่นักเรียนสนใจจะศึกษา ทางการวางแผนแก้ปัญหา
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ลงมือปฏิบัติ รวบรวมข้อมูลที่ศึกษา ทดลอง บันทึกผลการศึกษา แปลผล และ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าของตนเองหรือกลุ่มเผยแพร่แก่ผู้อ่ืนต่อไป ซึ่งจะครอบคลุมกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีระบบชัดเจน 
  สรุปได้ว่า โครงงานวิทยาศาสตร์มีหลักการส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  (1) นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้า ด าเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล 
แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลด้วย  
  (2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือความจริงและการน า ไป
ใช้ประโยชน์  
  (3) เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 3) จุดมุ่งหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ไสว ฟักขาว (2540) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
  (1) เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรักและความสนใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  (2) เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบและความสามารถใน        
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
  (3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งกล้าน าผลงาน
ของตนเองออกแสดง  
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  (4) เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และออกแบบประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ 
  วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพย์คีรี (2547) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของ
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนี้  
  (1) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
  (2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสนใจ และเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์   
  (3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหา  
  (4) เพ่ือพัฒนาความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
  สรุปได้ว่า โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความคิดสร้างสรรค์และตระหนักถึง
คุณค่า ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4)  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ (2547) ได้กล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ประเภท 
คือ 
  (1) โครงงานประเภทส ารวจ เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมีระบบ 
  (2) โครงงานประเภทการทดลอง   
  (3) โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ์คิดค้น เป็นการน าหลักการ
แนวคิด ทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้งาน
หรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 
  (4) โครงงานประเภทการสร้างหรืออธิบายทฤษฏี เป็นการศึกษา ค้นคว้า 
แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ หรืออธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีหลักการ ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน 
  วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพย์คีรี (2547) ได้กล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามการได้มาซึ่งข้อมูล คือ  
  (1) โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล เป็นโครงงานที่ไม่มีการก าหนด     
ตัวแปร แต่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องมีการจัดกระทากับข้อมูล  
  (2) โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานที่มีการก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
และตัวแปรควบคุม 
  (3) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่ไม่มีการก าหนดตัวแปรต้น  
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมเหมือนกับโครงงานประเภททดลอง แต่ผลที่ได้ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพการทางานแล้ว  
  (4) โครงงานประเภททฤษฎี เป็นโครงงานที่อธิบายปรากฏการณ์ หรือแนวคิด 
ใหม่ๆ อย่างมีเหตุผล และมีหลักฐานสนับสนุนที่เชื่อถือได้  
  ลัดดา ภู่เกียรติ (2552) ได้อธิบายเกี่ยวกับระเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์และ
จัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
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  (1) โครงงานประเภทส ารวจ เป็นโครงงานที่ไม่ต้องมีการจัดหรือก าหนดตัวแปร 
แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลในสนามหรือในธรรมชาติได้ทันทีหรือทาการเก็บรวบรวมวัสดุตัวอย่าง 
มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือจ าลองธรรมชาติขึ้นในห้องปฏิบัติการแล้วสังเกตและศึกษารวบรวม
ข้อมูลต่างๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เห็น
ลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น 
   -  การส ารวจจ านวนต้นไม้ในโรงเรียน ชุมชน ป่าใกล้บ้าน ฯลฯ 
   - การศึกษาพฤติกรรมของมดแดงท่ีเลี้ยงในขวดแก้ว  
   - การศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อที่เลี้ยงในห้องวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
  (2) โครงงานประเภทการทดลอง เป็นโครงงานที่ต้องทาการทดลองเพ่ือ
ต้องการ ที่จะศึกษาผลของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ง โดยที่ในทางทฤษฎี
แล้วอาจมีตัวแปรหลายๆ ตัวแปรก็ได้ ที่มีผลต่อตัวแปรที่จะศึกษา แต่ในทางการทดลองดังกล่าวนั้น      
ผู้ที่ท าการศึกษา จะต้องเลือกศึกษาเพียงตัวแปรเดียวเสียก่อนและจะต้องให้ก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆ ที่
อาจมีผลต่อการศึกษานั้นๆ เป็นตัวแปรที่จะต้องทาการควบคุมให้หมดทุกตัว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดมี
การแทรกซ้อนของตัวแปรแล้วท าให้ผลของการศึกษานั้นคลาดเคลื่อนไป ตัวอย่างโครงงานประเภท
ทดลองมีมากมาย เช่น  
   - กลิ่นใบตะไคร้จะก าจัดแมลงสาบได้ดีกว่ากลิ่นใบมะกรูด  
   - มดแดง มดด า และมดคันร้อน ชอบกินทอฟฟ่ีหรือไม่ 
  (3) โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  เป็นโครงงานประเภท
พัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน โดยน า
หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการ
ดัดแปลงมาจากของที่มีอยู่แล้วก็ได้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
อธิบายแนวความคิดบางอย่างในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็ได้ เช่น  
   - โครงงานการสร้างแบบจาลองบ้านที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
   - โครงงานแบบจ าลองรถยนต์ที่ใช้พลังงานไอน้ า 
   - โครงงานสร้างแบบจ าลองเตาเผาขยะไร้ควัน 
  (4) โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่น าเสนอ
แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสมการ สูตร หรือค าอธิบาย โดยตั้งข้อตกลงหรือกติกา
ขึ้นมาเอง แล้วเสนอหลักการหรือแนวคิด หรือทฤษฎีตามกติกาหรือข้อตกลงนั้นๆ หรือเป็นการขยาย
ทฤษฎีในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน การท าโครงงานประเภทนี้ ผู้ท าจะต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐาน 
ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดีต้องศึกษาเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องอย่างมากมาย จึงจะสามารถสร้าง
ค าอธิบายหรือทฤษฎีนั้นได้เป็นอย่างดี และมักจะเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์มากกว่า ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้  ได้แก่  
   - การอธิบายเรื่องราวการด ารงชีวิตอยู่ในอวกาศของมนุษย์  
   - การก าเนิดของแผ่นดินไหวในประเทศไทย  
   - ทฤษฎีของจ านวนและตัวเลข  
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  สรุปได้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ โครงงาน
ประเภทส ารวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ โครงงาน
ประเภทการสร้างหรือการอธิบายทฤษฎี 
 5) ขั้นตอนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ (2547) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนของการท าโครงงาน มีดังนี ้
  (1) คิดและเลือกปัญหาที่จะศึกษา นักเรียนจะต้องเป็นผู้ก าหนดปัญหาแนวคิด
และวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา 
  (2) วางแผนในการท างาน ประกอบด้วย 
   - การก าหนดปัญหาและขอบเขตของการศึกษา 
   - การก าหนดวัตถุประสงค์ แนวคิด วิธีการที่จะน ามาใช้แก้ปัญหา
สมมติฐานและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   - การวางแผนรวบรวมข้อมูล และการค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - ก าหนดวิธีด าเนินงาน ได้แก่ แนวทางการศึกษา ค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องใช้การออกแบบการทดลอง การควบคุมตัวแปร การส ารวจและรวบรวมข้อมูล การประดิษฐ์คิดค้น
การวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดระยะเวลาในการท างาน แต่ละข้ันตอน 
   - ลงมือท าโครงงาน นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในข้อ 2  
และถ้ามีปัญหาให้ขอค าแนะน า ปรึกษา ครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
   - การเขียนรายงาน นักเรียนจะต้องเสนอผลงานการศึกษา ค้นคว้าเป็น
เอกสารอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจและทราบถึงปัญหา วิธีการและผลสรุปที่ได้จากการศึกษาพร้อมอภิปรายผล 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้แบบ
องค์รวม พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้า การสื่อสาร การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง น าไปใช้แก้ปัญหา 
  สรุปได้ว่า สรุปขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 
คิดและเลือกปัญหาที่จะศึกษา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด และยากที่สุด ตามหลักการแล้ว
ผู้เรียนควรจะเป็นผู้คิดและเลือกหัวข้อที่จะศึกษาด้วยตนเอง  ขั้นที่ 2 วางแผนในการท างาน วิธี
ด าเนินงานในการศึกษาค้นคว้าทั้งหมดหรือขั้นตอนการออกแบบการทดลอง  หรือขั้นตอนการเขียน 
เค้าโครงของโครงงาน ประกอบด้วย การก าหนดปัญหาและขอบเขตของการศึกษา การก าหนด
วัตถุประสงค์ แนวคิด วิธีการที่จะน ามาใช้แก้ปัญหา สมมติฐานและนิยามเชิงปฏิบัติการ  การวางแผน
รวบรวมข้อมูล และการค้นคว้าเพิ่มเติม ก าหนดวิธีด าเนินงาน ลงมือท าโครงงาน การเขียนรายงาน  
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหา 
 การบูรณาการ หมายถึง การท าให้หน่วยย่อยทั้งหลาย ที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน      
เข้ามาร่วมท าหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว  ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวการ
บูรณาการนั้น เราจะเอาหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเข้าในองค์รวมที่มีหน่วยย่อยอ่ืนอยู่แล้วก็ได้หรือ
จะเอาหน่วยย่อยทั้งหลายที่ต่างแยกๆ กัน อยู่มารวมเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมก็ได้ ซึ่งเรียกว่า บูรณาการ
ทั้งสิ้น แต่ข้อส าคัญจะต้องมีตัวยืนที่เป็นหลักอยู่ 3 อย่างในเรื่องบูรณาการ คือ 
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 1)  มีหน่วยย่อยองค์ประกอบ ชิ้นส่วน อวัยวะ หรือขั้น ระดับ ด้านที่จะเอามาประมวล     
เข้าด้วยกัน อันนี้เป็นสิ่งที่จะเอามาประมวลเข้าด้วยกัน คือ สิ่งย่อย ส่วนย่อย 
 2) หน่วยย่อยเป็นต้นนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน อันนี้อาจจะเลยไป
ถึงลักษณะที่ว่ายืดหยุ่นปรับตัวได้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วย 
 3) เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะเกิดความครบถ้วนเต็มบริบูรณ์  โดยมีความประสาน
กลมกลืน เกิดภาวะได้ที่พอดี หรือสมดุล พอได้ที่หรือพอดีสมดุลแล้วองค์รวมนั้นก็มีชีวิตชีวา ด ารงอยู่
และด าเนินไปด้วยดีอันเป็นภาวะของบูรณาการ 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ ์(2546) ได้ให้ความหมายว่าการบูรณาการ คือ การผนวก การประสาน 
การเติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน ร่วมกัน เป็นต้น ทฤษฎีการบูรณาการในทางการเมือง มุ่งท่ีจะท า
ให้องค์การระหว่างประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง  โดยมีประเทศสมาชิก
เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของทฤษฎีบูรณาการนี้อาจจะเทียบได้กับ
แนวความคิดเกไมน์ชาฟ ของสังคมวิทยา หมายถึง ลักษณะสังคมที่เน้นความส าคัญของการที่สมาชิก
ในสังคมมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นกันเอง เน้นความเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยม
ของชุมชน แนวคิดของการบูรณาการไม่พ้นความสัมพันธ์กับระบบการเมือง  การปกครองและระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นฐานคิดที่ส าคัญ ในมิติของสวัสดิการสังคมนั้น มีนักวิชาการหลายท่านที่พยายาม
ศึกษาและจัดหมวดหมู่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ที ่Wedderburn ได้จัดกลุ่ม ที่เรียกว่า Integrationism 
ซึ่งบางคน เช่น Titmuss ได้ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันกล่าวคือ  Institutional Model ซึ่งใน
ความหมาย ก็คือ เป็นการมองการจัดสวัสดิการในเชิงสถาบัน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นต้องรวมกลุ่ม
สวัสดิการ เป็นสถาบันเพ่ือความต่อเนื่องและมั่นคง แต่การบูรณาการระยะหลังที่แนวโน้มเปลี่ยนไป
ตามการเมือง วิธีคิดก็ปรับตามมาเป็นช่วงๆ เช่น Classical Liberalism มาสู่ Neo-Liberalism มาสู่ 
The new right หรือตามแต่กลุ่มนักวิชาการกลุ่มใดจะให้ค าจ ากัดความและรูปแบบของการจัดกลุ่ม  
 ปัจจุบันแนวคิดบูรณาการเกิดมาพร้อมๆ กับความพยายามที่จะหาค าตอบแบบ Intuition 
หรือการหยั่งรู้ เพราะว่าความเชื่อตลอดทศวรรษที่ผ่านมาในหลักของ Exact Science มีข้อจ ากัด        
ท าให้แนวคิดของระบบการเรียนรู้ปรับเป็นแบบ Multidisciplinary มองเหตุและปัจจัยแบบองค์รวม
(Holistic) และคิดเชิงระบบ (System Thinking) มากขึ้น  
 ขั้นตอนของการบูรณาการ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ได้เสนอในวิธีคิดแบบบูรณาการไว้
อย่างน่าสนใจ คือ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
 ขั้นที ่1 ถอดกรอบ เพ่ือที่จะให้หลุดจากกับดักทางความคิด วัฒนธรรม ความรู้ ประสบการณ์ 
เป็นต้น 
 ขั้นที่ 2 ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่อง องค์รวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัย 
การมองประสานขั้วตรงข้าม และมองแบบทุกฝ่ายชนะ 
 ขั้นที ่3 คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง 
 สรุปได้ว่า  การบูรณาการ หมายถึง การท าให้หน่วยย่อยทั้งหลาย ที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกัน
และกันเข้ามาร่วมท าหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว 
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2.6  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการน าเสนอผลงาน 
 การน าเสนอผลงานเป็นวิธีการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับงาน แผนงาน โครงการ 
ข้อเสนอ ผลการด าเนินงานและเรื่องต่างๆ เพ่ือความเข้าใจและจูงใจ อาจรวมถึงการสนับสนุนและ
อนุมัติด้วย  
 2.6.1  รูปแบบของการน าเสนอ  
  การน าเสนอมีได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะต้องพิจารณาเลือกใช้รูปแบบให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการน าเสนอ และความต้องการของผู้รับการน าเสนอ โดยทั่วไปจะมีการใช้อยู่                    
2 รูปแบบ  
  1)  แบบสรุปความ คือ การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและ
ข้อพิจารณาเป็นข้อๆ  
  2)  แบบเรียงความ คือ การน าเสนอด้วยการพรรณนาถึงเนื้อหาละเอียด  
  การเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมและสถานการณ์
ในการน าเสนอ การน าเสนอแบบสรุปความมักใช้ในการน าเสนอข้อมูลอันประกอบด้วย ข้อเท็จจริง  
สิ่งที่ค้นพบ เพ่ือให้ผู้รับการน าเสนอรับรู้อย่างรวดเร็ว ส่วนการน าเสนอแบบเรียงความ  มักใช้ใน       
การน าเสนอความคิดเห็น และการให้เหตุผลโน้นน้าวชักจูงใจ ซึ่งจะต้องมีการอรรถาธิบาย ใน
รายละเอียดต่างๆ ประกอบการน าเสนอ  
  การเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอ จะพิจารณาปริมาณของเนื้อหาสาระ
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ต้องการบรรจุ การเร้าความสนใจ สถานการณ์ในการน าเสนอ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับการน าเสนอกับผู้น าเสนอ ในการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพิจารณา จะนิยมใช้
ตาราง และแผนภาพ ประกอบ เพ่ือการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดเจนและรวดเร็ว 
 2.6.2 ลักษณะการน าเสนอที่ดี  
 นอกจากการเลือกรูปแบบของการน าเสนอให้ถูกต้อง เหมาะสมแล้ว จะต้องค านึงถึง
ลักษณะของการน าเสนอ ที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการน าเสนอด้วย โดยทั่วไป
ลักษณะของการน าเสนอท่ีดี ควรมีดังต่อไปนี้  
 1)  มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอเพ่ืออะไรโดย
ไม่ต้องให้ผู้รับรับการน าเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร  
 2)  มีรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม กล่าวคือ มีความกะทัดรัด ได้ใจความ เรียงล าดับ
ไม่สนใช้ภาษาเข้าใจง่าย ใช้ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก 
 3)  เนื้อหาสาระดี กล่าวคือ มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัย และมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณา 
 4)  มีข้อเสนอที่ดี กล่าวคือ มีข้อเสนอที่สมเหตูสมผล มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ
ทางเลือกท่ีเห็นได้ชัด เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 2.6.3 คุณสมบัติของผู้น าเสนอ  
  ในการน าเสนอด้วยวาจา คุณสมบัติอันเป็นลักษณะประจาตัวของผู้น าเสนอ ถือได้
ว่าเป็นส่วนส าคัญของความส าเร็จในการน าเสนอ เพราะคุณสมบัติของผู้น าเสนอจะมีอิทธิพลต่อ      
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การโน้มน้าวชักจูงให้เกิดความสนใจ ความไว้วางใจ เชื่อถือ และการยอมรับได้มาก เท่ากับหรือ
มากกว่าเนื้อหาที่น าเสนอ ผู้น าเสนอที่ประสพความส าเร็จส่วนใหญ่ จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 1)   มีบุคลิกดี  
 2)  มีความรู้อย่างถ่องแท้  
 3)  มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  
 4)  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
 5)  มีภาพลักษณ์ท่ีดี  
 6)  มีน้ าเสียงชัดเจน  
 7)  มีจิตวิทยาโน้มน้าวใจ  
 8)  มีความสามารถในการใช้โสตทัศนอุปกรณ์  
 9)  มีความช่างสังเกต  
 10)  มีไหวพริบปฏิภาณในการตอบค าถามท่ีดี 
 2.6.4 การน าเสนอผลงานโครงงาน  
 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน หลังจากได้ศึกษา ด าเนินการและสรุปผล
แล้วควรน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ การคิดรูปแบบเพื่อน าเสนอ มีค าแนะน า ดังนี้ 
 1)  ค านึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟัง โดยยึดหลักการน าเสนอให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ  
 2)  วิธีการน าเสนอ เช่น รายงานเป็นเอกสาร รายงานปากเปล่า จัดนิทรรศการ                       
อาจจ าเป็นต้องท าหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผลงานแพร่หลายมากขึ้น 
 3)  ผลงานบางโครงงานมีวัสดุประกอบการรายงาน จะต้องเลือกให้เหมาะสม  
 4)  บางโครงงานอาจน าเสนอได้ด้วยการแสดง เล่าเป็นนิทาน เชิดหุ่นประกอบ
บรรยาย น าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point  
 5)  โครงงานที่น าเสนอต่อชุมชน อาจทาในรูปแบบของแผงโครงงาน ซึ่งเป็นแผง
นิทรรศการที่พับเก็บสะดวก เคลื่อนย้ายง่าย นาไปติดตั้งได้ทันที  
 6)  การน าเสนอมีหลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์                 
ความต้องการของกลุ่ม และความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และเวลา  
 7)  ตัวอย่างการน าเสนออ่ืนๆ เช่น นิทรรศการ รายงานปากเปล่า เสนอแผงโครงงาน
ร่วมกับรายงานปากเปล่า จัดแสดงบนเวที เสนอด้วยแผ่นใสหรือสไลด์ วีดีทัศน์พร้อมค าอธิบาย        
ส่งโครงงานประกวดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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ตารางท่ี 2.2  ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอโครงงาน  
 

ขั้นตอนการแนะน า ระยะเวลา ลักษณะภาพประกอบ หมายเหตุ 
1. แนะน าโรงเรียนหรือหน่วยงานของ

ผู้น าเสนอ 
1.1 ชื่อโรงเรียน 
1.2 ชื่อผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน 
1.3 ความดีเด่นของโรงเรียน 

30 วินาที - ภาพผู้บริหารโรงเรียน 
- ภาพที่บ่งบอกถึง    

ความดีเด่นของ
โรงเรียน 

 

2. แนะน าตัวผู้น าเสนอ  
2.1 ชื่อ 
2.2 วุฒิทางการศึกษา 
2.3 ต าแหน่งและหน้าที่ 

30 วินาที ภาพถ่ายของแต่ละคน  

3. บอกชื่อโครงการที่น ามาเสนอ  ภาพชื่อโครงการ ควรใช้ตัวอักษร
ขนาดใหญ่ให้ 
สะดุดตาสะดุดใจ 

4. บอกสภาพปัญหาซึ่งเป็นที่มาของ
โครงการ 
4.1 ปัญหาที่พบ 
4.2 ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน/

ผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้อง 
4.3 ผลการศึกษาสภาพปัญหาที่

เป็นข้อมูลสถิติบ่งชี้ถึง              
สภาพปัญหา 

4 นาที ภาพที่บ่งบอกถึงปัญหา 
ความเดือดร้อน/
ผลเสีย กราฟแสดง
ข้อมูล 

 

5. บอกหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

 ภาพชื่อทฤษฎี เพ่ือชี้ให้เห็นหลัก
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เป็นที่ยอมรับ 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน ใน                 
การแก้ปัญหาบอกทีละขั้นตอนไป
ตามล าดับ โดยมีประเด็นย่อยๆ 
ดังนี้ 
6.1 ขั้นตอนที่…  
6.2 สิ่งที่ท า 
6.3 วันเดือนปี ที่ท า 
6.4 ปัจจัย (สื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ) ที่ใช้  
6.5 ผู้รับผิดชอบ 
6.6 ผลที่ได้รับจากขั้นตอนนี้ 

9 นาที ตามความเหมาะสม  การบอกวิธีการ
แก้ปัญหา 
และผลที่ได้รับ
เฉพาะขั้นตอน  
จะท าให้ผู้ฟัง 
เข้าใจได้ง่าย 
มองเห็นภาพ             
การแก้ปัญหา 
ได้ชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการแนะน า ระยะเวลา ลักษณะ
ภาพประกอบ 

หมายเหตุ 

7. ผลที่ได้รับ 
7.1 ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
7.2 ผลกระทบหรือผลพลอยได้  

3 นาที กราฟเปรียบเทียบ  
สภาพปัญหาระหว่าง  
ก่อน/หลัง                        
การแก้ปัญหา 

 

8. ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และ 
วิธีการแก้ปัญหาในระหว่าง            
การด าเนินการ 

 ตามความเหมาะสม  

9. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
9.1 การพัฒนาการด าเนินงาน

ระยะต่อไป 

3 นาที ตามความเหมาะสม  

10. ค าลงท้ายที่น่าประทับใจของผู้ฟัง
และผู้ชม 

 ตามความเหมาะสม อาจเป็นค ากลอน 
ที่เชิญชวนให้ผู้ฟัง 
น าวิธีการแก้ปัญหา 
ที่น าเสนอไปใช้ 

 
 สรุปได้ว่า การน าเสนอผลงานเป็นวิธีการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนงาน 
โครงการ ข้อเสนอ ผลการด าเนินงานและเรื่องต่างๆ เพ่ือความเข้าใจและจูงใจ จะมีการเลือกรูปแบบ
ของการน าเสนอให้ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการน าเสนอด้วย 
 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินผล 
 2.7.1  ความหมายการวัดและประเมินผล 
 1) การวัดผล (Measurement) คือ การก าหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ หรืออาจใช้เครื่องมือไปวัดเพ่ือให้ได้ตัวเลขแทนคุณลักษณะต่างๆ 
เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างหนังสือได้ 3.5 นิ้ว ใช้เครื่องชั่งวัดน้ าหนักของเนื้อหมูได้ 0.5 กิโลกรัม 
ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ 42 คะแนน เป็นต้น  
  การวัดผลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
  (1)  วัดทางตรง วัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรง เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ 
มาตราวัดจะอยู่ในระดับ Ratio Scale 
  (2) วัดทางอ้อม วัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรงไม่ได้  ต้องวัดโดยผ่าน
กระบวนการทางสมอง เช่น วัดความรู้ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ  มาตราวัดจะอยู่ในระดับ
Interval Scale การวัดทางอ้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
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   -  ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
วัดเชาวน์ปัญญา วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
   - ด้านความรู้สึก (Affective Domain) เช่น วัดความสนใจ เจตคติ
บุคลิกภาพ ความวิตกกังวล จริยธรรม ฯลฯ 
   - ด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เช่น  การเคลื่ อนไหว       
การปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ ฯลฯ  
 2) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การน าเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัด
รวมกับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือให้
ได้ผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เนื้อหมูชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัม เป็นเนื้อหมูชิ้นที่เบาที่สุด ในร้าน 
(เปรียบเทียบกันภายในกลุ่ม) เด็กชายแดงได้คะแนนวิชาภาษาไทย 42 คะแนนซึ่งไม่ถึง 50 คะแนน 
ถือว่าสอบไม่ผ่าน (ใช้เกณฑ์ท่ีครูสร้างข้ึน) เป็นต้น  
 การประเมินผลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท การประเมินแบบอิงกลุ่ม และการประเมิน
แบบอิงเกณฑ์ 
 1)  การประเมินแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือ
ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ ที่ได้ท าแบบทดสอบเดียวกันหรือได้ท างานอย่างเดียวกัน 
นั่นคือ เป็นการใช้เพื่อจ าแนกหรือจัดล าดับบุคคลในกลุ่ม การประเมินแบบนี้มักใช้กับการ การประเมิน
เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หรือการสอบชิงทุนต่างๆ  
 2)  การประเมินแบบอิงเกณฑ์ เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือ
ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้  เช่น การประเมินระหว่าง     
การเรียนการสอนว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
 สรุปได้ว่า การวัดผล (Measurement) คือ การก าหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ หรืออาจใช้เครื่องมือไปวัดเพ่ือให้ได้ตัวเลขแทน
คุณลักษณะต่างๆ  และการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การน าเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก 
การวัดรวมกับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ  โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
เพ่ือให้ได้ผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 2.7.2  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย หมายถึง พฤติกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สมองรับรู้และขบคิด ซึ่ง บลูม และคนอื่นๆ (Bloom & et al.) จ าแนกออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ 
(Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การน าไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis)  
การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) ในวิธีการประเมินพุทธิพิสัย มีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทดสอบ (Testing Culture) เป็นวัฒนธรรมการประเมิน (Assessment 
Culture) เน้นการประเมินกระบวนการมากกว่าการประเมิน ผลผลิต ประเมินกระบวนการคิด
มากกว่าความรู้ความจ า เน้นการประเมินองค์รวมหรือการบูรณาการความรู้จากหลายสาขาวิชา ใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนแต่ละคนจึงไม่ใช้การน าเสนอแต่ตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่จะน าเสนอในลักษณะเส้นภาพ 
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และการน าเสนอผลสัมฤทธิ์อยู่ในลักษณะการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของแต่ละคน มากกว่า       
การเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน 
 สรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย เป็นการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับเก่ียวข้องกับการใช้สมองรับรู้และขบคิด 
 2.7.3  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยมีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ทักษะทางปัญญา 
(Intellectual Skills) และทักษะทางปฏิบัติในกิจกรรมการทดลอง (Manipulative Skills) ในส่วน
ของทักษะทางปัญญา เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์นิยมเรียกว่าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) ดังนี้ 
 1)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึ ง  ทักษะทางสติปัญญา 
(Intellectual Skills) ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพ่ือสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหา แบ่งเป็น 13 ทักษะ 
โดยทักษะที่ 1-8 เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และทักษะที่ 9-13 เป็นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  
 2)  ทักษะทางปฏิบัติในกิจกรรมการทดลอง (Manual Skills) เอกเลน และเคมปา 
(Eglen & Kempa, 1974) ให้ความหมายของทักษะการปฏิบัติในกิจกรรมการทดลอง หมายถึง การมี
แบบแผนในการด าเนินการทดลอง มีเทคนิคในการท าการทดลองอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วใน     
การท าการทดลอง รวมถึงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 สรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเป็นการการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติในการทดลอง หมายถึง ทักษะความช านาญ
คล่องแคล่วและมีความถูกต้องในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าการทดลองให้มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย ต่อตนเองและเพ่ือร่วมงาน 
 2.7.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย 
 ในการวัดพฤติกรรมทางด้านนี้อาจท าได้ 2 วิธี คือ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542) 
 1)  ใช้การสังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เป็นการประเมินพฤติกรรมความสนใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน       
การสอนวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมที่ควรส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนปฏิบัติมี 5 ด้าน คือ การมาเรียน 
ความตั้งใจเรียนและความรับผิดชอบ ความร่วมมือ ความมีระเบียบในการท างาน การใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
 2)  ใช้แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ในการวัดพฤติกรรมด้านความรู้สึก
เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามนั้น ผลที่ได้ไม่ควร
น าไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนการสอน แต่จะใช้ในการพิจารณาว่านักเรียนคนนั้น  มีพฤติกรรม
ทางด้านนี้เป็นอย่างไร  
 สรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยเป็นการการวัดและ  
การประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยจะวัดพฤติกรรม
ด้านความรู้สึก เจตคติ 
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2.8  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการขอบคุณทีมงาน 
 2.8.1  ทฤษฎีการแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีว่าด้วยแรงจูงใจในการปฏิบัติ เกิดจากกลุ่มของนักวิชาการต่างๆ ที่มีความคิด 
ที่ท าการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งคาตอบที่เป็นเครื่องช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ว่าสาเหตุที่
คนกระท าพฤติกรรมนั้น เพราะอะไรและมีสิ่งใดเป็นเครื่องกระตุ้นหรือเร้าให้กระท าหรือแสดง
พฤติกรรมนั้นๆ ออกมา จึงทาให้เกิดทฤษฎีแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นมาหลายทฤษฏี ดังต่อไปนี้  
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s)  
 1)  ความต้องการขั้นพ้ืนฐานหรือความต้องการทางกายภาพ (The Physiological 
Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ปัจจัยสี่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต ดังนั้น
ผู้บริหารมีการก าหนด เงินเดือนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน ก็จะสามารถสนองความต้องการขั้นนี้ได้  
 2) ความต้องการความมันคงความปลอดภัย  (Security and Safety Needs) 
มนุษย์มีความต้องการที่จะให้ตนมีความมั่นคงในการมีชีวิต ถ้าท างานต้องการให้ตน มีความมั่นคงใน
สถานภาพการท างาน มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ  
 3) การต้องการความรัก หรือการต้องการทางสังคม (The Love Belonging or 
Social Needs) สิ่งที่มนุษย์มีความต้องการในขั้นนี้ คือ ความรัก ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
ผู้บริหารสามารถสนองตอบด้วยการจัดการการบริหาร แบบมีส่วนร่วมจัดกลุ่มควบคุมคุณภาพจัดการ
บริหารโดยยึดวัตถุประสงค์  
 4) ความต้องการที่จะได้รับความนับถือ (The Self Esteem Needs) ความต้องการ
ที่จะได้รับการนับถือ สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป เช่น 
การได้รับการเอาใจใส่ การได้รับเกียรติยกย่อง และ 2) การยอมรับนับถือตนเอง เช่น ความปรารถนา
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Achievement) ความเป็นตัวของตัวเอง (In-dependence) ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Confidence) และความมีอิสระ (Freedom) โดยปกติบุคคลทั่วไปจะวัดความส าเร็จจาก     
การท างาน เช่น การเลื่อนข้ัน การเพ่ิมกาไรให้บริษัท การได้รับผลประโยชน์อื่นใน การปฏิบัติงาน  
 5) ความต้องการความส าเร็จอย่างแท้จริง  (The Self-Actualization Needs) 
หรือความต้องการแสวงหาความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง  ความต้องการในขั้นนี้มนุษย์จะมีความสุข 
ในการท างาน มีความพอใจที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต มีความต้องการให้ตนเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น  
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s) มี 5 ขั้นตอน  
ดังนี้ 1) ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 2) ความต้องการความมันคงความปลอดภัย 3) การต้องการความรัก 
4) ความต้องการที่จะได้รับความนับถือ และ 5) ความต้องการความส าเร็จอย่างแท้จริง  
 2.8.2 ทฤษฎีความคาดหวังของวิกเตอร์ วรูม (Victor Vroom’s Expectancy Theory)  
 ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจขึ้นอยู่กับความคาดหวังของบุคลากรต่อผลที่เกิดขึ้น  
โดยวรูมได้ท านายว่า บุคคลจะร่วมกิจกรรมที่คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือได้สิ่งต่างๆ ตามที่
ปรารถนาและมีความเชื่อที่ว่าพฤติกรรมอาจนาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น  โดยที่วรูม เรียกว่า   
ความคาดหวัง (Expectancy) ซึ่งสามารถเขียนสรุปเป็นสูตรได้ ดังนี้  
 แรงจูงใจ = ความอยาก x ความคาดหวัง  
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 นอกจากนี้แล้ว วรูม ได้ชี้ให้เห็นอีกต่อไปว่า แรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เป็น     
การเฉพาะเจาะจงอยู่กับความต้องการของมนุษย์ที่เป็นรูปแบบของแรงจูงใจภายในเท่านั้น แต่แรงจูงใจ
ก็มักจะเกิดข้ึนจากลักษณะที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ  
 1)  เป้าหมายที่บุคคลต้องการได้รับ โดยได้เน้นที่สถานะภายในของคนงานเท่านั้น
แต่จะเน้นที่จุดประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ  รวมไปถึงการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้น
เงินเดือน ความก้าวหน้าของงาน ความมั่นคงในอาชีพ และเป็นงานที่แต่ละบุคคลให้ความสนใจเพราะ
ในแต่ละบุคคลนั้นมักจะเป็นเป้าหมายเหมือนๆ กันและจะเน้นให้เห็นความส าคัญของเป้าหมายด้วย
โดยการให้ผู้ที่ท างานในหน่วยงานนั้นได้รู้ได้เห็นอย่างเด่นชัด  
 2)  ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตและเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่ได้รับ ซึ่งทุกคนมี
ความปรารถนาที่จะให้ได้ผลผลิตที่สูง แต่ผู้บริหารหรือผู้นาไม่ควรมุ่งหวังให้บุคคลสนใจในคุณค่า
เช่นนั้นมากนัก ควรให้ผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์กรเป็น
สิ่งส าคัญและผู้ที่ปฏิบัติต้องมีความเชื่อมั่นถึงความสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตที่ออกมา รวมทั้งได้รับเป้าหมายที่ปรารถนาด้วย  
 3)  ลักษณะของบุคคลควรจะมีอิทธิพลต่อผลผลิตในระดับใด  กล่าวว่า ถ้าหาก
คนงานมีความเชื่อมั่นว่า ผลลิตไม่มีอิทธิพลในการปฏิบัติงานแล้วความพยายามที่จะผลิตออกมาก็
อาจจะลดลงตามไปด้วย ดังนั้นควรเป็นผู้มีอิทธิพลต่อผลผลิตจึงเป็นสิ่งที่จะต้องนับเป็นความส าคัญด้วย  
 แนวความคิดของวรูม จึงได้มุ่งเน้นความสัมพันธ์ ดังนี้ (ประยงค์ มีใจซื่อ, 2541)  
 1)  คว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง ค ว ามพยาย ามแล ะผลข อง ก า รปฏิ บั ติ ง า น                    
(Effortperformance Relationship)  
 2)  ความสัม พันธ์ ระหว่ า งผลงานของการปฏิบัติ ง านและรางวัลที่ ได้ รับ                 
(Performancereward Relationship)  
 3)  ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลที่ได้รับและเป้าหมายส่วนบุคคคล  (Reward 
Personal Goal Relationship)  
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีความคาดหวังของวิกเตอร์ วรูม เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของ
มนุษย์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของบุคลากรต่อผลที่เกิดขึ้น โดยวรูมได้ท านายว่า บุคคลจะร่วม
กิจกรรมที่คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือได้สิ่งต่างๆ ตามที่ปรารถนาและมีความเชื่อที่ว่าพฤติกรรม
อาจนาไปสู่เป้าหมาย 
 2.8.3  ทฤษฎีเอกซ ์(X) และทฤษฎีวาย (Y) ของแมคเกรเกอร์ (Megregor)  
 แมคเกรเกอร์ เป็นศาตราจารย์ของการบริหารที่มีชื่อเสียงแห่งสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาจูเซทท ์(Massachusetts Institute of Technology) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Human Side 
of Enterprise ซึ่งได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของคนในองค์กรไว้ในรูปของทฤษฎี
เอกซ์ (Theory X) และทฤษฎีวาย (Theory Y)  
 ทฤษฎีเอกซ ์(Theory X) มีสมมติฐานเกี่ยวธรรมชาติของคน คือ  
 1) คนส่วนใหญ่มีสัญชาตญานเกียจคร้าน ไม่ชอบท างาน จะพยายามหลีกเลี่ยง     
การท างานทุกอย่างเท่าท่ีจะท าได้  
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 2)  เนื่องจากคนไม่ชอบท างาน จึงต้องมีการใช้อ านาจบังคับ ควบคุมแนะน าหรือ    
ขู่ลงโทษ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 3)  คนโดยส่วนใหญ่ชอบให้ผู้ อ่ืนแนะนาชี้แนวในการท างาน พยายามหลีกเลี่ยง      
การรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย ต้องการความปลอดภัยมากกว่าสิ่งใด  
 ทฤษฎี (Theory Y) มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน คือ  
 1) คนมักจะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานปกติราวกับว่าเป็นการเล่นหรือ        
การพักผ่อน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน และลักษณะของการควบคุมงาน  
 2) การควบคุมจากบุคคลอ่ืน และการบังคับข่มขู่ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะท าให้คนงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นตัวของตัวเองและควบคุมตัวเองในการท างาน 
เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่เขามีความผูกพัน  
 3) การที่คนมีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งจะผลักดัน 
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่คนมีจุดประสงค์ที่คนมีส่วนผูกพัน 
 4) คนเราไม่เพียงแต่ต้องการความรับผิดชอบด้วยตนเองเท่านั้น  แต่ยังแสวงหา 
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกด้วย  
 5)  คนส่วนมากมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงในการใช้จินตนาการ ความเฉลียวฉลาด 
และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดแก้ปัญหาขององค์การ  
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีเอกซ์ (X) และทฤษฎีวาย (Y) ของแมคเกรเกอร์ เป็นทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในองค์กรหรือธรรมชาติของคน 
 2.8.4 ทฤษฎีของสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก เฮอร์เบิร์ก ( Frederick Herzberg’s 
Two Factors Theory)  
 ส าหรับทฤษฎีแรงจูงใจที่ใช้เป็นหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของ 
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ซึ่งทฤษฎีหนึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลายในบรรดานักบริหาร ทฤษฎีนี้มีชื่อเรียก
หลายชื่อด้วยกัน อาทิ Motivation-Maintenance Theory, Dual Factor Theory หรือ Hygiene 
Theory  
 ปัจจัยต่างๆ ซึ่งเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างแรงกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจ
กับความไม่พึงพอใจ ซึ่งประกอบกับปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่แสดงความสัมพันธ์ของคน
ต่องานที่ปฏิบัติ เนื่องจากปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่จูงใจในการท างานเป็นลักษณะมุ่งในการท างาน เพราะว่า
งานเป็นสิ่งที่ช่วยให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น ทั้งยังเน้นสิ่งที่ช่วยค้นหาความส าเร็จ ส่วนปัจจัยค้ าจุน 
(Maintenance Factors) ซึ่งประกอบ ด้วยสภาวะแวดล้อมของงานที่ได้ก่อให้เกิดความเจริญเติบโต
ทางด้านจิตใจแก่ตน อย่างไรก็ตามองค์ประกอบและปัจจัยทั้ง 2 ประการนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นในการท างานที่มีประสิทธิภาพ และเม่ือผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การตอบสนองด้วยปัจจัยดังกล่าวแล้ว ผลที่ตามมาคือคนจะเกิดความพึงพอใจในงาน (Job Sat-Is 
Faction) ส่วนปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) นั้นจะท าหน้าที่ป้องกัน ไม่ให้คนงานเกิด    
ความไม่พึงพอใจในงาน และเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองปัจจัยชนิดนี้อย่างเพียงพอแล้ว
ความไม่พึงพอใจในงานก็จะหมดไป แต่ก็มิได้หมายความว่าความพึงพอใจในงาน จะเกิดขึ้นแทนที่
เพราะปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) เป็นแต่เพียงตัวป้องกันมิให้ความไม่พึงพอใจเกิดขึ้น
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เท่านั้น และความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ได้รับการตอบสนอง
แล้ว เป็นต้น  
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญนั้น ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับเรื่องงาน
โดยตรง ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและมีความสุขจากการท างาน  บุคคลจะถูกจูงใจให้เพ่ิม
ผลผลิตจากปัจจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย  
  (1)  ความส าเร็จของงาน หมายถึง ความส าเร็จ ความสมหวังจากการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์ปฎิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาและด าเนินงานต่างๆ ให้
บรรลุเป้าหมายของราชการและของตนเอง 
  (2) การยอมรับนับถือ หมายถึง การบุคลากรขององค์กรได้รับความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
  (3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง การได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนั้นรวมไปถึงการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้น
ต าแหน่งให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม  
  (4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
ตามกฎหมายก าหนดว่า ได้รับมอบอ านาจในการพิจารณาสั่งการอย่างเต็มที่และการปฏิบัติการนั้นๆ              
มีอิสรเสรีภาพในการตัดสินใจ 
  (5) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ งานสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ ไม่น่าเบื่อหน่าย งานที่ท้าทาย จูงใจให้ปฏิบัติงาน
จนสัมฤทธิ์ผลและมีความเป็นอิสระในการท างาน  
 2) ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) เป็นปัจจัยที่ใช้ค้ าจุนหรือบ ารุงรักษา
จิตใจของบุคคลให้ท างาน แต่มิได้เป็นสิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงานและเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน หากไม่มีปัจจัยนี้หรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร จะส่งผลให้บุคคล 
ในองค์กรนั้นเกิดความไม่ชอบงาน ปัจจัยนี้ประกอบด้วย  
  (1) นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง นโยบายเกี่ยวกับการบริหารที่เขียน
ไว้อย่างครอบคลุมชัดเจน การควบคุมดูแลเอาใจใส่ การติดตามสั่งการเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติได้ปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) การปกครองบังคับบัญชา  หมายถึง  การที่ผู้บั งคับบัญชามีความรู้
ความสามารถในการบังคับบัญชา มีความยุติธรรมและมีความเป็นผู้นาที่ดี  
  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บังคับ 
บัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานมีความสามัคคี สามารถท างานร่วมกันได้อย่างดี และมี
บรรยากาศ ในการท างานเป็นไปอย่างฉันท์มิตร  
  (4) สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้     
การปฏิบัติงานสะดวกสบายอย่างสม่ าเสมอ  
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  (5) เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น  
  สรุปได้ว่า ทฤษฎีของสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก เฮอร์เบิร์กเป็นทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจกับความไม่พึงพอใจในงาน  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญนั้น ประกอบด้วย                  
2 องค์ประกอบ ดังนี้ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน 
 
2.9  ทฤษฎีรูปแบบ 
 2.9.1  ความหมายของรูปแบบ 
 เป็นค าที่ใช้เพ่ือสื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบ จะหมายถึง              
สิ่งหรือวิธีการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบของอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รูปแบบจ าลองสิ่งก่อสร้าง รูปแบบ
ในการพัฒนาชนบท รูปแบบในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เป็น ต้น
พจนานุกรม Contemporary English ของ Lonngman (1987) ให้ความหมายค านี้ไว้ 5 ความหมาย 
แต่โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
 1) Model หมายถึง แบบย่อส่วนของของจริงความหมายตรงนี้ตรงกับภาษาไทยว่า
แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองเรือด าน้ า เป็นต้น 
 2) Model  หมายถึง สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการ
บางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบ หรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น 
 3) Model หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 864x  
เป็นต้น 
 วิลเลอร์ เห็นว่ารูปแบบเป็นการสร้างความคิดรวบยอดของชุดปรากฏการณ์ด้วย
วิธีการของเหตุผลที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในนิยาม ความสัมพันธ์ และข้อเสนอของ
ระบบ รูปนัยที่เก่ียวข้อง (Willer, 1967) ทั้งนี้ บราโด และฮาร์ทแมน ได้ขยายความหมาย ของรูปแบบ 
ว่าหมายถึง อะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้น เพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญของปรากฏการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจรูปแบบ จึงไม่ใช่การบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์
อย่างละเอียด ทุกแง่มุม ส่วนการที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่งๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสม และรูปแบบนั้นๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ได้มีข้อก าหนดตายตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบ ที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ 
อย่างไร (Brado & Hartman, 1982) โทเนอร์ และแวนเคล ให้ความหมายของรูปแบบว่าเป็นการจ าลอง
ของจริงของปรากฏการณ์ เพ่ือท าให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นๆ ได้
ง่ายขึ้น (Stoner & Wankel, 1986) ในขณะที่ พูลสุข กล่าวว่า แบบจ าลองหรือรูปแบบ หมายถึง สิ่งที่
แสดงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญของเรื่อง
ที่ศึกษา (พูลสุข หิงคานนท์, 2540) ถวัลย์รัฐ ให้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนา
ซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้
กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ (ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, 
2540) จากความหมายของรูปแบบ ดังกล่าวข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของ
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สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพ่ืออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปได ้
 สรุปได้ว่า รูปแบบหมายถึง สิ่งหรือวิธีการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบของอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ที่เป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 
 2.9.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
 ในส่วนขององค์ประกอบของรูปแบบ บาร์โด และฮิวแมน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า การที่จะระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะต้อง ประกอบด้วยรายละเอียด
มากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดที่
แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้นๆ (Brado & Human, 1982) ตัวอย่าง เช่น รูปแบบระบบที่มี
ลักษณะบางประการของระบบเปิด เป็นรูปแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม การพิจารณา
รูปแบบในลักษณะนี้ ถือว่าผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยน าเข้าส่งเข้าไปผ่านกระบวนการซึ่ง
จะจัดกระท าให้เกิดผลผลิตขึ้น และให้ความสนใจกับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ง
แสดงถึงการเริ่มมีลักษณะของความเป็นระบบเปิด ดังภาพของ อีวานเซวิซ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม (Environment Feedback) 
 

ภาพที ่2.1  รูปแบบระบบที่มีลักษณะบางประการของระบบเปิดของอีวานเซวิช 
 

 ส าหรับ บราวน์ และโมเบิร์ก (Brown & Moberg, 1980) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบตามแนวคิดเชิงระบบองค์การ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี 
(Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) (4) กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) 
และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) ซึ่งสอดคล้องกับ บูซ ที่กล่าวว่า องค์ประกอบหลัก
ของรูปแบบ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบขององค์การทางการศึกษา 4 ประการ  คือ 
เป้าหมาย โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อมและภาวะผู้น า (Bush, 1986) โดยสรุปแล้วการก าหนด

ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

การแปลงปัจจัยน าเข้า 
(Transformation) 

ผลผลิต 
(Outputs) 

-  ความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะของมนุษย์ 

-  สารสนเทศ 
-  วัตถุดิบ 
-  งบประมาณ 

-  วิธีการจัดการและเทคโนโลยี
ในการแปลงปัจจัยน าเข้า
เป็นผลผลิต 

-  ผลิตภัณฑ์ 
-  บริการ 
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องค์ประกอบของรูปแบบไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว ว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ขึ้นอยู่
กับสิ่งที่ต้องการศึกษา หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา โดยองค์ประกอบของรูปแบบส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วย โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม 
 2.9.3  ประเภทของรูปแบบ 
 นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้หลายลักษณะแตกต่างกันไป 
ดังนี้ 
 จอยส์ และเวล (Joyce & Well, 1985) ได้ท าการศึกษาและจัดแบ่งประเภทของ
รูปแบบตามแนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ และได้แบ่งกลุ่ม
รูปแบบการสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ  
 1)  Information-Processing Model เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถ 
ในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูล  ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2) Personal Model รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจก
บุคคล และการพัฒนา บุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคล จัดระบบและปฏิบัติ
ต่อสรรพสิ่ง (Reality) ทั้งหลาย  
 3) Social Interaction Model เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และบุคคลต่อสังคม  
 4) Behavior Model เป็นกลุ่มของรูปแบบของการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก ในการพัฒนารูปแบบ จุกเน้นที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
สังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยา และพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้  
 สมิธ และคนอ่ืนๆ (Smith & et al., 1980) แบ่งประเภทของรูปแบบเป็น 2 ประเภท 
คือ 
 1) รูปแบบเชิงกายภาพ จ าแนกเป็นรูปแบบรูปปั้นที่มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น
เครื่องบินจ าลอง รูปแบบเชิงอุปมาที่มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ ก่อนท าการทดลองจริง 
 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ จ าแนกเป็นรูปแบบข้อความ ซึ่งเป็นการใช้ข้อความใน
การอธิบายย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน เป็นต้น และรูปแบบทางคณิตศาสตร์  
 บูช (Bush, 1986) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 
 1) รูปแบบปกติ (Formal Model)  
 2) รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model) 
 3) รูปแบบทางการเมือง (Political Model)  
 4) รูปแบบจิตวิสัย (Subjective Model)  
 5) รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Model)  
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 คีฟส์ (Keeves, 1988) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
ไว้ 4 ประเภท คือ  
 1) Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์  
ซึ่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านาย
จ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้า และปล่อยน้ า 
ออกจากถัง นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้น นักเรียนที่คงอยู่  
ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
 2) Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ ในการบรรยายหรืออธิบาย 
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ  
 3) Mathematical Model เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
หรือตัวแปรต่างๆ ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 
รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
 4) Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิค ที่เรียกว่า Path Analysis 
และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผล 
ที่เกิดขึ้น เช่น The Standard Deprivation Model เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมของบิดามารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้านและระดับสติปัญญาของเด็ก            
เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบมีนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งรูปแบบทางการคึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไปวัด (PAIWAT) มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที ่1 
ก าหนดปัญหา (Problem) ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(Integration) ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล (Assessment) 
ขั้นที่ 6 การชื่นชมความส าเร็จ 
 2.9.4  รูปแบบการเรียนการสอน 5 กลุ่ม 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กันแพร่หลายมีจ านวนมาก แต่ละรูปแบบ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ด้วยขั้นตอน วิธีการ องค์ประกอบที่แตกต่างกันไปบาง
รูปแบบใช้ได้ในวงกว้าง บางรูปแบบจะใช้เจาะจงในวงแคบเฉพาะส่วน ผู้ใช้ควรศึกษาพิจารณาเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2544 ธรรมชาติของผู้เรียน 
ธรรมชาติวิชา เนื้อหาสาระ และบริบทอ่ืนๆ เช่น เวลา วัสดุอุปกรณ์ สื่อจุดเน้นของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2544 ได้แก่ การจัดหลักสูตรอิงมาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนอย่างองค์รวม 
ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม มุ่งเน้นความส าคัญ ทั้งด้านปัญญา ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ ศักยภาพในการแข่งขัน 
และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ และยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด  การใช้รูปแบบ วิธีการที่หลากหลายจัด 
การเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้คู่คุณธรรม การวิจัย       
ท าโครงงาน  การเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เสนอใน
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เอกสารฉบับนี้สังเคราะห์ได้ 5 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะรูปแบบที่จัด
กลุ่มตามจุดเน้นต่างกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารูปแบบในกลุ่มหนึ่งพัฒนาตรงตามกลุ่มเท่านั้น 
รูปแบบมักจะใช้พัฒนาตามกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย เนื่องจากการพัฒนาการเรียนการสอนจะมุ่งพัฒนาผู้เรียน
หลายด้าน ทั้งด้านปัญญา ร่างกาย และอารมณ์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล การจัดกลุ่มเป็น
เพียงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเป็นไปทางด้านใด 
 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
 2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย 
 3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม 
 4)  รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 5)  รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ 
 ตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนจ าแนกตามด้านที่เน้น 

 1) ด้านพุทธพิสัย  7 รูปแบบ 
 

มโนทัศน์  กานเย ่    ผังกราฟิก  ของบลูม    พหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาความสามารถพิเศษหลายด้าน   แบบเน้นประสบการณ์ 

 

 2)  ด้านทักษะพิสัย  4 รูปแบบ 
 

พัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์      ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน   
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์   ทักษะปฏิบัติส าหรับส าหรับครูวิชาอาชีพ 

 

 3)  ด้านจิตพิสัย ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม 4 รูปแบบ 
 

 
 
 
 4)  ด้านกระบวนการคิด 4 รูปแบบ 
 

กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย สืบสวนสอบสวน 
ของทาบา ซิปปา 

 
 5)  ด้านการบูรณาการ  4 รูปแบบ 
 
 

 
 

จิตพิสัย แบบเบญจขันธ์ 
ใช้สถานการณ์จ าลอง การเสริมสร้างลักษณะนิสัย 

สตอรี่ไลน์ 4MAT แบบโครงงาน การเรียนแบบร่วมมือ 
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ตารางท่ี 2.3  วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนจ าแนกตามด้านที่เน้นและสมรรถนะหรือความสามารถ
ของนักเรียน 3 ขั้น 

 
 

ด้าน 
สมรรถนะ/ความสามารถ 

ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 
ความรู้ความจ า 

ความเข้าใจ ปฏิบัติได้ 
การน าไปใช ้

ในสถานการณ์ใหม่ 
การประยุกต์ใช้ 
การแก้ปัญหา 

1. พุทธพิสัย - มโนทัศน์ - กานเย่  
- ใช้ผังกราฟิก 
- ขั้นตอนของบลูม 

- พหุปัญญาเพื่อ                 
การเรียนรู้ 

- พัฒนาความสามารถ
พิเศษ  

- เน้นประสบการณ์ 
2. ทักษะพิสัย - ทักษะปฏิบัติของ             

แฮร์โรว์   
- ทักษะปฏิบัติของเดวีส์   
- ทักษะปฏิบัติ ส าหรับ

ครูวิชาอาชีพ 

- ทักษะปฏิบัติของ            
แฮร์โรว์  

- ทักษะปฏิบัติของ       
เดวีส์ ทักษะปฏิบัติ 
ส าหรับครูวิชาอาชีพ 

- ทักษะปฏิบัติของ
ซิมพ์ซัน 

3. จิตพิสัย ค่านิยม 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

- สถานการณ์จ าลอง - การเสริมสร้าง
ลักษณะนิสัย 

- จิตพิสัย 
- เบญจขันธ์ 

4. กระบวนการคิด   - กระบวนการคิดเพ่ือ
การด ารงชีวิตใน
สังคมไทย 

- แบบสืบสวนสอบสวน 
- กระบวนการคิดของ

ทาบา  
- แบบซิปปา 

5. เน้นการบูรณาการ - การเรียนรู้แบบร่วมมือ  - สตอรี่ไลน์ 
- 4 MAT 
- โครงงาน 

 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรไว้      
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ จัดเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วย ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
ต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และเป็นกลยุทธ์ใน 
การแก้ปัญหา และวิกฤตของชาติ กลุ่มที่สอง ประกอบด้วย สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
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และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เน้นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ และ
สร้างศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม มีจุดหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  พัฒนา ความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีความรู้ ด้านหลักการทฤษฏี 
ความคิดรวบยอด รู้อย่างแตกฉานอธิบายได้  น าไปใช้ได้ วิเคราะห์ สงเคราะห์ ประเมินผลได้ มีทักษะ
ปฏิบัติ คล่องแคล่ว เชี่ยวชาญ มีค่านิยม คุณลักษณะที่ดีงาม ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม แต่ละกลุ่มสาระจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน รูปแบบการเรียนการสอนที่ควรพัฒนาน ามาใช้
พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของแต่ละกลุ่มสาระ มีดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.4  วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามจุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระ จุดเน้น รูปแบบการเรียนการสอน 
ภาษาไทย ทักษะ พื้นฐานการคิด 

การเรียนรู้ แก้ปัญหา 
- กานเย่ ความสามารถพิเศษ 
- ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์, ซิมพ์ซัน, เดวีส์   
- จิตพิสัย ใช้สถานการณ์จ าลอง 
- กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย  

กระบวนการคิดของทาบา แบบซิปปา 
- สตอรี่ไลน์ 4MAT โครงงาน 

คณิตศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 

 

ทักษะ  พ้ืนฐานการคิด
การเรียนรู้  แก้ปัญหา  
เหตุผล 

- มโนทัศน์ กานเย่ ผังกราฟิก ขั้นตอนของบลูม พหุ
ปัญญา เพ่ือการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ            
เน้นประสบการณ์ 

- ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์, ซิมพ์ซัน, เดวีส์  
- จิตพิสัย ใช้สถานการณ์จ าลอง 
- กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย              

แบบสืบสวนสอบสวน กระบวนการคิดของทาบา 
แบบซิปปา 

- 4MAT โครงงาน 
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

การคิด การเรียนรู้  
แก้ปัญหา  เหตุผล  
ความรู้ความจริง  
คุณธรมจริยธรรม 
ค่านิยม 

- มโนทัศน์ กานเย่ ผังกราฟิก ขั้นตอนของบลูม                     
พหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ               
เน้นประสบการณ์ 

- ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์, ซิมพ์ซัน, เดวีส์  
- จิตพิสัย แบบเบญจขันธ์ ใช้สถานการณ์จ าลอง 
- กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย  

แบบสืบสวนสอบสวน กระบวนการคิดของทาบา 
แบบซิปปา 

- สตอรี่ไลน์ 4MAT โครงงาน เรียนรู้แบบร่วมมือ 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระ จุดเน้น รูปแบบการเรียนการสอน 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

ทักษะสัมพันธ์ พื้นฐาน
การคิด การเรียนรู้            
แก้ปัญหา คุณธรรม   
จริยธรรม 

- มโนทัศน์ กานเย่ ผังกราฟิก ขั้นตอนของบลูม                    
พหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ                
เน้นประสบการณ์ 

- ทักษะปฏิบัติส าหรับครูวิชาอาชีพ  
- จิตพิสัย แบบเบญจขันธ์ สถานการณ์จ าลอง 

เสริมสร้างลักษณะนิสัย 
- กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย                   

แบบสืบสวนสอบสวน กระบวนการคิดของทาบา  
แบบซิปปา 

- สตอรี่ไลน์ 4MAT โครงงาน เรียนรู้แบบร่วมมือ 
สุขศึกษา และ            
พลศึกษา 

ความเป็นมนุษย์   
การคิด และ 
การท างาน ทักษะ
ปฏิบัติ จิตพิสัย  
ค่านิยม 

- มโนทัศน์ กานเย่ ผังกราฟิก ขั้นตอนของบลูม        
พหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ          
เน้นประสบการณ์ 

- ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์, ซิมพ์ซัน,  เดวีส์ ทักษะ
ปฏิบัติส าหรับครูวิชาอาชีพ  

- จิตพิสัย แบบเบญจขันธ์ สถานการณ์จ าลอง  
- กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย   

แบบสืบสวนสอบสวน กระบวนการคิดของทาบา         
แบบซิปปา 

- สตอรี่ไลน์ 4MAT โครงงาน เรียนรู้แบบร่วมมือ 
ศิลปะ ความเป็นมนุษย์ 

การคิดและ 
การท างานสุนทรียภาพ 
ทักษะปฏิบัติ จิตพิสัย 

- ใช้ผังกราฟิก ขั้นตอนของบลูม พหุปัญญาเพ่ือ       
การเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ เน้นประสบการณ์ 

- ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์, ซิมพ์ซัน, เดวีส ์ทักษะ
ปฏิบัติส าหรับครูวิชาอาชีพ  

- จิตพิสัย แบบเบญจขันธ์   
- กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย            

แบบซิปปา 
- สตอรี่ไลน์ โครงงาน  
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระ จุดเน้น รูปแบบการเรียนการสอน 
การงานอาชีพ 
และ
เทคโนโลยี 

ความเป็นมนุษย์                
การคิดและการท างาน  
ทักษะปฏิบัติ จิตพิสัย 

- กานเย่ ใช้ผังกราฟิก ขั้นตอนของบลูม พหุปัญญา    
เพ่ือการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ เน้นประสบการณ์ 

- ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์, ซิมพ์ซัน, เดวีส ์ทักษะ
ปฏิบัติส าหรับครูวิชาอาชีพ  

- จิตพิสัย ใช้สถานการณ์จ าลอง เสริมสร้างลักษณะนิสัย 
- กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย        

แบบสืบสวนสอบสวน กระบวนการคิดของทาบา  
แบบซิปปา 

- สตอรี่ไลน์ 4MAT โครงงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ภาษา 
ต่างประเทศ 

ความเป็นมนุษย์                
การคิด และ 
การท างาน ทักษะ 
ค่านิยม 

- มโนทัศน์ กานเย่ ใช้ผังกราฟิก ขั้นตอนของบลูม    
พหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ           
เน้นประสบการณ์ 

- ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ซิมพ์ซัน เดวีส์,               
ทักษะปฏิบัติส าหรับครูวิชาอาชีพ  

- จิตพิสัย แบบเบญจขันธ์ สถานการณ์จ าลอง                   
การเสริมสร้างลักษณะนิสัย 

- กระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย          
แบบสืบสวนสอบสวน กระบวนการคิดของทาบา 
แบบซิปปา 

- สตอรี่ไลน์ 4MAT โครงงาน เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย เป็นรูปแบบการเรียน     
การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ 
หรือความคิดรวบยอด 
 1)  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ (ทิศนา แขมมณี, 2548) ผู้เรียนจะได้รับ 
การเตรียมความพร้อมในการศึกษาเปรียบเทียบ ข้อมูลตัวอย่าง 2 สิ่งที่แตกต่างกัน ผู้เรียนสังเกตข้อมูล
ตัวอย่างทั้ง 2 ชุด คิดหาคุณสมบัติร่วมและคุณสมบัติต่าง เสนอข้อมูลที่ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะ
เรียนรู้สลับกันไปจนครบ ครูผู้สอนเฉลยว่าตอบถูกหรือผิด หลังจากนั้นผู้เรียน บอกคุณสมบัติเฉพาะ
ของสิ่งที่เรียนรู้ สรุปและให้ค าจ ากัดความ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์จากการคิด วิเคราะห์ 
และตัวอย่างที่หลากหลาย เข้าใจมโนทัศน์ เรียนรู้ทักษะการสร้างมโนทัศน์ พัฒนาการให้เหตุผลโดย
การอุปนัย (Inductive Reasoning) ต่อไปผู้เรียนจะสามารถคิดวิเคราะห์ ตีความ สรุป สร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง 
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 2) รูปแบบการเรียนการสอนของกานเย่ (ทิศนา แขมมณี, 2548) ประกอบด้วย 
การด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนการสอน 9 ขั้น ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง โดยจัด
สถานการณ์ภายนอกให้เอื้อต่อสภาพภายในของผู้เรียน 
  ขั้นที่ 1 กระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้เรียนรู้ได้ดีข้ึน 
  ขั้นที่ 2 แจ้งวัตถุประสงค์ ท าให้ผู้เรียนตั้งความคาดหวัง 
  ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม ท าให้พร้อมรับความรู้ใหม่ 
  ขั้นที่ 4 น าเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่ ให้เห็นลักษณะที่ส าคัญ ชัดเจน 
  ขั้นที่ 5 การให้แนวการเรียนรู้หรือจัดระบบข้อมูลให้มีความหมาย เพ่ือให้เรียนรู้
ได้ง่ายและเร็วขึ้น 
  ขั้นที่ 6 กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองแสดงความสามารถ เพ่ือให้ทราบถึงผล     
การเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ เสริมแรงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
  ขัน้ที่ 8 ประเมินผลการแสดงออกของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนทราบว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ เพียงใด 
  ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการฝึกฝนในหลาย
สถานการณ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สาระท่ีน าเสนอได้อย่างดี รวดเร็ว และจดจ าได้นาน 
และยังได้ทักษะในการจัดระบบข้อมูล สร้างความหมายของข้อมูลและการแสดงความสามารถของตน 
กระบวนการเรียนรู้และจดจ า เป็นกระบวนการในสมอง มีข้อมูลสะสมไว้ สภาพการเรียนการสอนจาก
ภายนอก จะส่งเสริมหรือยับยั้งกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง การเรียนรู้ที่ดี จึงเกิดจากการจัดสภาพ
การเรียนรู้ภายนอกให้เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผู้เรียน 
 3)  รูปแบบการเรียนการสอนใช้ผังกราฟิก (ทิศนา แขมมณี, 2548) 
  ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) เลือกรับ
ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน (2) จัดระเบียบข้อมูลเข้าสู่โครงสร้าง (3) การบูรณาการข้อมูล (4) การเข้ารหัส 
(Encoding) รับข้อมูลการเรียนรู้เพ่ือให้คงอยู่ในความจ าระยะยาว สามารถเรียน ศึกษาใช้ได้ง่ายตาม
หลักการทฤษฏีกระบวนการทางสมอง ในการประมวลผลข้อมูลซึ่งกระบวนการเรียนรู้ จะเกิดได้จาก
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ความจ าข้อมูล กระบวนการทางปัญญา และเมตาคอคนิชั่น (Metacognition) 
ความจ าระยะสั้นเกิดจากความรู้สึกสัมผัส หรือการตีความสิ่งเร้าที่รับรู้ จะเก็บข้อมูลไว้ได้ชั่วคราว  
ส่วนความจ าระยะยาว คงทน เก็บได้นาน มี 2 ลักษณะ คือ จ าเหตุการณ์และจ าความหมายความจ า
จะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางปัญญาของบุคคลนั้นประกอบด้วยการใส่ใจ   
การรับรู้ การท าซ้ า การเข้ารหัส การเรียกคืน ด้วยหลักการดังกล่าวการเรียนรู้จึงเป็นการสร้างความรู้
ของบุคคล 
  การจัดการเรียนการสอนอาจจัดได้หลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  (1)  ทบทวนความรู้เดิม 
  (2) แจ้งจุดประสงค์ ลักษณะบทเรียน องค์ความรู้ที่คาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียน 
  (3) กระตุ้นให้ตระหนักถึงความรู้เดิม 
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  (4) เรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา องค์ความรู้ 
ที่คาดหวัง 
  (5) ท าความเข้าใจเนื้อหา ฝึกใช้แผนผัง   
  (6) แก้ปัญหาโดยใช้แผนผัง 
  (7) ท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด 
  เพ่ือให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนรู้  จดจ าได้ดีในระยะยาว  จาก        
การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับโครงสร้างความรู้เดิม และน าความรู้ความเข้าใจมาเข้ารหัสหรือตัวแทนทาง
ความคิดท่ีมีความหมายต่อตนเองด้วยผังกราฟิก 
 4) รูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนของบลูม  (กรมวิชาการ, 2540) 
  นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ ความสามารถในการรู้จาก
ง่ายไปยาก จากไม่ซับซ้อนไปสู่ความซับซ้อน จากความรู้ความคิดระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง ตามล าดับ
ไม่ข้ามขั้นความรู้ความจ า จ าและเล่าความรู้โดยยังไม่ต้องไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เช่น  ความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ วิธีการเฉพาะ ความคิดรวบยอดต่างๆ นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อต่างๆ แล้วตอบ
ค าถาม หรือเล่าอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับการเข้าใจโดยผู้เรียนสามารถแปลความหมายของเรื่อง 
และบรรยายด้วยภาษาของตนเอง โดยไม่ต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องอ่ืน การเข้าใจจ าแนกเป็น 3 ทักษะ 
คือ 1) การแปลความ ได้แก่ การอภิปรายโดยใช้ภาษาที่ง่ายหรือเป็นภาษาของตนเอง 2) การตีความ  
คือ การอธิบายสรุป อาจเรียงล าดับขั้นตอนใหม่ 3) การขยายความ คือ การเพ่ิมเติมแนวคิด คาดคะเน
จากข้อมูลความรู้นั้น การน าไปใช้ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทฤษฏีแนวคิดไปใช้สถานการณ์ใหม่ที่เป็น
รูปธรรมหรือสภาพปัญหาใหม่ การวิเคราะห์ให้ผู้เรียนแยกส่วนต่างๆ ของเรื่องที่เป็นความรู้แนวคิดนั้น 
และชี้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนหรือองค์ประกอบต่างๆ การวิเคราะห์มี 3 ลักษณะ คือ 1) การวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือส่วนย่อยของสิ่งที่เรียน 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ        
3) วิเคราะห์หลักการวิธีการหรือหลักการจัดการ ถ้าวิเคราะห์ได้แสดงถึงความเข้าใจหลักการที่เป็น
พ้ืนฐานของโครงสร้างสิ่งที่เรียน 
 5) รูปแบบการเรียนการสอนพหุปัญหาเพ่ือการเรียนรู้  (กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และ     
คนอ่ืนๆ, 2548) 
  พหุปัญญาเป็นทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้และสติปัญญา สติปัญญา คือ
ความสามารถทางชีวภาพที่แต่ละคนแสดงออกมา เป็นสิ่งผสมผสานระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม
ลักษณะทางปัญญาของมนุษย์ มี 3 มิติ คือ เนื้อหา กระบวนการคิด และผล คนเราจะมีสติปัญญาหรือ
พหุปัญญา 8 ด้าน มากน้อยต่างกัน แต่ละด้านพัฒนาได้ ท างานร่วมกันได้ พหุปัญญา 8 ด้าน ได้แก่ 
ภาษา คณิตศาสตร์/ตรรกะ มิติสัมพันธ์/ศิลปะ ความถัดทางด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว ดนตรี/
จังหวะ มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภายหลังเพ่ิมอีก 2 ด้าน 
คือ จิตพิสัย และ จิตวิญญาณ แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าเป็นปัญญาหรือไม่) 
  นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรม 5 รูปแบบ คือ 
  (1) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มี
โอกาสได้ พัฒนาพหุปัญญาหรือปัญญาหลายด้านพร้อมๆ กัน 
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  (2) มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีประสบการณ์ในการมี
ส่วนร่วม เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานกลุ่ม 
  (3) สามารถวิเคราะห์การเรียนรู้ ผู้เรียนได้แสดงความรู้สึกของตนเองต่อการท า
กิจกรรม ได้ตอบค าถามท่ีได้รับจากประสบการณ์การเรียนรู้ จากค าถามว่า ท าอะไร กับใคร ท าไม และ
เกิดความรู้สึกอย่างไร 
  (4) สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สรุปได้เอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
การเรียนรู้มีความหมายต่อนักเรียน มากกว่าการเรียนรู้จากท่องจ าจากต ารา 
  (5) น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เป็นการเรียนรู้ที่แท้ คือ น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดในชีวิตจริง ได้รับการกระตุ้นให้คิดว่าจะน าสิ่งที่สรุปได้ไป
ประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง 
  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์        
เชาว์ปัญญา และพัฒนาศักยภาพของความ สามารถของนักเรียนหลายด้านอย่างสมดุล และสามารถ
น าศักยภาพไปใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันได้ 
 6)  รูปแบบการเรียนการสอนความสามารถพิเศษ (กรมวิชาการ, 2540) 
  เทเลอร์ (Taylor) กล่าวว่า ผู้ที่มีความสามารถพิเศษสูงในด้านใดถือว่าปัญญาเลิศ 
(Gifted) ในด้านนั้น และผู้ที่มีความสามรถระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างสูงในด้านใด  จัดเป็นมี
ความสามารถพิเศษ (Talent)ในด้านนั้น ความแตกต่างระหว่างปัญญาเลิศกับความสามารถพิเศษ เป็น
เรื่องของระดับเท่านั้น เด็กเกือบทุกคนมีความสามารถพิเศษ เทเลอร์ จัดกลุ่มความสามารถที่ใช้ในชีวิต
และงานเป็น 6 ด้าน คือ วิชาการ การสื่อสาร ความสร้างสรรค์ การวางแผน การตัดสินใจ และการท านาย
คาดการณ์ล่วงหน้า ถ้าครูสนใจสอนนักเรียนให้พัฒนาหลายด้าน เด็กเกือบร้อยละ 90 จะมี
ความสามารถสูงในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ถ้าสอนวิชาการด้านเดียว จะพบว่า เด็กเพียงร้อยละ 50 จะมี
ความสามารถสูงกว่าปกติ ถ้าสอนสองด้านเพ่ิมเป็นร้อยละ 60 ในด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าสอนสามด้านจะ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ในด้านในด้านหนึ่ง 
  นักเรียนควรได้รับการพัฒนาหลายๆ ด้าน ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว ได้เรียนรู้
จากกิจกรรมปลายเปิด เพ่ือได้มีโอกาสแสดงออกและพัฒนาความสามารถพิเศษต่างๆ ให้เป็นการเรียนรู้
ของเด็ก ไม่ใช่ต้องเรียนรู้จากครูอย่างเดียว ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์กับกิจกรรมในชีวิตจริง 
ทักษะที่จ าเป็นในชีวิตจริงนักเรียนจะได้จากกิจกรรมนอกเวลา เช่น กิจกรรมชุมนุม กีฬา ดนตรี
นักเรียนได้มีโอกาสวางแผน รู้วิธีปฏิบัติต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ฝึกความเป็นผู้น า เป็นการใช้ข้อมูล
มากกว่าการแสวงหาข้อมูล นักเรียนเป็นผู้กระท ามิใช่ผู้รับเฉยๆ ความสามารถพิเศษทางด้านการวางแผน 
นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติวางแผนในสถานการณ์จ าลอง ความสามารถพิเศษ ทางด้านการสื่อสาร 
นักเรียนก็จะต้องแสดงความคิดเห็นสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ความสามารถพิเศษด้านอ่ืนๆ ก็เช่นเดียวกัน
ต้องฝึกการใช้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ   
  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาวิชาการได้มากขึ้น จากการพัฒนาหลายด้าน      
การไม่เน้นเนื้อหาจะช่วยให้การเรียนดีขึ้น นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในชีวิตจริง       
มีความสามารพิเศษสูง และหนึ่งในสามของนักเรียนจะมีความสามารถสูงมาก ถึงระดับปัญญาเลิศ 
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 7)  รูปแบบการเรียนการสอนเน้นประสบการณ์ (กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคนอ่ืนๆ, 
2548) 
  การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) หมายถึง การเรียนรู้
จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้โดยการลงมือท า ดึงประสบการณ์เดิมจากตัวผู้เรียนแล้วผู้เรียนได้รับ
การกระตุ้นให้สะท้อนแนวคิดจากประสบการณ์ที่ได้รับใหม่ เพ่ือพัฒนาความรู้ความคิดใหม่ รวมทั้ง
ทักษะและเจตคติใหม่ ต่างจากการเรียนรูปแบบเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ก าหนดและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน  ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้การเรียนรู้เน้นประสบการณ์มี 4 ขั้นตอน คือ 
  (1) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จากสื่อ รูปภาพของจริง 
  (2) ผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลายจาก 
การตอบค าถาม ท ากิจกรรม 
  (3) ผู้เรียนสรุปความรู้ จากการสังเกต และการสะท้อนเป็นความคิดรวบยอด
ซึ่งเป็นนามธรรม และสรุปเป็นหลักการซึ่งได้จากการบูรณาการ การสังเกตกับทฤษฏี             
  (4) ผู้เรียนน าหลักการนั้นไปประยุกต์ใช้ หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
กิจกรรมหลากหลาย ครูสังเกต บันทึก 
 
 
                                                      ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม 
 
 
                    ประยุกต์ใช้ความรู้                                                  สะท้อนความคิดจาก                                                                                                                                       

                       ประสบการณ์ 
 
 
            สรุปองค์ความรู้ ความคิดรวบยอด 
 

 
ภาพที่ 2.2  รูปแบบการเรียนการสอนเน้นประสบการณ์   
 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ปรับความรู้เดิมให้เป็น
ความรู้ใหม่ ที่มีความหมาย น าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงและพัฒนาการคิด แก้ปัญหาด้วย 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยเป็นรูปแบบ  
การเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระต่างๆ ในรูปของข้อมูล
ข้อเท็จจริง  มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ สร้างความรู้ด้วย
ตนเองและน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่ เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย  ทักษะพิสัยเป็น
ความสามารถของนักเรียนในด้านการปฏิบัติการกระท าหรือการแสดงออกต่างๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทางกาย การท างานของกล้ามเนื้อ อาจซับซ้อน ต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน เกิดจากการสั่งของสมอง 
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ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะส่วนใหญ่ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ ทักษะปฏิบัตินี้
พัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนที่ดี 
 1)  รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) (ทิศนา แขมมณี, 
2548)    
  การพัฒนาทักษะปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน ที่ซับซ้อนน้อยไปสู่ซับซ้อนมาก         
5 ขั้นตอน ได้แก่ 
  (1)  ขั้นการเลียนแบบ ผู้เรียนสังเกตการกระท าที่ต้องการให้ท าได้รับรู้สังเกต 
เห็นว่ามีข้ันตอนอะไรบ้างแม้จะไม่ละเอียดครบถ้วน 
  (2) ขั้นการลงมือท าตามสั่ง ท าตามโดยไม่มีแบบให้เห็น ท าให้ได้ประสบการณ์
ในการลงมือท า อาจค้นพบปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดเรียนรู้ และการปรับการกระท าให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ขึ้น 
  (3) ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนท าได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมีต้นแบบหรือค าสั่ง ท าได้อย่างถูกต้องแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ 
  (4) ขั้นการแสดงออก ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทั่งสามารถท า  
สิ่งนั้นได้ถูกต้อง สมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความม่ันใจ 
  (5) ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ท าอย่างสบายๆ อัตโนมัติไม่ต้องใช้  
ความพยายามเป็นพิเศษ จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อยๆ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายจนช านาญ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะการปฏิบัติ อย่างถูกต้องสมบูรณ์แสดงออก
และกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ 
 2) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  (Simson) (ทิศนา แขมมณี, 
2548) 
  ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนพัฒนาการปฏิบัติหรือท างานที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหว
หรือการประสานของกล้ามเนื้อท้ังหลายได้อย่างดี ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (1) ขั้นการเรียนรู้ สังเกตการท างาน รับรู้การกระท า 
  (2) ขั้นการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้พร้อมต่อ
การเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะ 
  (3) ขั้นการตอบสนองภายใต้การควบคุม อาจให้เลียนแบบหรือลองผิด ลองถูก
จนสามารถตอบสนองได้ถูกต้อง 
  (4) ขั้นลงมือกระท าจนเป็นกลไกที่ท าได้เอง ช่วยให้ประสบความส าเร็จ           
ในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการท าสิ่งนั้นๆ 
  (5) ขั้นการกระท าอย่างช านาญ  ผู้เรียนได้ฝึกฝน จนท าได้อย่างคล่องแคล่ว 
ช านาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อม่ันในตนเอง 
  (6) ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติ
ของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะในสถานการณ์ต่างๆ 
  (7) ขั้นการริเริ่ม หลังจากสามารถปฏิบัติอย่างช านาญ และสามารถประยุกต์ใน
สถานการณ์หลากหลาย จะเกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ ท าให้ปรับการปฏิบัติไปตามที่ตนต้องการ 



109 
 

 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง 
ช านาญ ในทักษะที่ต้องการ และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน การปรับพัฒนาทักษะให้
เชี่ยวชาญ มีคุณค่ายิ่งข้ึน 
 3) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ (Davies) (ทิศนา แขมมณี, 
2548) 
  ทักษะปฏิบัติส่วนใหญ่ จะประกอบด้วย ทักษะย่อยๆ จ านวนมาก การฝึกให้
ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อยๆ ได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้เรียนรู้ได้ดีและ
รวดเร็วขึ้น  
  (1) ขั้นสาธิตการกระท า ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบ 
อย่างเป็นปกติตามธรรมชาติ ไม่ช้า-เร็วเกินไป นักเรียนควรได้รับค าแนะน าให้สังเกตจุดส าคัญที่ควร 
เอาใจใส่พิเศษ 
  (2) ขั้นสาธิตทักษะย่อย และให้ผู้เรียนปฏิบัติสังเกต และท าตามไปทีละส่วน
อย่างช้าๆ 
  (3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดูมี
ผู้สอนคอยชี้แนะ ช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ แล้วเริ่มทักษะย่อยใหม่ 
  (4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว อาจได้รับค าแนะน าเทคนิค
วิธีการที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ท าได้ประณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น 
  (5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบ      
ฝึกปฏิบัติจนช านาญ สามารถปฏิบัติทักษะได้สมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะที่ประกอบทักษะย่อยๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
สมบูรณ์ และพัฒนาให้ทักษะเป็นเลิศ 
 รูปแบบการเรียนการสอนการพัฒนาด้านจิตพิสัย ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม         
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ การให้ความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยหลักการ วิธีการอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 1) รูปแบบการเรียนการสอนจิตพิสัย (ทิศนา แขมมณ,ี 2548) 
  หลักการคล้ายกับรูปแบบการเรียนการสอนของบลูม ซึ่งเน้นด้านการรู้มี 6 ขั้น 
แต่รูปแบบนี้เน้นด้านการรู้สึก ลักษณะพฤติกรรมด้านการรู้และการรู้สึกสัมพันธ์กัน เพราะความรู้สึก 
ค่านิยม มีผลต่อความมุ่งมั่น อยากรู้ของนักเรียน และในทางกลับกัน ความสามารถในการรู้และคิดใน
เรื่องต่างๆ มีผลทางความรู้สึก และเจตคติของนักเรียนด้วยนักเรียนจะได้เรียนรู้ตามล าดับขั้นตอน       
ไม่ข้ามข้ัน 5 ขั้นตอน คือ 
  (1) ขั้นรับรู้หรือตระหนัก มี 3 ระดับ จากเริ่มรับรู้ เต็มใจที่จะรับรู้ และสนใจที่
จะรับรู้ 
  (2) ขั้นตอบสนอง มี 3 ระดับ จากยอมแสดงออกของความรู้สึกเต็มใจที่จะ
แสดงออก และยินดีที่จะแสดงออก 
  (3) ขั้นเห็นคุณค่า ได้รับประสบการณ์แล้วเห็นคุณค่า ประโยชน์มี 3 ระดับ คือ 
ยอมรับถึงความส าคัญ มีความพึงพอใจ และเชื่อม่ันในความส าคัญ 
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  (4)  ขั้นการจัดระบบ ยอมรับค่านิยมที่ตนเห็นคุณค่านั้น เข้ามาอยู่ในระบบ
ค่านิยมของตน แบ่งเป็น 2 ระดับ สร้างความคิดรวบยอดของค่านิยม และสร้างระดับของค่านิยมของ
แต่ละบุคคล 
  (5)  ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย ปฏิบัติตามค่านิยมที่รับมาอย่างสม่ าเสมอจนเป็น
นิสัย ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีหลักตัดสินใจ และปฏิบัติตามหลักยึดนั้น จนเป็นนิสัย 
  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้สึก เจตคติได้รับการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ที่พึงประสงค์ อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีงามและมีความสุข 

 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเบญจขันธ์ (กรมวิชาการ, 2544) 
  การสอนตามแนวพุทธวิธี เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็น
อย่างดีแล้ว พยายามจัดบรรยากาศในการเรียน จัดล าดับความส าคัญ ความยากง่ายของ เนื้อหา 
ยืดหยุ่น กลวิธีในการสอนและน าเอาหลักจิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอนแบบเบญจขันธ์เป็นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้หลักการยืดมั่น ถือมั่นในขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา 
สังขารและวิญญาณ นักเรียนจะได้เรียนรู้ปลูกฝังตามข้ันตอน 5 ขั้นตอน คือ 
  (1) ขั้นรูป ก าหนดและเสนอสิ่งเร้า โดยมีการก าหนดสิ่งเร้าเป็นสิ่งที่สัมผัสด้วย
ประสาทต่างๆ แล้วเกิดอารมณ์ ความรู้สึก เป็นสถานการณ์หลายๆ สถานการณ์ 
  (2) ขั้นเวทนา  รับรู้ นักเรียนได้รับการควบคุมดูแลให้ได้สัมผัส โดยอายตนะ  
ทั้ง 6 เช่น  หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้ถูกช่องทางการรับรู้อย่างแท้จริง ใช้ค าถามการเรียนรู้ทางการรับรู้ 
  (3) ขั้นสัญญา วิเคราะห์เหตุผลและวิเคราะห์ความรู้สึก นักเรียนคิดแยกแยะว่า
มีอะไรเกิดขึ้น ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ผลเป็นอย่างไร ตอบค าถาม เพ่ือให้นักเรียนสรุป
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 
  (4) ขั้นสังขาร ตัดสินความดีงาม นักเรียนได้วิจารณ์ความผิดถูก ความดีงาม
ความชั่วร้าย ความเหมาะสม ควรประพฤติ และไม่ควรประพฤต ิ
  (5) ขั้นวิญญาณ ก่อเกิดอุปนิสัย หรือคุณธรรมฝังใจ โดยใช้ค าถามเพ่ือโน้มน า
ความดีหรือความรู้สึกอันชอบธรรม เข้ามาไว้ในใจของตน นักเรียนตอบค าถามโดยค านึงถึงตนเองเป็น
ที่ตั้ง 
  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ ยอมรับ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ควรประพฤติ 
น ามาเป็นของตนเองด้วยความพึงพอใจ และปฏิบัติตามเป็นนิสัย 
 3) รูปแบบการเรียนการสอนใช้สถานการณ์จ าลอง (กรมวิชาการ, 2544) 
  การใช้สถานการณ์จ าลอง หมายถึง การเรียนการสอนที่อาศัยสถานการณ์ที่
สร้างข้ึนจากเนื้อหาในบทเรียน หรือการจ าลองสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมาใช้ในห้องเรียน สถานการณ์นั้น
ต้องง่ายต่อการท าความเข้าใจของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าร่วมในสถานการณ์ ตามบทบาทความรับผิดชอบ
และหน้าที่ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ตามที่ได้รับรู้ด้วยตนเอง ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) ขั้นส ารวจ วิเคราะห์ ขอบเขต ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ สถานการณ์
ต่างๆ ขอบเขตเนื้อหาสาระ ศึกษาสถานการณ์การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
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  (2) ขั้นก าหนดจุดประสงค์ของการพัฒนาว่าต้องการให้นักเรียนเปลี่ยน
พฤติกรรมอะไรบ้าง เมื่อเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ 
  (3) ขั้นคัดเลือกสถานการณ์ที่เป็นจริง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดัดแปลงให้
เหมาะสมกับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ ตัดสินใจ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมที่ต้องการมากที่สุด 
  (4) ขั้นก าหนดโครงสร้างของสถานการณ์จ าลอง รายละเอียด เช่น จุดประสงค์
ของสถานการณ์ บทบาทของผู้ร่วมกิจกรรม เตรียมข้อมูล เนื้อหา ล าดับเหตุการณ์ เวลา ปัญหาจาก
สถานการณ์ และสรุปอภิปราย รวมทั้งออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ การติดต่อ
ประสานงานวิทยากร สถานที่ ในการประกอบกิจกรรม 
  (5) ทดลองใช้สถานการณ์กับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ตรวจหาข้อบกพร่อง แก้ไข 
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
  (6) ใช้สถานการณ์กับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการ พัฒนา ประเมินผลให้นักเรียน
อภิปราย สรุป แนวคิด แนวปฏิบัติที่ได้ รวมทั้งการปฏิบัติงานในอนาคต 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก รู้สึก เข้าใจ เห็นคุณค่าของการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
เลือกแนวทางปฏิบัติตนในอนาคตที่เหมาะสม 

 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย เป็นการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในด้านการปฏิบัติการกระท า หรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจากการปฏิบัติ
กิจกรรมท าให้เกิดทักษะ จนส่งผลให้พฤติกรรมด้านการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และพัฒนาให้
ทักษะเป็นเลิศได้ 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดเป็น 
เป็นการแสดงศักยภาพของมนุษย์ในการชี้น าชะตาชีวิตของตนเอง โดยการพยายามปรับตัวเองและ
สิ่งแวดล้อม ให้ผสมกลมกลืนกัน ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข (ทิศนา แขมมณ,ี 2548) 
 1) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไทย 
  การคิดเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทย เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
สามารถคิดเป็น รู้จักและเข้าใจตนเอง รายวิชา ประกอบด้วย เนื้อหา 3 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาความคิด 
(สติปัญญา ) 2) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (สัจธรรม ) 3) การพัฒนาอารมณ์ ความรู้สึก
ประกอบด้วย กระบวนการ ดังนี้ 
  (1) ขั้นสืบค้นปัญหา นักเรียนศึกษา เผชิญ สถานการณ์ในวิถีชีวิต อาจเป็น
สถานการณ์จริง จ าลอง สถานการณ์นอกห้องเรียน อาจเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อมหรือหลักวิชาการ เรื่องท่ัวไปก็ได้ 
  (2)  ขั้นรวบรวมข้อมูลและผสมผสานข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
สังคม และสิ่งแวดล้อม และด้านหลักวิชาการ 
  (3)  ขั้นการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย จากข้อมูลให้นักเรียนแสวงหาทางเลือก
ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม โดยส่วนรวมและ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด คือทางเลือกท่ีเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลต่อชีวิตทั้งหลาย 
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  (4)  ขั้นปฏิบัติและตรวจสอบ เมื่อตัดสินใจเลือกปฏิบัติแล้วให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือรวมกับกลุ่ม ตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างพากเพียร ไม่ท้อถอย 
  (5)  ขั้นประเมินผลและวางแผนพัฒนา เมื่อปฏิบัติตามแผนลุล่วงแล้ว ให้ผู้เรียน
ประเมินผลการปฏิบัติว่าการปฏิบัติประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือ
วางแผนพัฒนาเรื่องใหม่ต่อไป 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดเป็น สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้มี      
ความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืนมากขึ้น เข้าใจระบบ ความสัมพันธ์ในสังคม และเกิดทักษะและเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  (กรมวิชาการ, 2544) 
  การสืบสวนสอบสวน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ค้นคว้าหาความรู้ ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล จนค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่
ถูกต้องด้วยตนเอง โดยครูตั้งค าถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหาวิธีแก้ปัญหาและสามารถ
น าวิธีแก้ปัญหามาใช้แก้ปัญหาได้ในการจัดการเรียนการสอนครูจะสร้างสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งเร้า
ที่เป็นปัญหา ให้นักเรียนฝึกสังเกต เปรียบเทียบจนเห็นปัญหาและเกิดความสงสัย ใคร่รู้ แล้วครูกระตุ้น
ให้นักเรียนหาสาเหตุของปัญหาด้วยการใช้ค าถาม จากนั้นให้มีการตั้งสมมุติฐานเชิงท านายแล้วพิสูจน์
นักเรียนร่วมกันสรุป ครูส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักการและกฎเกณฑ์ที่ค้นพบไปใช้ในการแก้ปัญหา
เพ่ือให้เกิดการควบคุมและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ตามข้ันตอน 
ดังนี้ 
  (1) ขั้นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความคิดรวบยอดให้กับนักเรียน 
  (2) ขั้นสังเกต นักเรียนสังเกตสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ แปลความหมาย และจัดโครงสร้าง ความคิดรูปแบบ
ต่างๆ  จูงใจให้นักเรียนอยากแสวงหาความรู้ 
  (3) ขั้นอธิบาย นักเรียนหาแนวทางหรือวิธีที่จะพิสูจน์ ท านาย ผลหรือพยากรณ์
ผลที่จะเกดิ เป็นการทดสอบ สมมุติฐาน หรือพิสูจน์ทฤษฏีที่ตั้งข้ึน 
  (4) ขั้นควบคุม และสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักการ กฎเกณฑ์ และ
วิธีแก้ปัญหา มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง 
 ลักษณะพิเศษของวิธีสอนแบบนี้ คือ ก้าวไกลกว่าการสอนแบบวิทยาศาสตร์ ในด้าน
การคิดไปถึงการใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย ไม่จ ากัดเพียงการแก้ปัญหาเท่านั้น 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิด หาเหตุผล สาเหตุของปัญหา จากสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา จากการตอบค าถาม หาวิธีพิสูจน์ ท านายผล และน าวิธีการไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
 3) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดของทาบา (กรมวิชาการ, 2540) 
  พัฒนาการคิดของมนุษย์จะเป็นขั้นตอนจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง  โดยไม่มี 
การข้ามขั้น พัฒนาการคิดของเด็กจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนพยายามท า
ความเข้าใจ น าความเข้าใจเดิมมาใช้และแปลความหมายของเรื่องใหม่ เมื่อเข้าใจก็จะสบายใจ เกิด
สภาวะสมดุล เด็กจะพัฒนาทักษะการรู้หรือคิดได้จากการจัดกระท ากับความคิดหรือข้อมูล มีโอกาสได้



113 
 

พินิจพิจารณา และพยายามรวบรวมให้เป็นรูปแนวคิดใหม่ ข้อมูลหรือความคิดต่างๆ จะมีความหมาย
กับเด็กก็ต่อเมื่อเขามีโอกาสได้จัดกระท ากับข้อมูลนั้นภายในใจ การให้เด็กได้ผ่านกระบวนการคิดพินิจ
พิจารณาข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง เป็นสิ่งส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมทั้งเปรียบเทียบกับผล
การคิดพิจารณาของผู้อื่น ทักษะการคิดนี้จะสอนได้จากทุกวิชา เนื้อหาสาระแต่ละวิชาจะมีความส าคัญ
และความสมบูรณ์ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการคิด การซึมซับ และการปรับใช้หมุนเวียนต่อเนื่อง 
ท าให้พัฒนาการเรียนรู้ ยุทธวิธีการสอนของทาบา มี 4 องค์ประกอบที่เก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน คือ 
  (1) การพัฒนาความคิดรวบยอด ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การตั้งชื่อชนิด
ประเภท ได้ผลลัพธ์หรือการสรุปข้อมูล เป็นความคิดรวบยอด นักเรียนได้คิด กระท าข้อมูล เห็นความ
เหมือนความต่าง ครูเพียงตอบค าถามในเวลาและจังหวะที่พอเหมาะ เพ่ือให้เด็กอธิบาย ชี้แจงขยายความ 
เพ่ือจะได้ทราบว่าเด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด 
  (2) การแปลความหมายของข้อมูล ให้นักเรียนจับกลุ่มอภิปรายและสรุป
เกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ ค านึงถึงเหตุผล สามารถชี้แจง อธิบายถึงการสรุปและการอ้างอิง
ได้ นักเรียนเข้าใจลักษณะของความเป็นไปได้ สรุปได้ด้วยตนเอง ฝึกแปลความหมายข้อมูล สรุปเป็น
หลักการหรือแนวคิดทั่วไปได้ 
  (3) การน าแนวคิดทั่วไปไปใช้ จากแนวคิดทั่วไปนักเรียนสามารถท านายและ
คาดการณ์อนาคตได้ โดยใช้แนวคิดทั่วไป โดยมีหลักการเหตุผลสนับสนุนค าตอบของตน  นักเรียนจะ
ได้ตอบค าถามท่ีช่วยให้คิด ไตร่ตรอง และใช้ความรู้อย่างจริงจัง 
  (4) การตกลงยุติปัญหาข้อแย้ง มีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ซึ่งอยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ นักเรียนจะได้รับการแนะน า ฝึกฝนให้เข้าใจ ความคิดของบุคคลแต่ละ
ที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหาขัดแย้ง และอภิปรายถึงแรงจูงใจ ความรู้สึกของแต่ละคนถึงวิธีที่แต่ละ
คนจะแก้ปัญหา ฝึกให้คิดถึงทางเลือกในการกระท าหรือปฏิบัติหลายๆ ทาง ของแต่ละคนและอภิปราย
ถึงผลที่เกิดตามการกระท า แนวทางนั้นฝึกหาเหตุผลของพฤติกรรม การหาทางเลือกในการยุติปัญหา 
นักเรียนจะได้สรุปหลักการทั่วไปของการยุติหรือแก้ปัญหาขัดแย้ง ตอบค าถามในการหาข้อมูล
ตีความหมายและสรุป 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดหาเหตุผลเชิงจริยธรรม จึงเน้นทักษะส าคัญขั้นต้นใน      
การคิดเชิงจริยธรรมชั้นสูงได้ จากการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์และเรื่องอารมณ์ จิตใจ นักเรียน จะ
รู้จักและเข้าใจความคิดของผู้อื่น 
 4) รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) (ทิศนา แขมมณ,ี 2548) 
  รูปแบบนี้พัฒนาบนหลักการทั้ง 5 คือ การสร้างความรู้ กระบวนการกลุ่มและ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ความพร้อมในการเรียนรู้ การเรียนรู้กระบวนการและการถ่ายโอน การเรียนรู้  
โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน บุคคลอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวหลายๆ ด้าน โดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ ผู้เรียนมี      
การเคลื่อนไหวทางกาย  กิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่เสมอ จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
การถ่ายโอนความรู้และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ลึกซึ้ง 
และคงทน มี 7 ขั้นตอน 
  (1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม เพ่ือให้พร้อมต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ 
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  (2) ขั้นแสวงหาความรู้ ข้อมูลความรู้ใหม่ จากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ต่างๆ 
  (3) ขั้นศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
  (4) ขัน้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจ 
สอบความรู้ความเข้าใจของตน รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจ ได้แบ่งปันความรู้ได้ประโยชน์ จาก
ความรู้ความเข้าใจของผู้อื่น 
  (5) ขั้นสรุปจัดระเบียบความรู้ วิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้ 
  (6) ขั้นการปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน เป็นการสร้างความรู้ของตนให้
ผู้อื่นรับรู้ ตรวจสอบ ความเข้าใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติ แสดงผลงาน 
  (7) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้  ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อเพ่ิมความช านาญ ความสามารถในการแก้ปัญหาและอาจน าเสนอผลงาน ถ้ายังไม่เสนอ 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยการให้ผู้เรียนสร้ างความรู้
ด้วยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม ความรู้เดิม การถ่ายโอน การประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์
ต่างๆ ท าให้เรียนรู้ได้ดี ลึกซึ้ง และอยู่คงทน พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ การท างานกลุ่ม 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์
เป็นรูปแบบเพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถคิดเป็น รู้วิธีการวิเคราะห์ ค้นคว้าหาความรู้ ใช้กระบวนการ
ทางความคิด หาเหตุผล  มีการจัดระเบียบความรู้  การถ่ายโอนความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ท าให้เรียนรู้ได้ดี ลึกซึ้ง และอยู่คงทน 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ 
พยายามพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีการบูรณาการทั้งด้านเนื้อหา สาระและวิธีการ เป็นความรู้แบบองค์รวม
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง ซึ่งการคิดแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้แบบองค์รวมหลายๆ วิชา เช่น การท าอาหาร
ต้องมีความรู้ทางด้านสุขศึกษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษา การบูรณาการอาจเป็ นการ 
บูรณาการภายในวิชา เช่น การบูรณาการทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในวิชาทางภาษา หรือสอดแทรก
ความรู้วิชาอ่ืน เช่น สอดแทรกศิลปะในวิชาสังคมศึกษา หรือเน้นการบูรณาการระหว่างวิชา ใช้วิชาใด
วิชาหนึ่งเป็นแกน เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ มาเชื่อมโยงเรียนรู้ด้วย โดยใช้หัวข้อหรือหน่วยการเรียนรู้
เดียวกัน เป็นขอบเขต เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้เนื้อหาวิชา
ต่างๆ ในเรื่องนี้ 
 1) รูปแบบการเรียนการสอน สตอรี่ไลน์ (Storyline) (วลัย พานิช, 2547) 
  Storyline หมายถึง เส้นทางของเรื่องหรือแนวของเรื่อง เป็นรูปแบบการสอนที่
เน้นการปฏิบัติของนักเรียน เรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน การตอบค าถามที่น าไปสู่กิจกรรมการหาค าตอบ
หลากหลาย เรียนรู้เรื่องรวมเกี่ยวกันคน วิถีชีวิต ปัญหา หรือเหตุการณ์ส าคัญท าให้ได้คิดแก้ปัญหา
องค์ประกอบส าคัญของเรื่องมี 4 ส่วนที่ส าคัญ คือ ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิตและเหตุการณ์หรือ
ปัญหาที่ควรแก้ไข น าไปสู่การศึกษาค้นคว้า พูดคุยเพ่ือให้ได้ค าตอบว่า ที่ไหน ใคร ท าอะไร เกิดอะไร
ขึ้นที่เป็นปัญหา 
  การคิดแก้ปัญหา เน้นใช้ทักษะการคิดระดับสูง เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินผล การจินตนาการ สืบสวน หาความรู้ 
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  ตัวอย่างการสอน หัวข้อ ครอบครัวไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
  (1) ฉาก    -  ครอบครัวคนไทยเป็นอย่างไร ที่อยู่อาศัย 
  (2) ตัวละคร -  มีใครในครอบครัว 
  (3) วิถีชีวิต  -  คนในครอบครัวท าอะไรในชีวิตประจ าวัน 
  (4) เหตุการณ ์ -  วิกฤตการณ์ เมื่อหัวหน้าครอบครัวตกงาน บทบาทของ 
        สมาชิกในครอบครัวจะเป็นอย่างไร 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อเรื่องที่เรียนในระดับที่
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลได้ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืน และการจินตนาการ 
 2) รูปแบบการเรียนการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT (วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์, 
2547) 
  รูปแบบนี้ใช้หลักการตอบสนองความแตกต่างของคนในด้านวิธีเรียนรู้ซึ่ง
แตกต่างกัน 4 รูปแบบ ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของคนที่การใช้สมองสองซีกที่คนถนัดต่างกัน
ซีกซ้ายถนัดคิดวิเคราะห์ เหตุผลใช้ตัวเลข ตัวอักษรได้ดี ยึดระเบียบวินัย สมองซีกขวาถนัดจินตนาการ
มองเห็นภาพรวม การใช้อวัยวะต่างๆ ใช้มือใช้เท้าได้ดี เล่นกีฬา ดนตรีเก่ง การไม่ยึดระเบียบวินัย
มุ่งม่ัน นักเรียนที่ได้รับการตอบสนองตรงความถนัดของตนเอง จะประสบความส าเร็จ ท าให้มีความสุข  
และได้รับการพัฒนาในส่วนที่ไม่ถนัดร่วมกับเพื่อนที่ถนัด 
  รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) 
  (1) เรียนรู้จากจินตนาการคิดได้หลากหลาย เห็นภาพรวม ศิลปิน 
  (2) เรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ สนใจทฤษฏี หลักการ ไม่ชอบปฏิบัติ ไม่ชอบ
ประยุกต์ใช้ 
  (3) เรียนรู้จากการปฏิบัติ แก้ปัญหา ใช้สามัญส านึกเฉพาะเรื่อง ชอบสรุปวิธีที่ดี
ที่สุด ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ชอบท างานกับวัตถุ ชอบปฏิบัติ 
  (4) เรียนรู้แบบปรับปรุงประยุกต์ ชอบปฏิบัติทดลอง แก้ปัญหา ชอบท างานกับ
คน เช่น นักบริหาร นักการตลาด 
  วัฏจักร 4 MAT ประกอบด้วย ขั้นตอนการสอนหลัก 4 ขั้น ตามรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ แต่ละข้ันแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยให้ใช้สมองซ้าย-ขวาสลับกัน เขียนเป็นแผนผังวงกลม ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.3  8 ขั้นตอนของวัฎจักรการเรียนรู้ 
 

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม ตอบสนองความแตกต่างตาม
ธรรมชาติของผู้เรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

จินตนาการ 
ความรู้สึก 

ประสบการณ์รูปธรรม 
 

1. ให้แต่ละคน 
เห็นคุณค่า                       

รับ 
ประสบการณ์ 

 2. วิเคราะห์
ประสบการณ์ 

 

3. ปรับประสบการณ์
เป็นความคิดรวบยอด 
 

4. พัฒนา 
ความคิด 
ด้วยข้อมูล 

 

5. ท าตาม 
แนวคิด 
ตามคู่มือ 

 

6. ให้แต่ละคน 
เห็นคุณค่า                       

รับประสบการณ์ 
 

7. วิเคราะห์ผล 
 

8. แลกเปลี่ยน
ความรู้

ความคิดกับ
ผู้อื่นเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ 
 ศึกษา 

ทฤษฎี 
รับรู้ 

ข้อมูล 
อย่าง 

ไตร่ตรอง 
 

ประยุกต์ 
ใช้ 

 

R 
R 

R 

L 

L 

R 

L 
สรุปควมคิดรวบยอด  

ปฏิบัติทดลอง 

L - Left 
R - Right 

8 ขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้ 
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 3)  รูปแบบการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
(กรมวิชาการ, 2544) 
  เป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ นักเรียนแต่ละคนทีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อตนเองและ
เพ่ือนในกลุ่ม องค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนโดยการร่วมมือ ประกอบด้วย 
  (1)  การช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ด้วยอัธยาศัยอันดี 
  (2) การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในระหว่างการท างานกลุ่ม 
  (3) การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 
  (4) การใช้ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะการท างานกลุ่มย่อยอย่างเหมาะสม 
  (5) การมีกระบวนการในการท างานกลุ่ม 
 เทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
 1) การเล่าเรื่องรอบวง (Roundrobin) สมาชิกทุกคนได้เล่าประสบการณ์ ความรู้ที่
ตนได้ศึกษาประทับใจให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง 
 2) มุมสนทนา (Corncrs) ให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มนั่งตามมุมหรือจุดต่างๆ ของ
ห้องเรียนและช่วยกันค้นหาค าตอบส าหรับปัญหาต่างๆ ที่ยกขึ้นมา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอธิบาย
เรื่องราวที่ตนศึกษาให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนฟัง 
 3) คู่ตรวจสอบ (Pairs Check) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-6 คน อีกคนหนึ่งท า
หน้าทีแก้ปัญหา เสร็จปัญหาที่ 1 แล้วให้เปลี่ยนหน้าที่กัน เมื่อเสร็จครบ 2 ปัญหาแล้วให้น าค าตอบมา
ตรวจสอบกับค าตอบของคู่อ่ืนในกลุ่ม 
 4) คู่คิด (Think-Pair Share) ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ นักเรียนแต่ละคน
จะต้องคิดค าตอบของตนเอง แล้วน าค าตอบมาอภิปรายกับเพ่ือนที่นั่งติดกับตน น าค าตอบมาเล่าให้
เพ่ือนทั้งชั้นฟัง 
 5) ปริศนาความคิด (Jigsaw) ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาที่ครูก าหนดให้ โดยสมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มประจ าจะได้รับมอบหมาย ให้ศึกษาเนื้อหาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม และแต่ละคนที่
ศึกษาเนื้อหาเดียวกันจากทุกกลุ่มมารวมกันเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือร่วมกันศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจ  
แล้วหาวิธีอธิบายให้เพ่ือนในกลุ่มประจ าของตนฟัง ผู้เชี่ยวชาญกลับเข้ากลุ่มประจ าแล้วเล่าเรื่องที่ตน
ไปศึกษามาให้เพ่ือฟัง เมื่อทุกคนเล่าเรื่องที่ตนศึกษาจบแล้ว ให้สมาชิกคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิก
ทุกคนเข้าด้วยกัน ครูทดสอบความเข้าในและให้การเสริมแรง 
 6) กลุ่มร่วมมือ (Co-op) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยจะได้รับมอบหมายให้ศึกษา
เนื้อหา หรือท ากิจกรรมที่ต่างกัน ท าเสร็จแล้วจึงน าผลงานมาร่วมกันเป็นงานกลุ่มเพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพ ควรอา่นทบทวนและตรวจแก้ไขให้สมบูรณ์ น าผลงานกลุ่มมาเสนอต่อชั้นเรียน 
 7) การร่วมมือแข่งขัน (Games Tournament) แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มแข่งขัน  สมาชิกในกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม มีจ านวนเท่ากัน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้ตัดสิน โดยไม่ต้องให้ค าตอบ กลุ่มแข่งขันแต่ละกลุ่มจะติวข้อสอบให้กับเพ่ือนของตน เมื่อถึงเวลา
แข่งขัน ผู้ตัดสินอธิบายกติกา และเรียกตัวแทนกลุ่มแข่งขันออกมาทีละคนหรือมากกว่านั้น ตามความ
เหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน  กลุ่มที่ได้คะแนนสูงกว่าเป็นผู้ชนะ 
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 8) ร่วมกันคิด (Numbered Together) ครูถามค าตอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดหาค าตอบ จากนั้นครูจึงเรียกให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทุกๆ กลุ่ม 
ตอบค าถาม 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเองกับกลุ่มเพ่ือที่
แตกต่างกัน ผ่านกระบวนการกลุ่ม การช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจ และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
กลุ่ม นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองด้วยการเล่าอธิบาย สอนผู้อื่น 
 ซึ่งจากที่รูปแบบมีได้มากมายหลากหลายประการ จึงมีนักวิชาการหลายท่าน
กล่าวถึง คุณลักษณะของรูปแบบทีดีไว้ เช่น พูลสุข (2540) และ Keeves (1988) โดยเมื่อพิจารณาถึง
ความสอดคล้องกันของแนวคิดจากทั้งสองท่าน จะสามารถน ามาเขียนให้อยู่ในรูปตารางได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.5  ตารางประกอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคุณลักษณะของ

รูปแบบ 
 

คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี พูลสุข มิยากาวะ Keeves 
1. แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปร    
2. น าไปสู่การท านายผลที่จะตามมา โดยสามารถตรวจสอบได้

ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์    
3. อธิบายโครงสร้างหรือกลไกความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่อง

ที่ศึกษาอย่างชัดเจน    
4. น าไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ หรือ

ขยายองค์ความรู้    
5. สอดคล้องกับทฤษฎีของเรื่องที่จะใช้รูปแบบ    

 
 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะที่ดีของรูปแบบตามแนวคิดของ พูลสุข และ 
Keeves มีความสอดคล้องกันอย่างมากโดยรูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ควร
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของตัวแปรมีโครงสร้าง 2) มีลักษณะที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์
ผลและสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) มีโครงสร้างหรือกลไกเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์
ในเชิงเหตุผลได้อย่างชัดเจน และ 4) น าสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ หรือความสัมพันธ์ใหม่ของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา นอกจากนี้ คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ ความสอดคล้อง
ระหว่างรูปแบบและทฤษฎีของเรื่องหรือปรากฏการณ์ที่จะน ารูปแบบดังกล่าวไปอธิบายด้วย ซึ่ง
ข้อสรุปนี้ ผู้วิจัยจะน าไปประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายพหุภาคี เพ่ือพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 นอกจากนี้ ในด้านของการพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้แนวคิดไว้ ดังเช่น คีฟ ได้กล่าวถึง หลักการอย่างกว้างๆ เพ่ือก ากับการสร้างรูปแบบไว้ 4 ประการ 
คือ 1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (ของตัวแปร) มากกว่าความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชน์
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เ ฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการศึ กษาวิ จั ย ในช่ ว งต้ นของการ พัฒนารู ปแบบ 2 )  รู ปแบบควรใช้ 
เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต 
และหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไก 
เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ใน    
การอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วยและ 4) นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็น
เครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ (Keeves, 
1988) 
 วิลเลอร์ (Willer, 1967) กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบว่า การพัฒนารูปแบบอาจมี
ขั้นตอนการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็นสองส่วน คือ การสร้างรูปแบบ 
(Construct) และการหาความเที่ยงตรงของรูปแบบ (Validity) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามี
การด าเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ  
 การพัฒนารูปแบบเป็นการสร้าง หรือปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานขององค์การ 
หน่วยงาน สาระหรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเรื่องที่ต้องการศึกษาที่แสดงถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และวิธีการ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการศึกษาหลักการ
แนวความคิด ทฤษฎี การสังเคราะห์ การสร้างรูปแบบการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
หรือการตรวจสอบรูปแบบ และการน าเสนอรูปแบบ และขั้นสุดท้ายก่อนที่จะน ารูปแบบไปใช้ คือ ท า
การทดสอบรูปแบบ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบในการปฏิบัติจริง 
การพัฒนารูปแบบทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าการทดสอบโดยการพิสูจน์ตามสูตรหรือ
สมการ หรือตรวจสอบด้วยข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยการประมาณค่าพารามิ เตอร์ของแบบ รูปแบบ
ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มักจะด าเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ผลของการทดสอบจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธแบบจ าลองนั้น และน าไปสู่การสร้าง
ทฤษฎีใหม่ต่อไป แต่การทดสอบรูปแบบบางเรื่องนั้นไม่สามารถกระท าด้วยวิธีการดังกล่าวได้ เนื่องจาก
มีข้อจ ากัดบางประการ (Keeves, 1988) 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ  
ไปพร้อมๆ กัน ท าให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีการบูรณาการ
ทั้งด้านเนื้อหา สาระและวิธีการ เป็นความรู้แบบองค์รวมใกล้เคียงกับชีวิตจริง ซึ่งการคิดแก้ปัญหาต้อง
ใช้ความรู้แบบองค์รวม 
 
2.10  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.10.1  ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้มีผู้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 นิคม ทาแดง (2526) ได้กล่าวถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ว่าเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของการ แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพราะการท างานตาม
ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ละขั้นตอน จะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน 
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 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอน
วิทยาศาสตร์ (2525) ได้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็นวิชาที่
ประกอบด้วย ความรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ วิธีที่จะได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ 
การค้นคว้าทดลอง เพ่ือหาข้อเท็จจริง หลักการ และกฎ ในขณะที่ท าการทดลองผู้ทดลองมีโอกาส
ฝึกฝนทั้งในด้านปฏิบัติและพัฒนาความคิดไปด้วย เช่น ฝึกสังเกต บันทึกข้อมูล หาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้น ตั้งสมมติฐาน และท าการทดลอง เป็นต้น พฤติกรรมที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติและฝึกฝน 
ความนึกคิดอย่างมีระบบนี้ เรียกว่า “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” 
 วรรณทิพา รอดแรงค้า (2540) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ทักษะทางสติปัญญาที่นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาในการศึกษา 
ค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ 
 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ (2538 ) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหา
หนึ่ง จนเกิดความช านาญ 
 สรุปได้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความช านาญในทักษะต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การวัด การค านวณ การจ าแนก
ประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การสรุป
ข้อคิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การก าหนดตัวแปร การทดลอง 
การตีความหมายข้อมูลและลงสรุป 
 2.10.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์นั้น ผู้สอนจ าเป็นจะต้องให้ผู้เรียน      
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานให้เกิดกับผู้เรียน 13 ทักษะ มีรายละเอียด
ดังนี้ (สุวิทย์ มูลค า, 2547) 
 1)  ทักษะขั้นมูลฐาน 8 ทักษะ 
  (1)  ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใน
การสังเกต ได้แก่ ใช้ตาดูรูปร่าง ใช้หูฟังเสียง ใช้ลิ้นชิมรส ใช้จมูกดมกลิ่น และใช้ผิวกายสัมผัสความร้อน
เย็น หรือใช้มือจับต้องความอ่อนแข็ง เป็นต้น การใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี้จะใช้ทีละอย่างหรือหลาย
อย่างพร้อมกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลก็ได้โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป 
  (2) ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกและการใช้เครื่องมือวัด
ปริมาณของสิ่งของออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องโดยมีหน่วยก ากับเสมอ
ในการวัดเพ่ือหาปริมาณของสิ่งที่วัด ต้องฝึกให้ผู้เรียนหาค าตอบ 4 ค่า คือ จะวัดอะไร  วัดท าไม         
ใช้เครื่องมืออะไรวัด และจะวัดได้อย่างไร 
  (3) ทักษะการจ าแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่ งของ (Classifying) 
หมายถึง การแบ่งพวกหรือการเรียงล าดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑ์หรือสร้าง
เกณฑ์ในการจ าแนกประเภท ซึ่งอาจใช้เกณฑ์ความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธ์กัน
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ผู้เรียนจะเลือกใช้เกณฑ์ใด นอกจากนี้ควรสร้างความคิดรวบยอดให้
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เกิดขึ้นด้วยว่าของกลุ่มเดียวกันนั้น อาจแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เลือกใช้ และ
วัตถุชิ้นหนึ่งในเวลาเดียวกันจะต้องอยู่เพียงประเภทเดียวเท่านั้น 
  (4) ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา (Using Space/ 
Relationship) หมายถึง การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง 
ระยะทาง พ้ืนที่ เวลา ฯลฯ เช่น   
   -  การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สเปสกับสเปส คือ การหารูปร่างของวัตถุ 
โดยสังเกตจากเงาของวัตถุ เมื่อให้แสงตกกระทบวัตถุในมุมต่างๆ กัน ฯลฯ  
   - การหาความสัมพันธ์ระหว่าง เวลากับเวลา เช่น การหาความสัมพันธ์
ระหว่างจังหวะการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกากับจังหวะการเต้นของชีพจร ฯลฯ 
   - การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา เช่น การหาต าแหน่งของ
วัตถุท่ีเคลื่อนที่ไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ฯลฯ 
  (5) ทักษะการค านวณและการใช้จ านวน (Using Numbers) หมายถึง การน า 
จ านวนที่ได้จากการวัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่  เช่น การบวก ลบ คูณ 
หาร การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าค่าที่ได้จากการค านวณ ไปใช้ประโยชน์
ในการแปลความหมาย และการลงข้อสรุป ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เราต้องใช้ตัวเลขอยู่ตลอดเวลา เช่น 
การอ่าน เทอร์โมมิเตอร์ การตวงสารต่างๆ เป็นต้น 
  (6) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Comunication) หมายถึง 
การน าเอาข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระท าเสียใหม่ เช่น น ามาจัด
เรียงล าดับ หาค่าความถี่ แยกประเภท ค านวณหาค่าใหม่ น ามาจัดเสนอในรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น 
กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร ฯลฯ การน าข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆ อย่าง เช่นนี้
เรียกว่า การสื่อความหมายข้อมูล 
  (7) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ( Inferring) หมายถึง การเพ่ิมเติม      
ความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูล
อาจจะได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูลเดียวกัน อาจลงความเห็นได้
หลายอย่าง 
  (8) ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเน หาค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  
ตัวแปรที่ได้ศึกษามาแล้ว หรืออาศัยประสบการณ์ที่เกิดซ้ าๆ 
 2) ทักษะขั้นสูงหรือทักษะขั้นผสม 5 ทักษะ 
  (1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypthesis) หมายถึง การคิดหา
ค่าค าตอบล่วงหน้าก่อนจะท าการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน 
ค าตอบที่คิดล่วงหน้ายังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ค าตอบที่คิดไว้ล่วงหน้านี้ มักกล่าวไว้
เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเช่น ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อ 
หรือขยะเปียกแล้วจะท าให้เกิดตัวหนอน 
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  (2) ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) หมายถึง การควบคุม 
สิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรอิสระ ที่จะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้
เหมือนกัน และเป็นการป้องกันเพื่อมิให้มีข้อโต้แย้ง ข้อผิดพลาดหรือตัดความไม่น่าเชื่อถือออกไป 
  (3) ทักษะการตีความและลงข้อสรุป ( Interpreting Data) ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของลักษณะตาราง รูปภาพ  กราฟ ฯลฯ การน าข้อมูลไปใช้จึง
จ าเป็นต้องตีความให้สะดวกท่ีจะสื่อความหมายได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน 
  (4) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
หมายถึง การก าหนดความหมาย และขอบเขตของค าต่างๆ ที่มีอยู่ในสมมุติฐานที่จะทดลองให้มีความ
รัดกุม เป็นที่เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได้ เช่น “การเจริญเติบโต” หมายความว่าอย่างไร 
ต้องก าหนดนิยามให้ชัดเจน เช่น การเจริญเติบโต หมายถึง มีความสูงเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  (5) ทักษะการทดลอง ( Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการ
โดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสังเกต การวัด การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพ่ือหา
ค าตอบหรือทดลองสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง 
การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง 
  สรุปได้ว่า การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ หรือแก้ปัญหา
อย่างสม่ าเสมอ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์  ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่แปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์มากข้ึน 
 
2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สมชาย รัตนทองค า (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นกระบวน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีที่ 3 จ านวน 45 คน กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอนและ
พัฒนากระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย (1) กิจกรรมคิดไตร่ตรองรายบุคคล (2) กิจกรรมคิดไตร่ตรอง
ระดับกลุ่มย่อย (3) การน าเสนอผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นพัฒนาทักษะ        
5) ขั้นพัฒนาการน าไปใช้ 6) ขั้นประเมิน ส่วนกลุ่มควบคุมใช้การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า  
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ของ
รายวิชาซึ่งก าหนดไว้ร้อยละ 60  
 นฤมล ศราพันธุ์ (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณส าหรับครุศึกษาทางคหกรรมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับครุศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ที่อิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่าง       
เป็นนิสิตสาขาศึกษาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ รูปแบบการสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับ
ครูศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งกระบวนการคิด   
อย่างมีวิจารณญาณ และรูปแบบการคิดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัย
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ภายนอก ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ คุณลักษณะของผู้สอนที่มีความเป็นกัลยาณมิตร
คุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นผู้กระตือรือร้น และสาระท่ีเหมาะสมส าหรับฝึกทักษะการคิด 2) กระบวนการ
ในชั้นเรียนที่ครูมีบทบาทเป็นผู้คอยชี้แนะ อ านวยความสะดวก ผู้เรียนที่มีส่วนร่วม อย่างกระตือรือร้น 
กิจกรรมจูงใจให้ผู้เรียน ฝึกทักษะการคิด บรรยากาศในชั้นเรียนที่ผ่อนคลาย การผสมผสานเทคนิค                    
การประเมินผล ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี 5 กิจกรรม คือ                      
1) กิจกรรมเร้าความสนใจ 2) กิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย (1) การเสนอปัญหา  
(2) การฝึกคิดด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการท างานเป็นกลุ่ม (3) การเสนอผลการคิด             
3) กิจกรรมผ่อนคลาย 4) กิจกรรมประยุกต์  
 โสภิตา ทัดพินิจ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างกลุ่มที่สอน 
โดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มที่สอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล จ านวน      
32 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 16 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองท่ีสอนโดย
ใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและคะแนน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่สอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 สุชาติ วรรณขาว (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันในการสอน
อ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
การบัญชี ระบบสารสนเทศ และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 
จ านวน 60 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง             
ทั้งความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดอย่างมรวิจารณญาณ
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองทั้งความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เกลลิน (Gellin, 2003) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีวิเคราะห์อภิมานเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่าง  ปี ค.ศ.1991-2000 
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัย จ านวน 18 เล่ม โดยหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 
เชื้อชาติ ชมรมและองค์กร ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในชั้นเรียน การพักอาศัย         
ในมหาวิทยาลัย และการท างาน ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมแล้วนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย 
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในรายละเอียด พบว่า การเข้าร่วม
สมาชิกชมรมและองค์กร การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในชั้นเรียน การพักอาศัยในมหาวิทยาลัย  และ       
การท างาน ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Daud & Husin (2004) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
นานาชาติ ประเทศมาเลเซีย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ The Cornell Critical Thinking Test 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่ากลุ่มควบคุม 
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 อัญชรา หวังวีระ (2544) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาสตรีที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออก ตามตัวแปรรายได้ อาชีพ และการรับข่าวสารจาก
แบบสอบถาม จ านวน 385 ฉบับ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบความแตกต่างด้วยค่าเอฟ และทดสอบรายคู่ของจ้อแตกต่างด้วยวิธีการของเชฟเฟ่             
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสตรีมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนรวมอยู่ในระดับดี 
และพบว่า นักศึกษาสตรีมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ตามตัวแปรการรับข่าวสาร ส่วนตัวแปรรายได้ และอาชีพแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า นักศึกษาสตรีมีทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนรวมอยู่ใน
ระดับดี และพบว่า นักศึกษาสตรีมีทัศนคติเกี่ ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามตัวแปรการรับข่าวสาร ส่วนตัวแปรรายได้ และอาชีพ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และนักศึกษาสตรีมีการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในส่วนรวมอยู่ในระดับปฏิบัตินานๆ ครั้ง และพบว่า นักศึกษาสตรีมีการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตาม
ตัวแปร การรับข่าวสารส่วนตัวแปรรายได้และอาชีพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ฟิชแมน (Fisman, 2005) ได้ท าการศึกษาผลของความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน 
การเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรมการศึกษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทางชีววิทยาของผู้เรียนระดับเกรด 3-5 เป็นโปรแกรมการศึกษาที่เปิดกว้าง ในคอนเนคติกัน ผลการศึกษา
พบว่า ความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนมีนัยส าคัญทางบวกกับสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และ
ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กัน
กับระดับเศรษฐกิจสังคมของผู้เรียน ขณะที่การพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมท้องถิ่น 
ปรากฏเฉพาะระหว่างผู้เรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเศรษฐกิจสังคมสูง 
 สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ในด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจและการคิด
แก้ปัญหา จะต้องมีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ทฤษฎีหลักการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ยึดถือซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้หลักๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่างๆ ดังในรายงานการวิจัยที่
กล่าวมาแล้ว จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าไปสู่การสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ดังจะได้
น าเสนอในส่วนต่อไป 
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รายวิชาเพ่ิมเติม โครงงานวิทยาศาสตร์ 1  รหัสวชิา  ว 22201 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลารวม  20 ชั่วโมง  สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค  80 : 20 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/           
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา
ชั่วโมง 

น  าหนัก
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ นงานรวบยอด 

1. ทักษะและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1, 2, 3 ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น หาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3 15 - สมุกบันทึก           
นักส ารวจ
สิ่งแวดล้อม 

2. เริ่มต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1, 2, 3, 4 โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือก
เรื่อง ที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3 15 - โครงงาน 
วิทยาศาสตร์ 

สอบกลางภาคเรียน 2 10  
3. สร้างสรรค์โครงงาน

วิทยาศาสตร์ด้วย
ตนเอง 

1, 2, 3, 4, 5, 6 โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือก
เรื่อง ที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการคิด ท างานอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน 

10 40 - โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

รวมระหว่างภาค 18 80  
สอบปลายภาคเรียน 2 20  

รวมทั งรายวิชา 20 100  
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถ  

ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนาที่ใช้กระบวนการ 
วิจัยเป็นพ้ืนฐานส าคัญ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้ 
 
3.1  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 3.1.1  ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 เป็นการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถใน
การแก้ปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนิยาม องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 3 ขั้น 
 1)  ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความสามารถใน
การแก้ปัญหา เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถใน 
การแก้ปัญหา ตลอดจนสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบและความส าคัญของความสามารถในการแก้ปัญหา
 2) ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม ร่างองค์ประกอบและพฤติกรรม
บ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบและน าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขร่างองค์ประกอบของ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3) ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พัฒนาด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎี 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น
9.10 รหัส DP-14072914-12727 
 3.1.2 ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้น 
  1) ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ และแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  2)  ขั้นที่ 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ที่สร้างขึ้น และน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบที่สร้างข้ึน 
  3) ขั้นที่ 3 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย  
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา แบบสังเกตความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งตรวจสอบ
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 4) ขั้นที่ 4 ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน    
การปรับปรุงแก้ไขแล้ว   
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  5) ขั้นที่ 5 ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
   (1)  ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มทดลองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง     
   (2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลอง     
สูงกว่ากลุ่มควบคุม          
   (3) ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมากข้ึน 
 3.3.3 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 1) ขั้นที่ 1 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 2) ขั้นที่ 2 ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้   
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้สามารถ
แสดงได้ดังภาพ 
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ระยะที่ 1 กำรศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  
  
 
ภำพที่ 3.1  การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้                 
 
 

ขั้นที ่1 สร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้น 
ในการศึกษาองค์ประกอบ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ขั้นที ่2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ 
ของนิยาม องค์ประกอบและ

พฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

 

ขั้นที ่3 ตรวจสอบคุณภาพของ                  
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้               

ที่พัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- สังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้                              
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- ก าหนดนิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้                        
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
- สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ประมวลข้อมูลที่ได้ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน             
การแก้ปัญหาและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

- ก าหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและสรุปเป็น
องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา 

- สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบคุณภาพด้าน         
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่า IOC และ
ปรับปรุงแก้ไข 

- น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 60 คน 

- หาความเชื่อมั่นและหาค่าอ านาจจ าแนก 

- ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- เก็บข้อมูลจากนักเรียน ม.2 โรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 633 คน 
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis) 
- สรุปเป็นองค์ประกอบของความสามารถใน            

การแก้ปัญหา 
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ระยะที่ 2  ระยะพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.2  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

ขั้นที ่1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด 
การพัฒนาความสามารถใน 

การแก้ปัญหาและการสร้างรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู ้

ขั้นที ่2 ตรวจสอบยืนยัน 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

ของรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้
ที่สร้างขึ้นและน าผลการตรวจสอบ 
มาพัฒนาปรับปรุงแบบท่ีสร้างขึ้น 

ขั้นที่ 3 สร้างและตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของประสิทธิภาพ
เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
ส าหรับใช้ในการจดัการเรียนรู ้

- ศึกษาแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหา                      
ทฤษฎีการเรยีนรู้ตา่งๆ และแนวคดิในการสร้างรูปแบบ 
การจัดการเรยีนรู ้

- สร้างรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนและสร้างแบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
 
- ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และปรับปรงุแก้ไข 

- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ใน 
การจัดการเรยีนรู ้

- สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่า IOC 
และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ 

- น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง 

ขั้นที่ 4 ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 

ขั้นที่ 5 ประเมินผลของรูปแบบ 
การจัดการเรยีนรู ้

 

- จัดเตรยีมเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรยีนรู้ 
- เตรียมครูผู้ปฎิบัตหิน้าท่ีการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- ด าเนินการทดลองน าร่องกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

- ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มทดลอง 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรยีน 
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมนกัเรียนอยู่ในระดับมากขึ้น 
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ระยะที่ 3 ระยะศึกษำผลกำรใช้รูปแบบจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.3  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
3.2  ระยะเวลำของกำรวิจัย 
 ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 3.2.1  ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความความสามารถใน
การแก้ปัญหา เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถใน 
การแก้ปัญหา ตลอดจนสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบและความส าคัญของความสามารถในการแก้ปัญหา 
   (1)  วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือก าหนดนิยามองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาและ
พฤติกรรมบ่งชี้ของลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา  

ขั้นที่ 1 ทดลองใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน 
การปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

- ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 ห้องเรียน จากการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอนแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

- ทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง 
- ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนเป็น

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
- ทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองใช้

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
- เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถใน                

การแก้ปัญหาก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกับควบคุม ด้วยการวิเคราะห์                   
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า             
(Repeated Measures One-way ANOVA) 

- วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละ 

ขั้นที่ 2 ประเมินผล 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

- ผลวิเคราะห์ที่ได้รับจากเครื่องมือประเมินผลของรูปแบบ
ทั้งหมด 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่ม
ทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมากขึ้น 
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  (2) วิธีการด าเนินการ 
   -  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
   - สังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   - ก าหนดนิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถใน          
การแก้ปัญหา 
  (3) แหล่งข้อมูล 
   เอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมบ่งชี้ของลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา   
 2) ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม ร่างองค์ประกอบและพฤติกรรม
บ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบและน าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขร่างองค์ประกอบของ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  (1) วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยามองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ของลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา   
  (2) วิธีด าเนินการ 
   - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา 
   - ประมวลข้อมูลที่ได้ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
   - ก าหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา
และสรุปเป็นองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา 
   - สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่า IOC และปรับปรุงแก้ไข 
   - น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 60 คน 
   - หาความเชื่อมั่นและหาค่าอ านาจจ าแนก 
  (3) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบยืนยันนิยามองค์ประกอบและพฤติกรรม
บ่งชี้ของลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณค่า
(Rating Scales) ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับนิยามลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา    
   ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมบ่งชี้ของลักษณะความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา   
  (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้าเพ่ือนัดหมายเวลาใน
การน าส่งและรับแบบประเมินตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยามองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของ
ลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา   
  (5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
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   ประเมินความสอดคล้องโดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้
ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน โดยหาค่า (IOC: Indexes of Item-Objective Congruence) ซึ่งมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พัฒนาด้วยข้อมูล 
เชิงประจักษ์ โดยการก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น 9.10 รหัส  
DP-14072914-12727 
 1) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2) วิธีด าเนินการ 
  (1) ประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ของลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา   
  (2) วิเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของลักษณะความสามารถใน 
การแก้ปัญหาด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3) แหล่งข้อมูล 
  (1) ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตปริมณฑล จ านวน 174 โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน 9,577 คน  
 
ตำรำงที่ 3.1  จ านวนประชากรที่ท าการวิจัย   
 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวนโรงเรียน นักเรียน (คน) รวม (คน) 
1 สมุทรปราการ เขต 1 20 1,579 

2,223 
สมุทรปราการ เขต 2 14 644 

2 นนทบุรี เขต 1 8 760 
1,480 

นนทบุรี เขต 2 15 720 
3 ปทุมธานี เขต 1 29 1,542 

2,914 
ปทุมธานี เขต 2 21 1,372 

4 นครปฐม เขต 1 18 308 
1,470 

นครปฐม เขต 2 21 1,162 
5 สมุทรสาคร 26 1,490 1,490 

รวม 174 9,577 9,577 
 
 
 



132 
 

 (2)  กลุ่มตัวอย่าง    
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตปริมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีส านักงาน
เขตพ้ืนที่ทางการศึกษา 9 เขต สุ่มได้มา 4 เขต จ านวน 73 โรงเรียน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) จากตารางประมาณขนาดตัวอย่างของยามาเน่ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) 
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 633 คน เพ่ือให้ผลการทดสอบคุณภาพของข้อค าถามมีความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
 4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบยืนยันนิยาม องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้
ความสามารถในการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ 
 5) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาองค์ประกอบความสามารถใน     
การแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระยะที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ศึกษาเอกสารเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  (2) สังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
  (3) ก าหนดนิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  (4) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ใน 
แต่ละองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ และน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
นิยาม องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ที่สร้างข้ึน 
  (5) ก าหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา  
  (6) สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนด เพ่ือประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) 5 ระดับ เป็นแบบให้ผู้เรียนประเมินตนเอง โ ด ย ส ร้ า ง ขึ้ น ต า ม วิ ธี ข อ ง ลิ เ ค อ ร์ ท 
(Likert’s Scale) ให้นักเรียนเลือกตอบตามที่ได้ปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้ 
   มากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ 5 
   มาก  ให้คะแนนเท่ากับ 4 
   ปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ 5 
   น้อย  ให้คะแนนเท่ากับ 2 
   น้อยที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ 1 
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 6) การแปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน
ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553) 
  คะแนนเฉลี่ย หมายถึง 
  4.51-5.00      นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับมาก 
  2.51-3.50  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับน้อย 
  1.00-1.50  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับน้อยที่สุด 
 7) ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยน าแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ 
ภาษา และความสอดคล้องของข้อความบ่งชี้ในแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา กับนิยามศัพท์
ในแต่ด้านเป็นรายข้อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่
สร้างขึ้น โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน  โดยหาค่า (IOC: 
Indexes of Item-Objective Congruence) ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 8)  น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
 9) น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นความสอดคล้อง
ภายในโดยหาค่าวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค 
(Cronbach) และวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อและคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected Item-Total Correlation) คัดเลือกข้อค าถามที่แสดง
พฤติกรรมบ่งชี้ที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 และหาค่าสถิติที่ใช้แสดงความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหากับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 10)  น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1 จ านวน 60 คน 
 11)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น 8.80 จากนั้นสรุปเป็นองค์ประกอบของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาทั้ง 19 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในระยะที่ 1 
 2) น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556   
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Indexes 
of Item-Objective Congruence) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน ซึ่งค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

  IOC: 
N
R  

 

  IOC   หมายถึง   ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  R   หมายถึง   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N      หมายถึง   จ านวนผู้เชีย่วชาญ 
  โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน ดังนี้ 
  มีความเห็นว่า  เหมาะสม  ให้คะแนนเป็น +1 
  มีความเห็นว่า  ไม่แน่ใจ/ปรับปรุง ให้คะแนนเป็น 0 
  มีความเห็นว่า  ไม่เหมาะสม  ให้คะแนนเป็น -1 
 2) วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อและคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected Item-Total Correlation) และคัดเลือกข้อค าถาม      
ที่แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 3) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 4) วิเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น 9.10 
 5) ค่าสถิติที่ใช้แสดงความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของความสามารถใน 
การแก้ปัญหากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น 9.10 
 3.2.2 ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดความสามารถใน
การแก้ปัญหา ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ และแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 1) วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
  (2) เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
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 2) วิธีด าเนินการ 
  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดความสามารถใน       
การแก้ปัญหา ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ และแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างข้ึน และน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบที่สร้างข้ึน 
 1) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยามของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
พฤติกรรมบ่งชี้ของลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา  
 2) วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ  
5 คน และปรับปรุงแก้ไข 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาความสุขในการเรียนหรือไม่  
พร้อมถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้าเพ่ือนัดวันเวลาในการน าส่ง
และรับแบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความเหมาะสมของวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  (1) การประเมินความเหมาะสมกระท าโดยน าค าตอบที่ได้รับจากแบบประเมิน 
ความเหมาะสมซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มาแปลงเป็นคะแนนแล้วน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  (2) วิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
น ามาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 3 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ใน     
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย 
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา แบบสังเกตความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งตรวจสอบ
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 1) วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างเครื่องมือและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ 
  (2) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
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  (3) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้   
 2) วิธีด าเนินการ 
  (1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  (2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอริยสัจ 4 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ว่ามีความเหมาะสมใน
การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือไม่ พร้อมสอบถามความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1) เครื่องมือ ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 2 ประเภท 
  (1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ คู่มือนักเรียน 
  (2) เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบ
วัดสามารถในการแก้ปัญหา แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  (1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทฤษฎีการเรียนรู้ (ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่ ทฤษฎี          
พหุปัญญา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างชิ้นงาน 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนแบบโครงงาน และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ) และแนวคิดการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  (2) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความความสามารถในการแก้ปัญหา การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ของ
นักการศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอริยสัจ 4 ศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2    
  (3) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความความสามารถในการแก้  
ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสังเคราะห์มาจากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และรูปแบบ     
การจัดการเรียนรู้ต่างๆ ของนักการศึกษา ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที ่1  ก าหนดปัญหา (Problem = P) 
   ขั้นที่ 2  วิเคราะห์กิจกรรม (Activity = A) 
   ขั้นที่ 3  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration = I) 
   ขั้นที่ 4  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop = W) 
   ขั้นที่ 5  การวัดผลประเมินผล (Assessment = A) 
   ขั้นที่ 6  การชื่นชมความส าเร็จ  (Thank of Team = T) 
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 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอริยสัจ 4 ศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียกว่า PAIWAT 
 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอนและด้านการศึกษา จ านวน 5 คน ด้วยแบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การประเมินความเหมาะสมกระท า โดยการน าค าตอบจาก
แบบประเมินความเหมาะสม ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มาแปลงเป็นคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วยมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 
 เห็นด้วยมาก ให้คะแนนเท่ากับ 4 
 เห็นด้วยปานกลาง   ให้คะแนนเท่ากับ 3 
 เห็นด้วยน้อย ให้คะแนนเท่ากับ 2 
 เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 
 จากนั้นท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดและ
น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 คะแนนเฉลี่ย   หมายถึง 
 4.51-5.00      เหมาะสมมากที่สุด 
 3.51-4.50    เหมาะสมมาก 
 2.51-3.50    เหมาะสมปานกลาง 
 1.51-2.50    เหมาะสมน้อย 
 1.00-1.50    เหมาะสมน้อยที่สุด 
 ผลการประเมินความเหมาะสมรายข้อใดที่อยู่ในปานกลางถึงน้อยที่สุด ผู้วิจัยน ามา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมต่อไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้ และคู่มือนักเรียน           
มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 
 1) ศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2) น าผลการตรวจสอบการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้มาประกอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้และคู่มือนักเรียน 
 3) จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเอกสารส าหรับผู้สอนเพื่อใช้ประกอบการจัด 
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน      
ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยหลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา บรรยากาศการเรียนรู้ บทบาทของ
ผู้สอน และบทบาทของผู้เรียน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4) จัดท าคู่มือนักเรียน ซึ่งเป็นเอกสารส าหรับผู้เรียนเพ่ือใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยหลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
 เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้ท าการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือตามนิยามศัพท์ที่ก าหนด เพ่ือประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนี้        
  (1) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
  (2) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของภาษา โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนัก
เป็นคะแนน โดยหาค่า IOC: Indexes of Item-Objective Congruence ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50 ขึ้นไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

   IOC: 
N
R  

 

   IOC   หมายถึง   ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   R   หมายถึง   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N      หมายถึง   จ านวนผู้เชีย่วชาญ 
   โดยน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน 
ดังนี้ 
   มีความเห็นว่า  เหมาะสม  ให้คะแนนเป็น +1 
   มีความเห็นว่า  ไม่แน่ใจ/ปรับปรุง ให้คะแนนเป็น 0 
   มีความเห็นว่า  ไม่เหมาะสม ให้คะแนนเป็น -1 
  (3) น าแบบทดสอบวัดความความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถใน     
การแก้ปัญหา แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพก่อนน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  (4) น าคะแนนที่ได้จากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้  
ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาหาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิ
  (5) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับสมบูรณ์ 
 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 
  (1) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมขึ้นเพ่ือน าไปสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะเรียนรู้ โดยศึกษาและทบทวนองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถในการแก้  
ปัญหา แผนการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์ในการสร้างแบบประเมิน เกณฑ์ในการประเมินเป็นแบบรูบิค 
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(Rubic Score) คือ การให้คะแนนพิจารณาจากการปฏิบัติของนักเรียน โดยวัดความสามารถใน     
การแก้ปัญหา 4 ด้าน ดังนี้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการคิดตัดสินใจ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
  (2) ลักษณะแบบสังเกตพฤติกรรมเป็นแบบสังเกตที่มีโครงสร้างล่วงหน้า 
(Structural Observation) โดยก าหนดพฤติกรรมที่จะท าการสังเกตเตรียมไว้เป็นแบบตรวจรายการ 
(Cheek List) ซึ่งมีรายการที่ต้องการสังเกตเรียงไว้ตามล าดับเหตุการณ์ และสถานที่สังเกต แล้วให้              
ผู้สังเกตเลือกเกณฑ์การให้คะแนนตาม Rubic Score ที่ก าหนดไว้ในตาราง 
  (3) น าแบบสังเกตพฤติกรรมไปท าการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความตรงตาม
เนื้อหาของพฤติกรรมในแต่ละคุณลักษณะที่ก าหนดหรือไม่ และความเหมาะสมของแบบสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งตรวจสอบด้านภาษา และส านวน จากนั้นน าแบบสังเกตพฤติกรรมมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นและตรวจสอบความ
เหมาะสมของประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  (2) รวบรวมข้อมูลน าค่าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติต่อไป 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  (1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยประเมินความสอดคล้องด้วย
ดัชนีความสอดคล้อง IOC: Indexes of Item-Objective Congruence ระหว่างองค์ประกอบของ
ความสามารถในการแก้ปัญหากับขั้นตอนต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  (2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนโดย
ใช้สถิติสหสัมพันธ์ และสถิติเพ่ือการเปรียบเทียบ 
 ขั้นที่ 4 ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน     
การปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
 1) วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
  (2) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2) วิธีด าเนินการ 
  (1) จัดเตรียมเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้   
  (2) เตรียมครูผู้ปฎิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  (3) ด าเนินการทดลองน าร่องกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
  (4) วัดความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่บ่งชี้ของ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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  (5) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน าร่องมาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน    การ
วิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 3) แหล่งข้อมูล 
  (1) ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 
  (2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  (1) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลองน าร่อง
(Pilot Study) 
  (2) วิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บ่งชี้ความสามารถในการแก้  
ปัญหา 
  (3) วิเคราะห์เนื้อหาจากข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมทั้งหมดที่ได้รับ น าไปเป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม 
 ขั้นที่ 5 ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้น าร่อง (Pilot  Study) โดย
พิจารณาจาก 
 1) วัตถุประสงค์ 
  เ พ่ือประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่ ส่ ง เสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2) วิธีด าเนินการ 
  (1) ศึกษาผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากเครื่องมือประเมินประเมินผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 
  (2) ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
   -  ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มทดลองน าร่อง (Pilot  
Study) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
   - ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลอง
น าร่อง (Pilot Study) สูงกว่ากลุ่มควบคุม  
   - ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มทดลองน าร่อง (Pilot 
Study) อยู่ในระดับมากขึ้น 
 3.2.3 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 1) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น 
 2) กลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2                      
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยใช้การสุ่มที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
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Stage Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากกลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่มที่ 3 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากจังหวัด ได้จังหวัดปทุมธานี ขั้นตอนที่ 3 สุ่มอย่างง่ายโดย
การจับสลากโรงเรียน ได้โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ขั้นตอนที่ 4 สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก
ห้องเรียน ได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน และได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 
2/2 เป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน 
 3) แบบแผนการทดลอง 
  การทดลองเพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้แบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลาที่มีกลุ่มควบคุม (Control 
Group Time Series Design) ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุม ไม่ได้รับการจัดกระท า เป็นการเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ สามารถเขียนเป็นแผนผังได้ ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.2  แบบแผนการทดลอง 
 

 Pretest 
วัดก่อนสอน 

ระหว่ำงกำรทดลอง (ครั้งที่) Posttest 
วัดหลังสอน 

กำรติดตำมผล 
1 2 3 4 

RE 
กลุ่มทดลอง Ypretest 

Y1 Y2 Y3 Y4 Yposttest Y (5) X X X X 
RC 
กลุ่มควบคุม Ypretest 

Y/
1 Y/

2 Y/
3 Y/

4 Yposttest  
~X ~X ~X ~X 

 
              โดย  Y1 Y2 Y3 Y4  แทน เป็นคะแนนที่ได้จากกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู้ในครั้งที่ 1 2 3 และ 4 
    ตามล าดับ 
      Y/

1 Y/
2 Y/

3 Y/
4 แทน คะแนนที่ได้จากกลุ่มควบคุม 

  X  แทน    รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
                               ~X        แทน    ไม่ได้กระท า 
                                 Y (5)     แทน    คะแนนจากการติดตามผล 
 4)  ระยะเวลาในการทดลอง 
  (1)  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้ คู่มือนักเรียน 
  (2) เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา แบบสังเกตพฤติกรรม 
 5) การด าเนินการทดลอง 
  (1) ก่อนการทดลอง 



142 
 

   -  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอ
อนุญาตทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเครื่องประกอบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
   - ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
นักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ PAIWAT เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา (Pre-test) 
  (2) ระยะการทดลอง 
   - ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง 
   - ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีการวัดระหว่างการทดลอง 
โดยประเมินความมีวินัยในสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 ตามล าดับ  โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม 
  (3) ระยะหลังการทดลอง 
   หลังการยุติการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 
PAIWAT ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตอบแบบทดสอบวัดความมีวินัยอีกครั้ง  เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลหลังการทดลอง (Post-test) 
  (4) ระยะติดตามผล 
   - หลังจากการยุติการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  เป็นระยะเวลา 
10 สัปดาห์ เพ่ือติดตามผล ผู้วิจัยนัดนักเรียนกลุ่มทดลองให้มาตอบแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาอีกครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลในระยะติดตามผล (Follow Up) 
   - เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนภายหลังจาก
การเข้าร่วมการทดลอง โดยเปรียบเทียบก่อนการทดลอง หลังการทดลอง    
 6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
  (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  (2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนก่อนการทดลอง หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (Repeated Measures One-way 
ANOVA) 
  (3) วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
 ขั้นที่ 2 ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้   
 1) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2) วิธีด าเนินการ 
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  (1) ศึกษาผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากเครื่องมือประเมินประเมินผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 
  (2) ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
   - ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มทดลองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง 
   - ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม  
   - ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมากข้ึน 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถใน

การแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยออกมาเพ่ือน าไปพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ คู่มือนักเรียน และตรวจสอบยืนยันความเหมาะสม
ของประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และน าผลการตรวจสอบมาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 ตอนที่ 1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1  ระยะที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ  
 เป็นการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2   
 การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วย
เทคนิควิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL VERSIONS 9.10 (Invoice Number 13-
102513-11048) โดยการศึกษาวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลจาก 1 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและ 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 3) ความสามารถในการคิดตัดสินใจ 4) ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา และ 18 ลักษณะบ่งชี้ (ตัวแปรสังเกต) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 สัญลักษณ์ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบหลัก 1 องค์ประกอบ 
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 AAAP (Ability of Problem Solving) หมายถึง  องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา  
 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  
 AOA (Ability of Analysis) หมายถึง  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  AOC (Ability of Creativity)  หมายถึง  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
  AOJ (Ability of Judgment)  หมายถึง  ความสามารถในการคิดตัดสินใจ 
  PSS (Problem Solving Skills) หมายถึง  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 สัญลักษณ์ตัวแปรสังเกต ประกอบด้วย 18 ลักษณะบ่งชี้ 
 AOA (Ability of Analysis) 1 หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการตีความ 
 AOA (Ability of Analysis) 2 หมายถึง  ลักษณะบ่งชี้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
   ที่วิเคราะห์ 
 AOA (Ability of Analysis) 3 หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ความช่างสังเกตช่างสงสัยและ 
   ช่างถาม 
 AOA (Ability of Analysis) 4   หมายถึง  ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการหา 
   ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
 AOC (Ability of Creativity) 1  หมายถึง   ลักษณะบ่งชี้ความคิดริเริ่ม 
 AOC (Ability of Creativity) 2   หมายถึง  ลักษณะบ่งชี้ความคิดคล่องตัว 
 AOC (Ability of Creativity) 3   หมายถึง  ลักษณะบ่งชี้ความคิดคล่องด้านความคิด 
 AOC (Ability of Creativity) 4   หมายถึง  ลักษณะบ่งชี้ความคิดยืดหยุ่น 
 AOC (Ability of Creativity) 5   หมายถึง  ลักษณะบ่งชี้ความคิดสวยงาม ละเอียดลออ 
 AOJ (Ability of Judgment) 1   หมายถึง  ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการระบุ 
    ปัญหา 
 AOJ (Ability of Judgment) 2   หมายถึง   ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการพัฒนา  
     ทางเลือก 
 AOJ (Ability of Judgment) 3  หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการคิด 
     วิเคราะห์และประเมินทางเลือก 
 AOJ (Ability of Judgment) 4   หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการน าผล 
     การตัดสินใจไปปฏิบัติ 
 AOJ (Ability of Judgment) 5 หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการสร้าง 
   ระบบควบคุมและประเมินผล 
 PSS (Problem Solving Skills) 1 หมายถึง  ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการระบุ 
   ปัญหา 
 PSS (Problem Solving Skills) 2  หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการบอก 
     สาเหตุของปัญหา 
 PSS (Problem Solving Skills) 3 หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการหาวิธี 
     แก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 
 



146 
 

 PSS (Problem Solving Skills) 4 หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ความสามารถในการสร้าง 
     ระบบควบคุมและประเมินผล 
 สัญลักษณ์ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต ประกอบด้วย 
 
 หมายถึง องค์ประกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 
 
 หมายถึง องค์ประกอบย่อย (ตัวแปรแฝง) 
 
 หมายถึง ลักษณะบ่งชี้ (ตัวแปรสังเกต) 
 
 หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือน้ าหนักองค์ประกอบ 
 n หมายถึง   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 p หมายถึง   ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ  
 df หมายถึง   องศาอิสระ 

 
2     หมายถึง    ค่าสถิติไค-สแควร์ 

 GFI หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 CFI  หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
 AGFI หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
 RMR หมายถึง   ดัชนีค่าก าลังสองเฉลี่ยของเศษ 
 RMSEA หมายถึง  ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 

  SRMR หมายถึง  ส่วนค่ามาตรฐานรากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง 
    ของความคลาดเคลื่อน     
   หมายถึง น้ าหนักองค์ประกอบ 
 t หมายถึง ค่าสถิติทดสอบที 
 SE หมายถึง   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  R2 หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE) 
 

 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
พบว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีความกลมกลืน ดังภาพที่ 4.1 และ
ตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันที่มีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

 
ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์การพิจารณา ผล 

 2-test = 154.39 df = 113 p =  0.005 ไม่มีนัยส าคัญ (p > 0.05)  
(Diamamtopoulos & Siguaw, 2000) ไม่ผ่าน 

2 /df = 154.39/113 = 1.36 < 2.00 สอดคล้องกลมกลืนดี 
2.00-5.00 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
(Bollen, 1989):  
(Diamamtopoulos & Siguaw, 
2000) ผ่าน 

CFI (Comparative Fit Index) = 0.99  0.95 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90-0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
(Kaplan, 2000): 
(Diamamtopoulos & Siguaw, 2000) ผ่าน 

GFI (Goodness of Fit Index) = 0.97  0.95 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90-0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
(Diamamtopoulos & Siguaw, 
2000) ผ่าน 

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 
= 0.96 

 0.95 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90-0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
(Diamamtopoulos & Siguaw, 
2000) ผ่าน 

RMSEA (Root Mean Square Error  
of Approximation) = 0.02 

< 0.05 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.05-0.08 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
0.08-0.10 สอดคล้องกลมกลืนไม่ค่อยดี 
> 0.10 สอดคล้องกลมกลืนไม่ดี 
(Diamamtopoulos & Siguaw, 
2000) ผ่าน 

SRMR (Stamdardized Root Mean 
Square Residual) = 0.01 

< 0.05 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.05-0.08 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
0.08-0.10 สอดคล้องกลมกลืนไม่ค่อยดี 
> 0.10 สอดคล้องกลมกลืนไม่ดี 
(Diamamtopoulos & Siguaw, 2000) ผ่าน 

Largest Standarized Residual = 2.77 
Smallest Standarized Residual = -2.82 

[2.00] 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ไม่ผ่าน 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 พบว่า โมเดลการองค์ประกอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ที่มีตัวแปรสังเกตได้ในอันดับที่สองสี่องค์ประกอบ มีค่า ไค-สแควร์ ( 2 -test) 
เท่ากับ 154.39 ค่าองศาอิสระ (Degrees of Freedom: df) เท่ากับ 113 ระดับความน่าจะเป็น (p) 
เท่ากับ 0.005 ค่าดัชนีเปรียบเทียบความกลมกลืน (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.99 ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) และค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjust Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 และ 0.96 ส่วนค่ามาตรฐานรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) มี
ค่าเท่ากับ 0.01 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่า 2 /df < 2  รวมถึงค่าดัชนี CFI, GFI, AGFI, 
RMSEA, SRMR ทั้งหมดที่กล่าวผ่านเกณฑ์ในระดับสอดคล้องกลมกลืนดี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดล
สมมติฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

เมื่อโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้พิจารณาตัวแปรสังเกตได้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา ดังตารางที ่4.2  
 
ตารางที่ 4.2  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 

ตัวแปรสังเกต ค่าสถิติ 
ตัวแปรแฝง 

AOA AOC AOJ PSS 

AOA1 
Errorvar = 0.48 

R2 = 0.51 

  0.71 - - - 
B 0.71 - - - 
SE 0.03 - - - 
t 15.04* - - - 

AOA2 
Errorvar = 0.17 

R2 = 0.82 

  1.22 -0.40 - - 
B 1.22 - - - 
SE 0.17 0.16 - - 
t 6.89 -2.51 - - 

AOA3 
Errorvar = 0.45 

R2 = 0.54 

  0.73 - - - 
B 0.73 - - - 
SE 0.40 - - - 
t 18.07* - - - 

AOA4 
Errorvar = 0.31 

R2 = 0.68 

  0.25 0.59 - - 
B 0.25 - - - 
SE 0.06 0.06 - - 
t 4.21 9.27 - - 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 
 

ตัวแปรสังเกต ค่าสถิติ 
ตัวแปรแฝง 

AOA AOC AOJ PSS 

AOC1 
Errorvar = 0.43 

R2 = 0.56 

  - 0.75 - - 
B - 0.75 - - 
SE - 0.03 - - 
t - 15.90* - - 

AOC2 
Errorvar = 0.51 

R2 = 0.48 

  - 0.69 - - 
B - 0.69 - - 
SE - 0.03 - - 
t - 16.14* - - 

AOC3 
Errorvar = 0.49 

R2 = 0.50 

  - 0.71 - - 
B - 0.71 - - 
SE - 0.03 - - 
t - 18.20* - - 

AOC4 
Errorvar = 0.48 

R2 = 0.52 

  - 0.72 - - 
B - 0.72 - - 
SE - 0.03 - - 
t - 18.54* - - 

AOC5 
Errorvar = 0.38 

R2 = 0.61 

  - 0.78 - - 
B - 0.78 - - 
SE - 0.03 - - 
t - 20.13* - - 

AOJ1 
Errorvar = 0.37 

R2 = 0.62 

  - - 0.77 - 
B - - 0.79 - 
SE - - 0.03 - 
t - - 14.84* - 

AOJ2 
Errorvar = 0.33 

R2 = 0.66 

  - - 0.49 0.35 
B - - 0.51 - 
SE - - 0.05 0.04 
t - - 9.67* 7.19* 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 
 

ตัวแปรสังเกต ค่าสถิติ 
ตัวแปรแฝง 

AOA AOC AOJ PSS 

AOJ3 
Errorvar = 0.26 

R2 = 0.73 

  - - 0.83 - 
B - - 0.85 - 
SE - - 0.03 - 
t - - 23.01* - 

AOJ4 
Errorvar = 0.32 

R2 = 0.67 

  - - 0.72 0.22 
B - - 0.72 - 
SE - - 0.08 0.05 
t - - 8.75 4.51 

AOJ5 
Errorvar = 0.38 

R2 = 0.61 

  - - 0.22 0.58 
B - - 0.23 - 
SE - - 0.04 0.02 
t - - 4.71* 11.87* 

PSS1 
Errorvar = 0.25 

R2 = 0.74 

  - - - 0.86 
B - - - 0.86 
SE - - - 0.03 
t - - - 13.88* 

PSS2 
Errorvar = 0.20  

R2 = 0.79 

  - - - 0.88 
B - - - 0.89 
SE - - - 0.02 
t - - - 30.36* 

PSS3 
Errorvar = 0.30 

R2 = 0.69 

  - - - 0.83 
B - - - 0.83 
SE - - - 0.03 
t - - - 27.01* 

PSS4 
Errorvar = 0.48  

R2 = 0.59 

  - - - 0.76 
B - - - 0.77 
SE - - - 0.03 
t - - - 23.65* 

 
*p < 0.01 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมดมีขนาดตั้งแต่ 1.22 
ถึง 0.22 และส่วนใหญ่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาค่า
น้ าหนักมาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (AOA) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญ 
มากที่สุด คือ องค์ประกอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่วิ เคราะห์ (AOA2) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 1.22 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(AOA) ร้อยละ 82 รองลงมา คือ องค์ประกอบ ความช่างสังเกตช่างสงสัยและช่างถาม (AOA3)               
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.73 และมี ความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (AOA) ร้อยละ 54  องค์ประกอบความสามารถในการตีความ    
ความเข้าใจและให้เหตุผล (AOA1) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.71 และมีความแปรผัน
ร่วมกันกับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  (AOA) ร้อยละ 51 องค์ประกอบ
ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (AOA4)  มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 
0.25 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (AOA) ร้อยละ 68 
ตามล าดับ  

องค์ประกอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (AOC) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญ 
มากที่สุด คือ องค์ประกอบ ความคิดสวยงาม ละเอียดลออ (AOC5) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.78 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  (AOC) 
ร้อยละ 61 รองลงมา คือ องค์ประกอบ ความคิดริเริ่ม (AOC1) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  (AOC) 
ร้อยละ 56  องค์ประกอบ ความคิดยืดหยุ่น (AOC4) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.72
และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (AOC) ร้อยละ 52 
องค์ประกอบความคิดคล่องด้านความคิด (AOC3) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.71 และ
มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์(AOC) ร้อยละ 50 
องค์ประกอบความคิดคล่องตัว  (AOC2) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.69 และมี 
ความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (AOC) ร้อยละ 48 ตามล าดับ 

องค์ประกอบ ความสามารถในการคิดตัดสินใจ (AOJ) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญ     
มากที่สุด คือ องค์ประกอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประเมินทางเลือก (AOJ3) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถ 
ในการคิดตัดสินใจ (AOJ) ร้อยละ 73 รองลงมา คือ องค์ประกอบ ความสามารถในการระบุปัญหา 
(AOJ1) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.79 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ 
(AOJ) ร้อยละ 62 องค์ประกอบ ความสามารถในการน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (AOJ4) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิด
ตัดสินใจ (AOJ) ร้อยละ 67 องค์ประกอบ ความสามารถในการพัฒนาทางเลือก (AOJ2) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ ความสามารถใน      
การคิดตัดสินใจ (AOJ) ร้อยละ 66 องค์ประกอบ ความสามารถในการสร้างระบบควบคุมและ
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ประเมินผล (AOJ5) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.23 และมีความแปรผันร่วมกันกับ
องค์ประกอบความสามารถในการคิดตัดสินใจ (AOJ) ร้อยละ 61 ตามล าดับ 

องค์ประกอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (PSS) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญ 
มากที่สุด คือ องค์ประกอบ ความสามารถในการบอกสาเหตุของปัญหา (PSS2) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.89 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
(PSS) ร้อยละ 79 รองลงมา คือ องค์ประกอบ ความสามารถในการระบุปัญหา (PSS1) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.86 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถใน      
การคิดแก้ปัญหา (PSS) ร้อยละ 74 องค์ประกอบ ความสามารถในการหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงกับ
สาเหตุของปัญหา (PSS3) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.83 และมีความแปรผันร่วมกัน
กับองค์ประกอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (PSS) ร้อยละ 69 องค์ประกอบ ความสามารถใน
การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (PSS4) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.77 และมี
ความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (PSS) ร้อยละ 59 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.3  ค่าสถิติตัวแปรแฝงภายในที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรแฝงสังเกตได้ในการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ตัวแปรแฝง
ภายนอก 

ค่าสถิติ 
ตัวแปรแฝงภายใน 

AOA AOC AOJ PSS 
AAAP   0.90 0.97 0.96 0.82 

B 0.89 0.96 0.93 0.81 
t 18.10* 20.86* 21.22* 20.62* 

SE 0.05 0.04 0.04 0.04 
R2 0.79 0.93 0.88 0.66 

 
*p < 0.01 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมดมีขนาดตั้งแต่ 0.97 
ถึง 0.82 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักมาตรฐาน 
(B) เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ องค์ประกอบความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ (AOC)  มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.96 และมีความแปรผันร่วมกัน
กับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (AAAP) ร้อยละ 93 รองลงมา คือ องค์ประกอบ 
ความสามารถในการคิดตัดสินใจ (AOJ) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.93 และมคีวามแปรผัน
ร่วมกันกับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (AAAP) ร้อยละ 88 องค์ประกอบ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ (AOA) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.89 และมีความแปรผันร่วมกัน
กับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (AAAP) ร้อยละ 79 องค์ประกอบ ความสามารถ
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ในการคิดแก้ปัญหา (PSS)  มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.81 และมีความแปรผันร่วมกัน
กับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (AAAP)  ร้อยละ 66 ตามล าดับ 
 
4.2  ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทน
ค่าสถิติ ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าความหมายทางสถิติ 
         X  แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 S.D. แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
            Std. Error Mean  แทน   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 
 t               แทน   ค่าคะแนนที 
         F         แทน   ค่าสถิติท่ีในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเอฟ 
         df               แทน   องศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)   
 Pretest        แทน   ทดสอบก่อนเรียน 
 Posttest      แทน  ทดสอบหลังเรียน 
        Follow       แทน   การติดตามผลกลุ่มทดลอง 
           Minimum    แทน   ค่าต่ าสุด 
      Maximum    แทน   ค่าสูงสุด 
 SS         แทน   ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of square) 
 MS            แทน   ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
                                        (Mean of Square) 
 N                แทน   จ านวนคน 
          Error           แทน   ความคลาดเคลื่อน 

    Sig.              แทน   ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
 

 การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลความสัมพันธ์องค์ประกอบของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ในระยะที่ 1 มาพัฒนาหรือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด  
ทฤษฎี งานวิจัยออกมาเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาใช้ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน 
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยยึดแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดอริยสัจ 4 ศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา 
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ปีที่ 2 เรียกว่า PAIWAT ประกอบด้วย องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 องค์ประกอบ คือ    
1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) การวัดและ
ประเมินผล และมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา (Problem)   
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) ขั้นที่ 4 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล (Assessment) ขั้นที่ 6 การชื่นชม
ความส าเร็จ (Thank for Team) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.2.1  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน          
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้  มีแนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
 1)  การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้โดยผู้เรียน
พยายามคิดค้นการแก้ปัญหาโดยใช้ล าดับขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น ของอริยสัจ 
  (1)  ก าหนดปัญหา (ข้ันทุกข์) ก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียดพยายาม
ให้เข้าใจต่อปัญหานั้นตรงหัน และพยายามเร้าความรู้สึกให้เกิดความตระหนักว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับปัญหานั้น และทุกคนจะต้องร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหา 
  (2) ตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) พิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหานั้นมี
อะไรบ้าง 
  (3) ทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลหรือออกแบบ
ตารางบันทึกข้อมูล   
  (4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) สรุปได้ว่าในบรรดาการทดลองหรือ
การกระท าหลายๆ อย่างนั้น บางอย่างก็แก้ปัญหาไม่ได้ บางอย่างก็แก้ปัญหาได้ชัดเจน การแก้ปัญหา
ให้ส าเร็จจะต้องท าอย่างไร แล้วก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้น พร้อม
กับสรุปเชื่อมโยงข้อคิดเห็นและบันทึกข้อมูลต่างๆ เมื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ  
 2) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีระบบ เริ่มจาก
ง่ายไปยาก  
 3) ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมเชาว์ปัญญาให้
เหมาะสมกบัขั้นพัฒนาของผู้เรียน 
 4) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
  (1) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
  (2) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
  (3) ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์เรนซ์ 
 5) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การสร้างพลังความรู้ในตนเอง น าความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้
โดยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกัน 
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 7) การสอนแบบโครงงาน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล เรียนรู้แบบองค์รวม พัฒนาทักษะ การศึกษาค้นคว้า การสื่อสาร การสร้าง 
องค์ความรู้ด้วยตนเองน าไปใช้แก้ปัญหา 
 8) ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  (1) ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์   
  (2) ทฤษฎีความคาดหวังของวิกเตอร์ วรูม  
  (3) ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก 
  (4) ทฤษฎีเอกซ์ (x) และทฤษฎีวาย (Y) ของแมคเกรเกอร์  
 4.2.2 วัตถุประสงค์   
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมให้นักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   
 4.2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่ ส่ ง เสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในแต่ละแผนกิจกรรมนั้นมุ่งเน้น         
การใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โดยการยึดหลักการ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรม ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนรวม 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นก าหนดปัญหา (Problem) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 2) ขั้นวิเคราะห์กิจกรรม (Activity)  มีเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย วิธีการ  กิจกรรม (ค่าย
วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษานอกสถานที่ และชุมนุม) 
 3) ขั้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) จัดเนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้อง 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4) ขั้นประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ปฏิบัติการ มีการน าเสนอผลงาน       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5) ขั้นการวัดผลประเมินผล (Assessment) ประเมินด้านกระบวนการ ผลของ 
การกระท า และความพึงพอใจ 
 6) ขั้นการชื่นชมความส าเร็จ (Thank for Team) ชื่นชมความส าเร็จ ขอบคุณ
ทีมงาน มอบรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
 4.2.4 การวัดและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 2 ลักษณะ คือ 
 1) การวัดผลและประเมินผลในก่อนท ากิจกรรมและหลังจากการเสร็จกิจกรรมใน
แต่ละแผนกิจกรรมด้วยเครื่องมือวัด ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2) การวัดผลและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการวัดความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการทดลองใช้แผนกิจกรรมด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
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ในการแก้ปัญหาตลอดมีการประเมินติดตามผลหลังจากทดลองใช้แผนกิจกรรมไปแล้ว 2 สัปดาห์ ด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
แนวคิดทฤษฎีและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับข้ันตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ขั้นของรูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4   
- ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่  
- ทฤษฎีพหุปัญญา 
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  

ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหา (Problem)   

การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4   
- ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่   
- ทฤษฎีพหุปัญญา 
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน   
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
- การสอนแบบโครงงาน  
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ   

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) 

การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4  
- ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่   
- ทฤษฎีพหุปัญญา 
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน   
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
- การสอนแบบโครงงาน    

ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(Integration) 

- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ขั้นของรูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4 
- ทฤษฎีพหุปัญญา 
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา  
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน   
- การสอนแบบโครงงาน    
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 

- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
- ทฤษฎีพหุปัญญา 
- การสอนแบบโครงงาน 
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ    

ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล 
(Assessment) 

- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
- การสอนแบบโครงงาน    
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ขั้นที่ 6 การชื่นชมความส าเร็จ 
 (Thank for Team) 

 
 จากตารางที่ 4.4 ผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของทฤษฎีกับขั้นตอนของรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหา (Problem) สัมพันธ์กับทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ตามอริยสัจ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
การแก้ปัญหา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การสอนแบบโครงงาน ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) การจัดการ
เรียนรู้ตามอริยสัจ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
การแก้ปัญหา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การสอนแบบโครงงาน ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ การสอนแบบโครงงาน ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4 ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างชิ้นงาน การสอนแบบ
โครงงาน ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล (Assessment) ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ทฤษฎีพหุปัญญา การสอนแบบโครงงาน ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ขั้นที่ 6 การชื่นชม
ความส าเร็จ (Thank for Team) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนแบบโครงงาน ทฤษฎีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ 
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 ตอนที่ 2 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
            หลังจากที่ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบนี้  เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ มากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 มาก 
ให้คะแนนเท่ากับ 4 ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 น้อย ให้คะแนนเท่ากับ 2 น้อยที่สุด ให้คะแนน
เท่ากับ 1 ผลการตรวจสอบแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการ

ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1-4 

 
คนที่ X  S.D. Std. Error ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด การแปลผล 
1. 4.35 0.74 0.10 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
2. 4.56 0.67 0.09 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
3. 4.54 0.73 0.10 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4. 4.33 0.79 0.11 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
5. 4.46 0.64 0.89 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 

รวม 4.45 0.71 0.04 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
  
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึก
ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1-4 ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย (X = 4.35, 
S.D. = 0.74) คนที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.56, S.D. = 0.67) คนที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.54, 
S.D. = 0.73) คนที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.33, S.D. = 0.79) คนที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.46,  
S.D. = 0.64) โดยภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.71) 
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ตารางท่ี 4.6  ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1-4 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (B) 2.362 4 0.590 1.159 0.329 
ภายในกลุ่ม (w) 129.885 255 0.509   

รวม 132.246 259    
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1-4 ไม่มีความ
แตกต่างกัน แสดงว่า รูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป 
ตารางที่ 4.7  ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการ

ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1  

 
คนที่ X  S.D. Std. Error ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด การแปลผล 

1 4.31 0.63 0.17 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
2 4.77 0.60 0.17 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
3 4.31 0.75 0.21 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
4 4.31 0.75 0.21 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
5 4.62 0.51 0.14 4.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 4.46 0.66 0.08 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
  
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึก
ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1 ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย (X = 4.31, 
S.D. = 0.63) คนที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.77, S.D. = 0.60) คนที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.31, 
S.D. = 0.75) คนที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.31, S.D. = 0.75) คนที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.62, 
S.D. = 0.51) โดยภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.66) 
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ตารางท่ี 4.8  ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1  

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (B) 2.462 4 0.615 1.437 0.233 
ภายในกลุ่ม (w) 25.692 60 0.428   

รวม 28.154 64    
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 1 ไม่มีความแตกต่างกัน 
แสดงว่า รูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป 
 
ตารางที่ 4.9  ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการ

ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นที่ 2  

 
คนที่ X  S.D. Std. Error ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด การแปลผล 

1 4.30 0.85 0.24 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
2 4.54 0.52 0.14 4.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
3 4.69 0.75 0.21 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 4.62 0.77 0.21 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
5 4.23 0.60 0.17 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 

รวม 4.48 0.71 0.09 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
  
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึก
ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 2 ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย (X = 4.30, 
S.D. = 0.85) คนที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.54, S.D. = 0.52) คนที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.69,  
S.D. = 0.75) คนที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.62, S.D. = 0.77) คนที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.23,  
S.D. = 0.60) โดยภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.71) 
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ตารางที่ 4.10  ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ที่มี      
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 2 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (B) 2.062 4 0.515 1.026 0.402 
ภายในกลุ่ม (w) 30.154 60 0.503   

รวม 32.215 64    
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน 
แสดงว่า รูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป 
 
ตารางที่ 4.11  ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน

การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นที่ 3  

  
คนที่ X  S.D. Std. Error ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด การแปลผล 

1 4.23 0.83 0.23 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
2 4.46 0.78 0.22 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
3 4.54 0.78 0.22 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 3.92 0.86 0.24 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
5 4.00 0.71 0.19 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 

รวม 4.23 0.81 0.09 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึก
ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3 ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย (X = 4.23, 
S.D. = 0.83) คนที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.46, S.D. = 0.78) คนที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.54, 
S.D. = 0.78) คนที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 3.92,  S.D. = 0.86) คนที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.00,  
S.D. = 0.71) โดยภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.81) 
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ตารางที่ 4.12  ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ที่มี     
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (B) 3.846 4 0.962 1.531 0.205 
ภายในกลุ่ม (w) 37.692 60 0.628   

รวม 41.538 61    
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3 ไม่มีความแตกต่างกัน 
แสดงว่า รูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป 
 
ตารางที่ 4.13  ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน        

การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นที่ 3  

 
คนที่ X  S.D. Std. Error ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด การแปลผล 

1 4.54 0.66 0.18 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2 4.46 0.78 0.22 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
3 4.62 0.65 0.18 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 4.46 0.66 0.18 3.00 5.00 เหมาะสมมาก 
5 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 4.62 0.63 0.08 3.00 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 4 ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย       
( X = 4.54, S.D. = 0.66) คนที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.46, S.D. = 0.78) คนที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย     
( X = 4.62, S.D. = 0.65) คนที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.46, S.D. = 0.66) คนที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย   
( X = 5.00, S.D. = 0.00) โดยภาพรวมของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.62, 
S.D. = 0.63) 
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ตารางที่ 4.14  ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนที่มี      
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (B) 2.615 4 0.654 1.723 0.157 
ภายในกลุ่ม (w) 22.769 60 0.379   

รวม 25.385 64    
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการตรวจสอบความแตกต่างของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน 
แสดงว่า รูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป 
  
4.3  ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 1 ผลของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ผลการวิเคราะห์การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  จ านวน 80 คน แบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน โดยก่อนการทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน พบว่า นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันมี
ความเท่าเทียมกันเหมาะสมแก่การน าไปการทดลองใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน       

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

ทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) 

จ่านวน X  S.D. 
Std. Error 

Mean 
t df 

Sig. 
(2-tailed) 

กลุ่มควบคุม 40 8.47 3.16 0.49 
-0.213 39 0.833 

กลุ่มทดลอง 40 8.65 3.10 0.49 
 
 

จากตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนของ
นักเรียนกลุ่มควบคุม (X = 8.47, S.D. = 3.16) กลุ่มทดลอง (X = 8.65, S.D. =3.10) และค่า t = -0.213, 
df = 78,  Sig. = 0.833 (Sig. > 0.05) จากการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
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ของนักเรียน 2 กลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มควบคุมและนักเรียนกลุ่มทดลองไม่มีความ
แตกต่างกัน 
 เมื่อผู้วิจัยทดสอบความเท่าเทียมกันของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแล้วได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา โดยทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ดังรายละเอียด
โดยรวม ในตารางที่ 4.16 
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จากข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นจากกิจกรรมนี้ เพ่ือต้องการเห็นพัฒนาการผลที่เกิดจาก
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือยืนยันโดยใช้วิธีการแบบวัดซ้ าเพ่ือตรวจสอบ  ดังแสดงในตารางที่ 4.17-
4.18   

 
ตารางท่ี 4.17  ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมของนักเรียนกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองท่ีได้จากการวัดซ้ า 
  

Effect  Value F 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

Sig. 

Control 
Group 

Pillai's Trace 
0.868 46.079 5.000 35.000 0.000 

  Wilks' Lambda 0.132 46.079 5.000 35.000 0.000 
  Hotelling's Trace 6.583 46.079 5.000 35.000 0.000 
  Roy's Largest Root 6.583 46.079 5.000 35.000 0.000 
Test Group Pillai's Trace 0.982 377.173 5.000 35.000 0.000 
  Wilks' Lambda 0.018 377.173 5.000 35.000 0.000 
  Hotelling's Trace 53.882 377.173 5.000 35.000 0.000 
  Roy's Largest Root 53.882 377.173 5.000 35.000 0.000 

  
จากตารางที่  4.17 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีผลต่อคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มควบคุม ประกอบด้วย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจ
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
Pillai's Trace = 0.868 (F = 46.079) 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลให้คะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในทุกกิจกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยพิจารณาจาก Pillai's Trace = 0.982  (F = 377.173) 
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ตารางท่ี 4.18  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเป็น Sphericity ของข้อมูล 
 

Within 
Subjects 
Effect 

Mauchly's W 
Approx. 

Chi-
Square 

df Sig. 
Epsilon 

Greenhous
e-Geisser 

Huynh
-Feldt 

Lower-
bound 

Test 
Group 0.111 81.422 14 0.000 0.570 0.619 0.200 

 
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวม

ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 2 ที่เกิดจากการทดสอบในแต่ละกิจกรรมไม่เป็น Sphericity พิจารณาจาก ค่าสถิติ Mauchly's W 
= 0.111 ค่าสถิติค่าไคสแควร์ 81.422 และมีค่า Sig. = 0.000 (Sig. < 0.05)   
 ในการน าเสนอค่าผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จึงใช้ค่า Greenhouse-Geisser ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน                  

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
 

Source  SS df MS F Sig. 
Control Group Sphericity 

Assumed 2543.571 5 508.714 143.921 0.000 
Greenhouse-

Geisser 2543.571 1.901 1337.753 143.921* 0.000 
Huynh-Feldt 2543.571 1.996 1274.228 143.921 0.000 
Lower-bound 2543.571 1.000 2543.571 143.921 0.000 

Test Group Sphericity 
Assumed 20980.471 5 4196.094 923.142 0.000 

Greenhouse-
Geisser 20980.471 2.849 7364.227 923.142* 0.000 

Huynh-Feldt 20980.471 3.097 6774.504 923.142 0.000 
Lower-bound 20980.471 1.000 20980.471 923.142 0.000 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

Source  SS df MS F Sig. 
Error 

(Test Group) 
Sphericity 
Assumed 886.363 195 4.545 

  

Greenhouse-
Geisser 886.363 111.110 7.977 

  

Huynh-Feldt 886.363 120.782 7.339   
Lower-bound 886.363 39.000 22.727   

 
จากตารางที่ 4.19 จากผลการวิเคราะห์ Mauchly,s Test of Sphericity ข้างต้น เป็นการยืนยัน

ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เห็นว่ารูปแบบการจัด 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 2 มีผลท าให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ประกอบด้วย ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย      
การพิจารณาจากค่า Greenhouse-Geisser กลุ่มควบคุมค่า Greenhouse-Geisser (F = 143.921)  
กลุ่มทดลองค่า Greenhouse-Geisser (F = 923.142)  
 ในระยะติดตามผล หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ท าการประเมินของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลอง
ท าแบบทดสอบอีกครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 4.20  
 
ตารางที่ 4.20  คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวม      

ก่อนเรียน หลังเรียนและการติดตามผล 
 

 กลุ่มตัวอย่าง X  S.D. จ่านวน (คน) 
ก่อนเรียน Pretest กลุ่มทดลอง 8.65 3.10 40 
หลังเรียน 1 Posttest 1 กลุ่มทดลอง 7.73 1.47 40 
หลังเรียน 2 Posttest 2 กลุ่มทดลอง 7.98 1.42 40 
หลังเรียน 3 Posttest 3 กลุ่มทดลอง 8.35 1.14 40 
หลังเรียน 4 Posttest 4 กลุ่มทดลอง 8.43 1.17 40 
หลังเรียน Posttest กลุ่มทดลอง 33.30 3.47 40 
ระยะติดตามผล (Follow) กลุ่มทดลอง 33.38 3.26 40 

    
 จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหา
โดยรวม มีการปรับเพ่ิมข้ึน จากการทดสอบ 6 ครั้ง (ก่อนเรียน 1 ครั้ง หลังเรียน 4 ครั้ง และติดตามผล 
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1 ครั้ง) มีคะแนนเฉลี่ยเป็น ดังนี้ ก่อนเรียน X = 8.65 (จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) S.D. = 3.10, 
หลังเรียน 1 Posttest1 X = 7.73 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) S.D. = 1.47, หลังเรียน 2 Posttest 2 
X  = 7.98 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) S.D. = 1.42, หลังเรียน 3 Posttest 3 X  = 8.35 (จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน) S.D. = 1.14, หลังเรียน 4 Posttest 3 X  = 8.43 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
S.D. = 1.17, หลังเรียน Posttest X  = 33.30 (จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) S.D. = 3.47, ระยะ
ติดตามผล  (Follow) X  = 33.38 (จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) S.D. = 3.26 ตามล าดับ ในระยะ
ติดตามผล ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าการทดสอบหลังเรียนทุกครั้ง 
หมายความว่า พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองมีการพัฒนาขึ้น หมายความว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองมีการพัฒนาขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
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จากข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นจากกิจกรรมนี้ เพ่ือต้องการเห็นพัฒนาการผลที่เกิดจาก
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้
น ามาวิเคราะห์เพ่ือยืนยัน โดยใช้วิธีการแบบวัดซ้ าเพื่อตรวจสอบ ดังแสดงในตารางที่ 4.21-4.22  
 
ตารางท่ี 4.21  ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมของนักเรียนกลุ่มทดลอง

ที่ได้จากการวัดซ้ า 
                    

Effect  Value F 
Hypothesis 

df 
Error 
df 

Sig. 

Control Group Pillai's Trace 0.874 39.469 6.000 34.000 0.000 
  Wilks' Lambda 0.126 39.469 6.000 34.000 0.000 
  Hotelling's Trace 6.965 39.469 6.000 34.000 0.000 
  Roy's Largest Root 6.965 39.469 6.000 34.000 0.000 
Test  Group Pillai's Trace 0.984 342.445 6.000 34.000 0.000 

  Wilks' Lambda 0.016 342.445 6.000 34.000 0.000 
  Hotelling's Trace 60.432 342.445 6.000 34.000 0.000 
  Roy's Largest Root 60.432 342.445 6.000 34.000 0.000 

 
จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ 2 มีผลต่อคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยมีค่า Pillai's Trace = 0.984 (F = 342.445)  
 
ตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเป็น Sphericity ของข้อมูล 
 

Within 
Subjects 
Effect 

Mauchly's W 
Approx. 

Chi-
Square 

df Sig. 
Epsilon 

Greenhouse
-Geisser 

Huynh
-Feldt 

Lower-
Bound 

Test  
Group 0.003 213.541 20 0.000 0.390 0.417 0.167 

 
จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา โดยรวม

ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เกิดจากการทดสอบในแต่ละกิจกรรมไม่เป็น Sphericity พิจารณาจาก 
ค่าสถิติ Mauchly's W = 0.003 ค่าสถิติค่าไคสแควร์ 213.541 และมีค่า Sig. = 0.000 (Sig. < 0.05) 
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ตารางที่ 4.23  ผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน                  
กลุ่มทดลอง 

 
Source  SS df MS F Sig. 

Control Group Sphericity 
Assumed 3340.386 6 556.731 159.224 0.000 

 Greenhouse-
Geisser 3340.386 1.748 1910.906 159.224 0.000 

 Huynh-Feldt 3340.386 1.823 1832.025 159.224 0.000 
 Lower-bound 3340.386 1.000 3340.386 159.224 0.000 

Test Group Sphericity 
Assumed 36058.500 6 6009.750 1211.342 0.000 

 Greenhouse-
Geisser 36058.500 2.342 6009.750 1211.342 0.000 

 Huynh-Feldt 36058.500 2.501 6009.750 1211.342 0.000 
 Lower-bound 36058.500 1.000 6009.750 1211.342 0.000 

Error             
(Test Group) 

Sphericity 
Assumed 1160.929 234 4.961   

  Greenhouse-
Geisser 1160.929 91.355 12.708   

  Huynh-Feldt 1160.929 97.557 11.900   
  Lower-bound 1160.929 39.000 29.767   

 
จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ Mauchly's Test of Sphericity 

ข้างต้น เป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบการจัด  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผล
ท าให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งดูได้จากค่า Greenhouse-Geisser (F = 1211.342) 
             ตอนที่ 2 ผลของทดลองการใช้เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียน 
 ในการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม ผู้วิจัยได้ท า 
การทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน น าคะแนน
การทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละกิจกรรม  
มาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 4.24  ผลการวิเคราะห์กลุ่มทดลองที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัด 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 
Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Factor 1 Pillai's Trace 0.970 1255.319 1.000 39.000 0.000 
  Wilks' Lambda 0.030 1255.319 1.000 39.000 0.000 
  Hotelling's Trace 32.188 1255.319 1.000 39.000 0.000 
  Roy's Largest Root 32.188 1255.319 1.000 39.000 0.000 

 
จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์กลุ่มทดลองที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีผลต่อคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ประกอบด้วย ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถ  
ในการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Pillai,s Trace = 0.970                        
(F = 1255.319) 
 
ตารางที่ 4.25  ผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

                 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
 SS df MS F Sig. 

Factor 1 Sphericity 
Assumed 12152.450 1 12152.450 1255.319 0.000 

 Greenhouse-
Geisser 12152.450 1.000 12152.450 1255.319 0.000 

 Huynh-Feldt 12152.450 1.000 12152.450 1255.319 0.000 
 Lower-

bound 12152.450 1.000 12152.450 1255.319 0.000 
Error (Factor 1) Sphericity 

Assumed 377.550 39 9.681   
 Greenhouse-

Geisser 377.550 39.000 9.681 
  

 Huynh-Feldt 377.550 39.000 9.681   
 Lower-

bound 377.550 39.000 9.681 
  



176 
 

จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลท าให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา  
ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การคิดตัดสินใจและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งพิจารณาจากค่า Greenhouse-Geisser (F = 1255.319) 
 
ตารางที่ 4.26  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาของ                  

นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ความสามารถในการแก้ปัญหา X  N S.D. Std. Error Mean 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
ก่อนเรียน 1.73 40 1.09 0.17 
หลังเรียน 7.73 40 1.47 0.23 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์   
ก่อนเรียน 1.85 40 1.41 0.22 
หลังเรียน 7.98 40 1.42 0.23 

ความสามารถในการคิดตัดสินใจ 
ก่อนเรียน 2.00 40 1.36 0.21 
หลังเรียน 8.35 40 1.14 0.18 

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ก่อนเรียน 1.45 40 1.43 0.23 
หลังเรียน 8.43 40 1.17 0.19 

  
 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนกลุ่มทดลอง กิจกรรมที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ก่อนเรียน ( X = 1.73,       
S.D. = 1.09) หลังเรียน ( X = 7.73, S.D. = 1.47) กิจกรรมที่ 2 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์                   
ก่อนเรียน ( X = 1.85, S.D. = 1.41) หลังเรียน (X = 7.98, S.D. = 1.42) กิจกรรมที่ 3 ความสามารถ
ในการคิดตัดสินใจ ก่อนเรียน (X = 2.00, S.D. = 1.36) หลังเรียน (X =  8.35, S.D. =  1.14) กิจกรรม  
ที่ 4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียน ( X = 1.45, S.D. = 1.43) หลังเรียน ( X = 8.43, 
S.D. = 1.17) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.4 

 เพ่ือให้เห็นช่วงคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงท าเป็นแผนภูมิรูปภาพ ดังแสดงในภาพที่ 4.4 
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จากภาพที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนของความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ของ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 



ตารางท่ี 4.16  คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ตัวแปร กลุ่ม N 
ก่อนเรียน 

(40  คะแนน) 

ระหว่างเรียน 
หลังเรียน 

(40  คะแนน)  
หลังเรียน 1 

(10  คะแนน) 
หลังเรียน 2 

(10  คะแนน) 
หลังเรียน 3 

(10  คะแนน) 
หลังเรียน 4 

(10  คะแนน) 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

กลุ่มควบคุม 40 8.48 3.16 1.73 1.09 1.85 1.41 2.00 1.36 1.45 1.43 8.83 2.98 
กลุ่มทดลอง 40 8.65 3.10 7.73 1.47 7.98 1.42 8.35 1.14 8.43 1.17 33.30 3.47 

 
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวม ได้แก่ ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม            
จากการทดสอบทั้ง 6 ครั้ง (ก่อนเรียน 1 ครั้ง และหลังเรียน 5 ครัง้) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพ่ือให้เห็นช่วงคะแนนของความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงท าเป็นแผนภูมิรูปภาพ ดังแสดงภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.2  ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมที่ได้รับผลจากการจัดกิจกรรมทั้ง 6 ครั้งของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนเรียนและ

หลังเรียน 
 

ก่อนรียน หลงัเรียน 1 หลงัเรียน 2 หลงัเรียน 3 หลงัเรียน 4 หลงัเรียน 

40 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 40 คะแนน

control  group 8.48 1.73 1.85 2 1.45 8.83

Experimental  group 8.65 7.73 7.98 8.35 8.43 33.3

sc
o
re

Estimated  Marginal  Mean  of  MEASURE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3  ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมที่ได้รับผลจากการจัดกิจกรรมทั้ง 7 ครั้ง ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียน หลังเรียนและ       
การติดตามผล 

ก่อนรียน หลงัเรียน 1 หลงัเรียน 2 หลงัเรียน 3 หลงัเรียน 4 หลงัเรียน Follow

40 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 40 คะแนน 40 คะแนน

Experimental  group 8.65 7.73 7.98 8.35 8.43 33.3 33.38

sc
or

e

Estimated  Marginal  Mean  of  MEASURE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
ภาพที่ 4.4  คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  ความสามารถในการคิดตดัสินใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

Experimental  group 1.73 7.73 1.85 7.98 2 8.35 1.45 8.43

sc
or

e
Estimated  Marginal  Mean  of  MEASURE



 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
             การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้  
 5.1.1  การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 2    
  จากผลการศึกษาการศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้องค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 18 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 
 1)  องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 พฤติกรรม
บ่งชี้ ได้แก่ 1) ความสามารถในการตีความ 2) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่วิเคราะห์ 3) ความช่างสังเกต
ช่างสงสัยและช่างถาม 4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
 2) องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 พฤติกรรม
บ่งชี้ ได้แก่ 1) ความคิดริเริ่ม 2) ความคิดคล่องตัว 3) ความคิดคล่องด้านความคิด 4) ความคิดยืดหยุ่น  
5) ความคิดสวยงาม ละเอียดลออ  
 3) องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในการคิดตัดสินใจ ประกอบด้วย 5 พฤติกรรม
บ่งชี้ ได้แก่ 1) ความสามารถในการระบุปัญหา 2) ความสามารถในการพัฒนาทางเลือก 3) ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และประเมินทางเลือก 4) ความสามารถในการน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ           
5) ความสามารถในการสร้างระบบควบคุมและประเมินผล  
 4) องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 พฤติกรรม
บ่งชี้ ได้แก่ 1) ความสามารถในการระบุปัญหา 2) ความสามารถในการบอกสาเหตุของปัญหา            
3) ความสามารถในการหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 4) ความสามารถในการสร้างระบบ
ควบคุมและประเมินผล   
  องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 5.1.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน      
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน           
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียกว่า PAIWAT ประกอบด้วย องค์ประกอบ           
4 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1)  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด 
 2)  วัตถุประสงค์  
 3)  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที ่1 ก าหนด
ปัญหา (Problem) ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(Integration) ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล (Assessment) 
ขั้นที่ 6 การชื่นชมความส าเร็จ (Thank for Team) 
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 4)  การวัดและประเมินผล  
 5.1.3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน      
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา มีพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาสูง
กว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และหลังผ่านการทดลองไป 2 สัปดาห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนยังคงทนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
 
5.2  อภิปรายผล 
 การศึกษาและและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ        
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 5.2.1 การศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 พบว่า องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) องค์ประกอบด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความสามารถ
ในการตีความ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่วิเคราะห์ ความช่างสังเกตช่างสงสัยและช่างถาม
ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
 2) องค์ประกอบด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิด
ริเริ่ม ความคิดคล่องตัว ความคิดคล่องด้านความคิด ความคิดยืดหยุ่น ความคิดสวยงาม ละเอียดลออ  
 3)  องค์ประกอบด้านความสามารถในการคิดตัดสินใจ ประกอบด้วย ความสามารถ
ในการระบุปัญหา ความสามารถในการพัฒนาทางเลือก ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประเมิน
ทางเลือก ความสามารถในการน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ ความสามารถในการสร้างระบบควบคุม
และประเมินผล 
 4) องค์ประกอบด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วย ความสามารถ
ในการระบุปัญหา ความสามารถในการบอกสาเหตุของปัญหา ความสามารถในการหาวิธีแก้ปัญหาให้
ตรงกับสาเหตุของปัญหา ความสามารถในการสร้างระบบควบคุมและประเมินผล      
 การวิจัยองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ทั้ง 4 องค์ประกอบในครั้งนี้จะเห็นว่ามีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านที่ 1 การคิดวิเคราะห์ของดิวอ้ี (Dewey, 1993) หมายถึง การคิด
อย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่า  เป็นการคิดที่เริ่มต้นจาก
สถานการณ์ที่มีความยุ่งยากและสิ้นสุดด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ที่แบ่งองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 4 ส่วน คือ 1) ความสามารถในการตีความ 
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2) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม 4) ความสามารถ
ในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ด้านที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ของ แมทลิน (Matlin, 1992) หมายถึง  
ความคิดสร้างสรรค์และได้สรุปไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีลักษณะเป็นการค้นพบปัญหาซึ่ง
จะต้องเป็นสิ่งใหม่ (Novel) มีคุณภาพสูง (High Quality) และจะต้องมีประโยชน์ (Useful) ความคิด
สร้างสรรค์อาจจะแบ่งได้ 4 ประเภท 1) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปลี่ยนแปลง (Innovation)  
2) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) 3) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง 
(Extension) 4) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการลอกเลียน (Duplication)  ด้านที่ 3 การคิดตัดสินใจ  
หมายถึง กระบวนการเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือก ที่ได้พิจารณาหรือประเมิน
อย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย สอดคล้องกับ ไซมอน (Simon, 1960) ได้
แบ่งชนิดของการตัดสินใจออกเป็น 2  ประเภท 1) การตัดสินใจที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าหรือมีแบบไว้
ล่วงหน้า (Programmed Decisions) เป็นการตัดสินใจตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนที่เคยปฏิบัติ
มาจนกลายเป็นงานประจ า 2) การตัดสินใจที่ไม่ได้ก าหนด หรือไม่มีแบบอย่างไว้ล่วงหน้า (Non-
Programmed Decisions) เป็นการตัดสินใจในเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ 
แบบแผน ด้านที่ 4 การคิดแก้ปัญหาของ เลตัน และสเตร์นเบริก์ (Leighton & Sternberg, 2003) 
หมายถึง กระบวนการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเอาชนะอุปสรรค ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางแนวทาง
ในการหาค าตอบของปัญหา สอดคล้องกับ สเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 1986) แบ่งกระบวนการใน    
การแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน คือ 1) การท าความเข้าใจและทบทวนปัญหา 2) การก าหนดขั้นตอนที่จะใช้
ในการแก้ปัญหา 3) การเลือกขั้นตอนในการแก้ปัญหาตามหลักเหตุผล 4) การเลือกใช้ตัวแทนข้อมูล
ของปัญหา 5) การก าหนดสิ่งที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา 
 ส าหรับองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด แสดงว่ามีความสอดคล้อง 
มากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (AOC) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.96 และมีความแปรฝันร่วมกันกับองค์ประกอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
(AAAP) ร้อยละ 93 ซึ่งสอดคล้องกับ การ์ดเนอร์ (Gardner, 1998) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ 
ความคิดในการแก้ปัญหาและเกิดผลผลิตที่สร้างสรรค์ บุคคลที่สามารถแก้ปัญหา สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์หรือสร้างความคิดริเริ่ม และได้รับการยอมรับจากวัฒนธรรมหนึ่งหรือมากกว่า ส่วนงาน  
ที่สร้างสรรค์นอกจากจะมีความแปลกใหม่แล้ว ควรที่จะอยู่ในกรอบความคิดที่ยอมรับของสายงาน
นั้นๆ สอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี (2540) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการคิดค้น 
สิ่งแปลกใหม่ที่มีประโยชน์และเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่สังคม นอกจากนี้ ผลจากการคิดค้นพบ 
สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งที่แปลกๆ ใหม่ๆ ติดตามมาด้วย    
 5.2.2 ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน     
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2         
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยต่อจากการศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนนั้นเป็นองค์ประกอบที่มีความชัดเจน เนื่องจากได้มาจากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  และจากการศึกษา



 

 

182 

จากเอกสาร แนวคิด หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ  ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้โดยผู้เรียน พยายาม
คิดค้นการแก้ปัญหาโดยใช้ล าดับขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น ประกอบด้วย 1) ก าหนดปัญหา (ข้ันทุกข์ ) ก าหนด
และน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด พยายามให้เข้าใจต่อปัญหานั้นตรงหัน และพยายามเร้าความรู้สึกให้
เกิดความตระหนักว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น และทุกคนจะต้องร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหา      
2) ตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) พิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหานั้นมีอะไรบ้าง 3) ทดลองและ
เก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลหรือออกแบบตารางบันทึกข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล (ขั้นมรรค) สรุปได้ว่าในบรรดาการทดลองหรือการกระท าหลายๆ อย่างนั้น บางอย่างก็
แก้ปัญหาไม่ได้ บางอย่างก็แก้ปัญหาได้ชัดเจน การแก้ปัญหาให้ส าเร็จจะต้องท าอย่างไร แล้วก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้น พร้อมกับสรุปเชื่อมโยงข้อคิดเห็นและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ เมื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี
ระบบ เริ่มจากง่ายไปยาก ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมเชาว์ปัญญา
ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาของผู้เรียน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา  1) ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ เพียเจต์ 2) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ บรูเนอร์ 3) ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของ ทอร์เรนซ์ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างชิ้นงาน เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเอง น าความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้โดยมี
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาอาศัยกัน การสอนแบบโครงงาน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล เรียนรู้แบบองค์รวม พัฒนาทักษะ การศึกษาค้นคว้า การสื่อสาร 
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน าไปใช้แก้ปัญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 1) ทฤษฎีความต้องการ
ของ มาสโลว์ 2) ทฤษฎีความคาดหวังของ วิกเตอร์ วรูม 3) ทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบิร์ก 4) ทฤษฎี
เอกซ์ (x) และทฤษฎีวาย (Y) ของ แมคเกรเกอร์ และศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียกว่า PAIWAT ประกอบด้วย องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล แล้วจึงน าองค์ประกอบนั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา (Problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะการก าหนดปัญหาที่ถูกต้อง ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อๆ ไปของกระบวนการ  ในขั้นนี้
เป็นการฝึกให้นักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นการฝึกนักเรียนให้วิเคราะห์ สามารถมองเห็น
ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ได้ และเป็นขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามข้ันของอริยสัจ 4 (ข้ันทุกข์)  
 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) เป็นขั้นตอนที่เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและหา
เหตุผลมาอธิบาย เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสมมติฐานส าหรับใช้แก้ปัญหานั้นๆ พร้อมทั้งวางแผน  
ด าเนินงานเพ่ือหาค าตอบด้วยตนเอง และท าการศึกษาจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับและเป็นขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามข้ันของอริยสัจ 4 (ข้ันสมุทัย) และ (ขั้นนิโรธ) 
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 ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) เป็นขั้นตอนท่ีเป็นการวิเคราะห์            
เพ่ือจัดเนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่ง
สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546) การบูรณาการ คือ การผนวก การประสาน การเติม
เต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน ร่วมกัน โดยเอาหน่วยย่อยทั้งหลายที่ต่างแยกๆ กันอยู่ มารวมเข้าด้วยกัน
เป็นองค์รวม 
 ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นขั้นตอนที่เป็นการวิเคราะห์ที่มี
ปฏิบัติการ มีการน าเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และในขั้นนี้นักเรียนทุกคนจะมีการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ขั้นตอนนี้จะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นสูงมากขึ้น
เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกฝนความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาและจากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า  
นักเรียนมีความมั่นใจในการน าเสนอความรู้เป็นอย่างดีและบรรยากาศในการเรียนรู้นักเรียนสนุกสนาน  
เป็นกันเอง 
 ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล (Assessment) เป็นขั้นตอนที่เป็นการวิเคราะห์     
การประเมินสภาพจริง กระบวนการ ผลของการกระท าและความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการประเมินผล     
การปฏิบัติว่าการปฏิบัติประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือวางแผนพัฒนา
เรื่องใหม่ต่อไป 
 ขั้นที่ 6 การชื่นชมความส าเร็จ (Thank for Team) เป็นขั้นตอนที่มีการน าเสนอ
ผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาและจากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า  
นักเรียนมีภูมิใจในผลงานของตนเองซึ่งมีความสามารถในการคิด  คิดเป็น สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
และมีความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืนมากขึ้น   
 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ทั้ง 6 ขั้นตอน ส่งผลต่อการแก้ปัญหาของนักเรียนทุกข้ัน ท าให้
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
5.3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน            
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอธิบายผลของการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ได ้ดังนี้ 
 5.3.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่ งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่า 
กลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผล
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหา
ทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา 4 ด้าน ประกอบด้วย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจ
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และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนจากสถานการณ์     
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจากเอกสารส าหรับผู้เรียนเพ่ือใช้ประกอบ 
การจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1-4 และจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง เปิดกว้างให้อิสระในการคิดแก่นักเรียนในการใช้ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นๆ 
เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่ ที่จัดการเรียนรู้ที่มีระบบ เริ่มจากง่ายไปยาก ทฤษฎี
พหุปัญญาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมเชาว์ปัญญาให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาของ
ผู้เรียน ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคนอ่ืนๆ (2548) 
นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรม 5 รูปแบบ คือ 1) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มีโอกาสได ้พัฒนาพหุปัญญาหรือปัญญาหลายด้านพร้อมๆ กัน 2) มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วม เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานกลุ่ม 
3) สามารถวิเคราะห์การเรียนรู้ ผู้เรียนได้แสดงความรู้สึกของตนเองต่อการท ากิจกรรม ได้ตอบค าถาม
ที่ได้รับจากประสบการณ์การเรียนรู้ จากค าถามว่า ท าอะไร กับใคร ท าไม และเกิดความรู้สึกอย่างไร  
4) สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สรุปได้เอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้การเรียนรู้มีความหมาย
ต่อนักเรียน มากกว่าการเรียนรู้จากท่องจ าจากต ารา 5) น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
เป็นการเรียนรู้ที่แท้ คือ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดในชีวิตจริง ได้รับการกระตุ้นให้
คิดว่าจะน าสิ่งที่สรุปได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2540) กล่าวว่า
พัฒนาการคิดของมนุษย์จะเป็นขั้นตอนจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง โดยไม่มีการข้ามขั้น พัฒนาการคิด
ของเด็กจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนพยายามท าความเข้าใจ น าความเข้าใจเดิม
มาใช้และแปลความหมายของเรื่องใหม่ เมื่อเข้าใจก็จะสบายใจ เกิดสภาวะสมดุล เด็กจะพัฒนาทักษะ
การรู้หรือคิดได้จากการจัดกระท ากับความคิดหรือข้อมูล มีโอกาสได้พินิจพิจารณา และพยายาม
รวบรวมให้เป็นรูปแนวคิดใหม่ ข้อมูลหรือความคิดต่างๆ จะมีความหมายกับเด็กก็ต่อเมื่อเขามีโอกาส
ได้จัดกระท ากับข้อมูล และสอดคล้องกับ สมชาย รัตนทองค า (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการสอนที่ เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีที่ 3 จ านวน 45 คน กลุ่มทดลอง
ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการสอน      
6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอน และพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย (1) กิจกรรมคิด
ไตร่ตรองรายบุคคล (2) กิจกรรมคิดไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย (3) การน าเสนอผลและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นพัฒนาทักษะ 5) ขั้นพัฒนาการน าไปใช้ 6) ขั้นประเมิน ส่วนกลุ่มควบคุมใช้
การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ของรายวิชาซึ่งก าหนดไว้ ร้อยละ 60 
 5.3.2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่ งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การแก้ปัญหา หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลดังกล่าว
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สามารถอภิปรายผลได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้รูปแบบมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ เนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนมีการออกแบบอย่างมีขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา (Problem) ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Integration) ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล 
(Assessment) ขั้นที่ 6 การชื่นชมความส าเร็จ (Thank for Team) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มียุทธวิธีการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปใช้ในการท างานและด ารงชีวิตได้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
นฤมล ศราพันธุ์ (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส าหรับครุศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับครุศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ที่อิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต
สาขาศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ รูปแบบการสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับครุศึกษา
ทางคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และรูปแบบการคิด เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ คุณลักษณะของผู้สอนที่มีความเป็นกัลยาณมิตร คุณลักษณะ
ผู้เรียนที่เป็นผู้กระตือรือร้น และสาระที่เหมาะสมส าหรับฝึกทักษะการคิด 2) กระบวนการในชั้นเรียน
ที่ครูมีบทบาทเป็นผู้คอยชี้แนะ อ านวยความสะดวก ผู้เรียนที่มีส่วนร่วม อย่างกระตือรือร้น กิจกรรม 
จูงใจให้ผู้เรียน ฝึกทักษะการคิด บรรยากาศในชั้นเรียนที่ผ่อนคลาย การผสมผสานเทคนิค การประเมินผล 
ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเร้าความสนใจ 
2) กิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย (1) การเสนอปัญหา (2) การฝึกคิดด้วย
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการท างานเป็นกลุ่ม (3) การเสนอผลการคิด 3) กิจกรรม    
ผ่อนคลาย 4) กิจกรรมประยุกต์  
 5.3.3 นักเรียนกลุ่มทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียน หลังเรียนและหลังการติดตามผลแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า เมื่อนักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วปรากฏว่าความสามารถในการแก้ปัญหายังคงที่และเปลี่ยนแปลงในทางที่       
ดีขึ้น เมื่อระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ มีการฝึกฝนอย่าต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคงที่และ
คงทนตลอดจนให้การเสริมแรงโดยการให้ก าลังใจ ให้ค าชมเชยและให้รางวัลเพ่ือให้นักเรียนได้มี     
ความคงทนและถาวรต่อไปซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow’s) 
ในด้านความต้องการความส าเร็จอย่างแท้จริง (The Self-Actualization Needs) หรือความต้องการ
แสวงหาความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ความต้องการในขั้นนี้มนุษย์จะมีความสุขในการท างาน มีความ
พอใจที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต มีความต้องการให้ตนเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
 5.3.4 พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
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ในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า ในการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน  
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนและได้
เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติกิจกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดปัญหา วิเคราะห์กิจกรรม (Activity)  
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การวัดผลประเมินผล 
(Assessment) การชื่นชมความส าเร็จ (Thank for Team) ทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้กิจกรรมด้วยกันตลอดจนก่อให้เกิดความตระหนักรู้ภายในตน เอง จนเกิดทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจ
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สามารถมาประยุกต์ใช้ให้ประโยชน์แก่ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โสภิตา ทัดพินิจ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างกลุ่มที่สอน 
โดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มที่สอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล จ านวน 
32 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 16 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองท่ีสอนโดย
ใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและคะแนน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่สอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ 
  1)  จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาความสามารถใน      
การแก้ปัญหาของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดการอบรม
ให้แก่ครูผู้สอน 
  2)  ผู้สอนมีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความส าคัญของความสามารถในการแก้ปัญหาสามารถน าไป
ปฏิบัติจนกระทั่งพัฒนาเป็นนิสัยต่อไป 
  3)  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
สามารถน าไปใช้ได้และควรให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1)  การศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2)  ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
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ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ในการเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาในด้านอ่ืนๆ 
เช่น การคิดหาเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
1 รศ.ดร.อารี  พันธ์มณี รองศาสตราจารย์ 

หัวหน้าหลักสูตรศิลปะศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  
สาขาจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

2 รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ รองศาสตราจารย์ 
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา  
คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ประจ า 

คณะวิทยาศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 รศ.ดร.วีรพงษ์ แสง-ชูโต 

 

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9               
สังกดัภาควิชา วิชาการศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์                                       
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 ดร.นารี  คูหาเรืองรอง ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ 

6 นายช่วง  ข ามาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 
 

7  นางสุนันท์  แก้วมณี ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดเขียน 
เขตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
แนวคิดพื้นฐาน 
 1.  การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4   
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่ 
 3. ทฤษฎีพหุปัญญา   
 4. ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา  ได้แก่ พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์
พัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์เรนซ์ 
 5. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน   
 6. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
 7. การสอนแบบโครงงาน   
 8. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการของมาสโลว์ ความคาดหวังของวิกเตอร์
วรูม แรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีเอกซ์ (x) และทฤษฎีวาย (Y) ของแมคเกรเกอร์ 
 
หลักการ 
 การเสริมสร้างความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ล าดับขั้นของ
อริยสัจ 4 อยู่บนพ้ืนฐานของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยผู้เรียนมีบทบาทส าคัญใน
การเรียนรู้  

 
วัตถุประสงค์ 

จุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครอบคลุมแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจ และการคิด
แก้ปัญหา  
 
เนื้อหา 
 1.  เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน           
การแก้ปัญหา ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
  1.1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 
   (1)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
    -  ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
    -  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
    -  ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถการคิดวิเคราะห์ 
    -  การวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ 
   (2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
    -  ความหมายของความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
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    -  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
    -  ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถการคิดสร้างสรรค์ 
    -  การวัดความสามารถการคิดสร้างสรรค์ 
   (3) ความสามารถการคิดตัดสินใจ 
    -  ความหมายของความสามารถในการคิดตัดสินใจ 
    -  กระบวนการคิดตัดสินใจ 
    -  ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถการคิดตัดสินใจ 
    -  การวัดความสามารถการคิดตัดสินใจ 
   (4) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
    -  ความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
    -  กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
    -  ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถการคิดแก้ปัญหา 
    -  การวัดความสามารถการคิดแก้ปัญหา 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน ซึ่งเป็นเนื้อหา
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นเนื้อหาที่เน้นสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น โดยฝึกทักษะกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ใช้แบบฝึกปฏิบัติการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีจ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมขั้นที่ 1  ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  กิจกรรมขั้นที่ 2  ขั้นท าโครงงาน 
  กิจกรรมขั้นที่ 3  ขั้นน าเสนอโครงงาน 
  กิจกรรมขั้นที่ 4  ขั้นเผยแพร่โครงงาน 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย 
  3.1 แนวทางและวิธีการการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
  3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3.3 การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนการส่งเสริมความสามารถใน      
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 6 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา (Problem) 
 ขั้นที่ 2  ขั้นก าหนดกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกทักษะการท าโครงงาน (Activity) 
 ขั้นที่ 3  ขั้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
 ขั้นที่ 4  ขั้นน าเสนอผลงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
 ขั้นที่ 5  การประเมินสภาพจริง ประเมินด้านกระบวนการ ผลของการกระท า  และ 
ความพึงพอใจ (Authentic Performance Assessment) 
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 ขั้นที่ 6 ขั้นชื่นชมความส าเร็จ แสดงความขอบคุณ มอบรางวัลเป็นขวัญและก าลังใจ
(Thanks for Team) 

 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ขั้นของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4                                    
- ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่                  
- ทฤษฎีพหุปัญญา                                                     
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ                              
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  

ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหา (Problem)   

- การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4                                      
- ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่                                  
- ทฤษฎีพหุปัญญา                                                           
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา     
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้าง
ชิ้นงาน                    

- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ                                             
- การสอนแบบโครงงาน                                                
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ   

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรม (Activity) 

- การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4                                       
- ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานกาเย่                           
- ทฤษฎีพหุปัญญา                                                     
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา           
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้าง
ชิ้นงาน          

- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ                                             
- การสอนแบบโครงงาน                                           
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ขั้นที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(Integration) 

- การจัดการเรียนรู้ตามอริยสัจ 4                                        
- ทฤษฎีพหุปัญญา                                                 
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ                               
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา  
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้าง

ชิ้นงาน  
- การสอนแบบโครงงาน                                                    
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ขั้นที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
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แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ขั้นของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ                                         
- ทฤษฎีพหุปัญญา                                                            
- การสอนแบบโครงงาน                                                     
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ    

ขั้นที่ 5 การวัดผลประเมินผล 
(Assessment) 

- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ                                           
- การสอนแบบโครงงาน                                            
- ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ขั้นที่ 6 การชื่นชมความส าเร็จ 
 (Thank for Team) 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  การวัดและประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 2.  การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด และแผนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างการสอนสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
ชุด 

กิจกรรมที่ 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

1 
 

1. ส ารวจวิเคราะห์และอธิบาย
เกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
ในท้องถิ่น (ว 2.2-1) 

2. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือ
ตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่อง
ที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ 

3. สร้างสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และวางแผน         
การส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธ ี

4. ส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม 

5. เก็บข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจาก
การส ารวจตรวจสอบที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

7. อธิบายและแสดงผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

8. สร้างค าถามที่จะน าไปสู่           
การส ารวจตรวจสอบ และน า
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

9. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากการ    
ส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล   
ที่เชื่อถือได้ 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการวัด 
4. ทักษะการจ าแนก 
5. ทักษะการค านวณ 
6. ทักษะการก าหนดและการ

ควบคุมตัวแปร 
7. ทักษะการตั้งค าถาม 
8. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
9. ทักษะการทดลอง 
10. ทักษะการสื่อความหมาย

และจัดกระท าข้อมูล 
11. ทักษะการตีความหมาย

ข้อมูลและลงข้อสรุป 
 
 

(10) 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

 



205 
 

ชุด
กิจกรรมที่ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

 10. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน 
และอธิบายกระบวนการและ
ผลของโครงงาน หรือชิ้นงาน 

  

2 
 

1. อาสาสมัครเป็นกลุ่มร่วมมือ
ป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น (ว 2.2-1) 

2. ต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือ
ตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า          
เรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุม 
และเชื่อถือได้ 

3. สร้างสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และวางแผนการ
ส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธ ี

4. ส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม 

5. เก็บข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจาก
การส ารวจตรวจสอบที่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

7. อธิบายและแสดงผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

8. สร้างค าถามที่จะน าไปสู่การ        
ส ารวจตรวจสอบ และน าความรู้        
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

9. สืบคน้ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก          
การส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้           
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

10. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน     
และอธิบายกระบวนการและ
ผลของโครงงานหรือชิ้นงาน 

1. ป้องกันและเฝ้าระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

2. เลือกเรื่องที่ท าโครงงาน 
3. ความรู้เรื่องโครงงาน 
4. แหล่งการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า 
5. ออกแบบการท าโครงงาน 
6. ลงมือท าโครงงาน 
7. รวบรวมข้อมูลและ               

อภิปรายผล 
 
 

(6) 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



206 
 

ชุด
กิจกรรมที่ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

3 
 

1. เสนอแนวคิดในการดูแลรักษา
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(ว 2.2-1) 

2. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือ
ตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า  
เรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุม 
และเชื่อถือได้ 

3. สร้างสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และวางแผน         
การส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธ ี

4. ส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม 

5. เก็บข้อมูล จัดกระท าข้อมูล          
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจาก
การส ารวจตรวจสอบที่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

7. อธิบายและแสดงผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

8. สร้างค าถามที่จะน าไปสู่การ
ส ารวจตรวจสอบ และน าความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

9. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากการ
ส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ 

10. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน 
และอธิบายกระบวนการและ
ผลของโครงงาน หรือชิ้นงาน 

1. การดูแลรักษาระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

2. การเขียนรายงาน 
3. การเขียนบทคัดย่อ 
4. การรวบรวมข้อมูล 
   และจัดรูปเล่ม 
5. การจัดท าแผงโครงงาน 
6. การจัดนิทรรศการ 
7. การรายงาน 
8.  การประเมินโครงงาน 

 
 
 
 
 

(7) 
 
 
 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
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ชุด
กิจกรรมที่ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

4 1. เสนอแนวคิดในการดูแลรักษา
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม          
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน (ว 2.2-1) 

2. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือ
ตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า  
เรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุม 
และเชื่อถือได้ 

3. สร้างสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และวางแผน 
การส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี 
4. ส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม 

5. เก็บข้อมูล จัดกระท าข้อมูล 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจาก
การส ารวจตรวจสอบที่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

7. อธิบายและแสดงผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

8. สร้างค าถามที่จะน าไปสู่การ
ส ารวจตรวจสอบ และน าความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

9. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากการ
ส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ 

10. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน 
และอธิบายกระบวนการและ
ผลของโครงงาน หรือชิ้นงาน 

1. การดูแลรักษาระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

2. การเผยแพร่โครงงาน 
3. การวิเคราะห์โครงงาน 
4. การน าโครงงานไปใช้

ประโยชน์ 
5. พัฒนาโครงงานน าเสนอเป็น

แผนที่ความคิด 
6. พัฒนาโครงงาน 

บูรณาการการเรียนรู้ 
 
 

(5) 
 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 



แผนก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ PAIWAT เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  รื่อง โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
 

ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
1 1. ส ำรวจวิเครำะห์และ

อธิบำยเกี่ยวกับสภำพ
ปัญหำสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติใน
ท้องถิ่น (ว 2.2-1) 

2. ตั้งค ำถำมที่ก ำหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่
ส ำคัญในกำรส ำรวจ     
ตรวจสอบหรือศึกษำ
ค้นคว้ำเรื่องที่สนใจได้
อย่ำงครอบคลุม และ
เชื่อถือได้ 

3. สร้ำงสมมติฐำนที่
สำมำรถตรวจสอบได้ 
และวำงแผนกำรส ำรวจ
ตรวจสอบหลำยๆ วิธ ี

1. วิเครำะห์สภำพปัญหำ
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ในท้องถิ่น 

2. ทักษะกำรสังเกต 
3. ทักษะกำรวัด 
4. ทักษะกำรจ ำแนก 
5. ทักษะกำรค ำนวณ  
6. ทักษะกำรก ำหนดและ

กำรควบคุมตัวแปร 
7. ทักษะกำรตั้งค ำถำม 
8. ทักษะกำร

ตั้งสมมติฐำน 
9. ทักษะกำรทดลอง 
10. ทักษะกำรสื่อ

ควำมหมำยและจัด
กระท ำข้อมูล 

ขั้นที่ 1 ขั้นก ำหนดประเด็นปัญหำ 
(Problem)  
1.1 กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ  

สถำนกำรณ ์เกี่ยวกับลด
ปริมำณขยะด้วยสองมือเรำ 

1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ นักเรียน
ส ำรวจและหำสำเหตุของ
ปัญหำขยะในโรงเรียน 

1.3 กำรเสนอวิธีคิดแก้ปัญหำ  
นักเรียนได้ศึกษำสภำพของ
ปัญหำและได้ท ำกิจกรรมตำม
แบบฝึกปฏิบัติกำรโครงงำน
วิทยำศำสตร์  ชุดที่ 1 เรื่อง 
ทักษะพ้ืนฐำนก่อนท ำ
โครงงำน 

1.4 กำรตรวจสอบผลลัพธ์  
นักเรียนตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน  

1. แบบฝึกปฏิบัติกำร
โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมขั้นที่ 1  
ทักษะพ้ืนฐำนก่อนท ำ
โครงงำน 

2. คู่มือกำรใช้แบบฝึก
ปฏิบัติกำรโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

3. วัสดุ อุปกรณ์ใน
กำรศึกษำตำมชุด 
แบบฝึก 

4. www.google.com 
(โดย key word - 
โครงงำนวิทยำศำสตร์) 

 
 

 

1. ทดสอบก่อน
ท ำแบบฝึก 
และหลังท ำ
แบบฝึกโดยใช้
แบบทดสอบ  
จ ำนวน 20 ข้อ 

2. ตรวจสอบฝึก
ปฏิบัติกำร
โครงงำน
วิทยำศำสตร์
โดยใช้แบบ
บันทึกคะแนน 

(10) 
 
 

 

http://www.google.com/


ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
 4. ส ำรวจตรวจสอบ              

เชิงปริมำณและ
คุณภำพ โดยใช้
เครื่องมือที่เหมำะสม 

5. เก็บข้อมูล จัดกระท ำ
ข้อมูลเชิงปริมำณและ
เชิงคุณภำพ 

6. วิเครำะห์ข้อมูลและ
สรุปผลจำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบที่สอดคล้อง
กับสมมติฐำน 

7. อธิบำยและแสดงผล
กำรส ำรวจตรวจสอบ 

8. สร้ำงค ำถำมที่จะ
น ำไปสู่กำรส ำรวจ
ตรวจสอบ และน ำ
ควำมรู้ไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ใหม่ 

1. ทักษะ                      
กำรตีควำมหมำย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นก ำหนดกิจกรรม        
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยฝึก
ทักษะกำรท ำโครงงำน (Activity) 
นักเรียนท ำกิจกรรมข้ันที่ 1 
ทักษะพ้ืนฐำนก่อนท ำโครงงำน 
2.1 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้

ผู้เรียนทรำบ 
2.2 ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อน

ท ำแบบฝึก เรื่องทักษะ
พ้ืนฐำนก่อนท ำโครงงำน 
จ ำนวน 20 ข้อ 

2.3 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละตำม
ควำมสำมำรถ เก่ง อ่อน และ
ปำนกลำง กลุ่มละ 5-6 คน 
(กลุ่มเดิม) แบ่งตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เรียนศึกษำใบควำมรู้และท ำ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 1.1-1.10 

   

 

 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
 9. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม

จำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

10. จัดแสดงผลงำน เขียน
รำยงำน และอธิบำย
กระบวนกำรและผล
ของ 

 2.5 ท ำแบบฝึกปฏิบัติในเวลำ
เรียน โดยปฏิบัติจริงตำม
ขั้นตอน 

2.6 จบเนื้อหำอภิปรำยร่วมกัน 
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงำน 

   

  2.7 สรุปผลกำรเรียนรู้และบันทึก
เก็บคะแนน 

2.8 นักเรียนท ำแบบฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองนอกเวลำเรียน เป็น
เรื่องท่ีผู้เรียนเลือกเอง                  
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผล
รำยบุคคล    

2.8 จบเนื้อหำอภิปรำยร่วมกัน
นอกเวลำเรียน 

2.9 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงำน 

2.10 สรุปผลกำรเรียนรู้และบันทึก
เก็บคะแนน 

   

 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   2.11 นักเรียนท ำแบบทดสอบหลัง

ท ำแบบฝึก เรื่องทักษะ
พ้ืนฐำนก่อนท ำโครงงำน 
จ ำนวน 20 ข้อ 

2.12 เก็บผลงำนเข้ำแฟ้ม 
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกำรเรียนรู้แบบ  
บูรณำกำร (Integration) 
นักเรียนท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนเนื้อหำ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยน ำทักษะ
และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  
ขั้นที่ 4 ขั้นน ำเสนอผลงำน   
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
นักเรียนผลงำนจำกกิจกรรม             
ขั้นที่ 1 ทักษะพื้นฐำนก่อนท ำ
โครงงำน น ำเสนอในชั้นเรียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 

   

 
 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมควำมส ำเร็จ  

แสดงควำมขอบคุณ มอบรำงวัล 
เป็นขวัญและก ำลังใจ 
 (Thanks for Team) 
5.1 รวบรวมคะแนนจำกกิจกรรม

ขั้นที่ 1 แบบฝึกทักษะพื้นฐำน
ก่อนท ำโครงงำน      

5.2 มอบรำงวัลให้นักเรียนที่
ท ำงำนเป็นทีมได้ดีและผลงำน
มีคะแนนรวมมำกท่ีสุด
ตำมล ำดับ 

   

2 1. อำสำสมัครเป็นกลุ่ม
ร่วมมือป้องกันและ   
เฝ้ำระวัง
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น (ว 2.2-1)
ค้นคว้ำ เรื่องที่สนใจได้
อย่ำงครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ 

1. ป้องกันและเฝ้ำระวัง
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

2. เลือกเรื่องที่ท ำ
โครงงำน 

3. ควำมรู้เรื่องโครงงำน 
4. แหล่งกำรเรียนรู้ 

แหล่งค้นคว้ำ 

ขั้นที่ 1 ขั้นก ำหนดประเด็นปัญหำ 
(Problem)  
1.1 กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ  

สถำนกำรณ์ เกี่ยวกับลด
ปริมำณขยะด้วยสองมือเรำ 

1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ นักเรียน
ส ำรวจและหำสำเหตุของ
ปัญหำขยะในโรงเรียน 

 

1. แบบฝึกปฏิบัติกำร
โครงงำน
วิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมขั้นที่ 2 ขั้น
ท ำโครงงำน 

2. คู่มือกำรใช้แบบฝึก
ปฏิบัติกำรโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

 

1. ทดสอบก่อนท ำ
แบบฝึกและ
หลังท ำแบบฝึก
โดยใช้
แบบทดสอบ  
จ ำนวน 20 ข้อ
โดยใช้แบบ
บันทึกคะแนน 

(6) 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
 2. ตั้งค ำถำมที่ก ำหนด

ประเด็นหรือตัวแปรที่
ส ำคัญในกำรส ำรวจ
ตรวจสอบหรือศึกษำ 

3. สร้ำงสมมติฐำนที่
สำมำรถตรวจสอบได้ 
และวำงแผนกำรส ำรวจ
ตรวจสอบหลำยๆ วิธ ี

4. ส ำรวจตรวจสอบเชิง
ปริมำณและคุณภำพ 
โดยใช้เครื่องมือที่
เหมำะสม 

5. เก็บข้อมูล จัดกระท ำ
ข้อมูลเชิงปริมำณและ
เชิงคุณภำพ 

6. วิเครำะห์ข้อมูลและ
สรุปผลจำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบที่สอดคล้อง
กับสมมติฐำน 

5. ออกแบบกำรท ำ
โครงงำน 

6. ลงมือท ำโครงงำน 
7. รวบรวมข้อมูลและ

อภิปรำยผล 

1.3 กำรตรวจสอบผลลัพธ์  
นักเรียนตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน  

1.4 กำรเสนอวิธีคิดแก้ปัญหำ  
นักเรียนได้ศึกษำสภำพของ
ปัญหำและได้ท ำกิจกรรมตำม
แบบฝึกปฏิบัติกำรโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 2 เรื่อง 
ขั้นท ำโครงงำน 

ขั้นที่ 2 ขั้นก ำหนดกิจกรรม        
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยฝึก
ทักษะกำรท ำโครงงำน (Activity) 
นักเรียนท ำกิจกรรมข้ันที่ 2 ขั้นท ำ
โครงงำน 
2.1 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้

ผู้เรียนทรำบ 
2.2 ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนท ำ

แบบฝึก เรื่องทักษะพื้นฐำน
ก่อนท ำโครงงำน จ ำนวน             
20 ข้อ 

3. วัสดุ อุปกรณ์ใน
กำรศึกษำตำมชุด
แบบฝึก 

4. www.google.com 
(โดย key word-
โครงงำน
วิทยำศำสตร์) 

5. ตัวอย่ำงโครงงำน
นักเรียน 

2. ตรวจสอบฝึก
ปฏิบัติกำร
โครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

 

 

 

http://www.google.com/


ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
 7. อธิบำยและแสดงผล

กำรส ำรวจตรวจสอบ 
8. สร้ำงค ำถำมที่จะน ำไปสู่

กำรส ำรวจตรวจสอบ 
และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ใหม่ 

9. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
จำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้     

10. จัดแสดงผลงำน 
เขียนรำยงำน และ
อธิบำยกระบวนกำร
และผลของโครงงำน 
หรือชิ้นงำน 

 2.3 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละตำม
ควำมสำมำรถ เก่ง อ่อน และ
ปำนกลำง กลุ่มละ 5-6 คน 
(กลุ่มเดิม) แบ่งตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เรียนศึกษำใบควำมรู้และท ำ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2.1-2.6 

2.5 ท ำแบบฝึกปฏิบัติในเวลำเรียน  
โดยปฏิบัติจริงตำมข้ันตอน 

2.6 จบเนื้อหำอภิปรำยร่วมกัน 
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงำน 

2.7 สรุปผลกำรเรียนรู้และบันทึก
เก็บคะแนน 

2.8 นักเรียนท ำแบบฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองนอกเวลำเรียน เป็น
เรื่องท่ีผู้เรียนเลือกเอง ฝึก
ปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผล
รำยบุคคล    

2.9 จบเนื้อหำอภิปรำยร่วมกัน
นอกเวลำเรียน 

   



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   2.10 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข

ชิ้นงำน 
2.11 สรุปผลกำรเรียนรู้และบันทึก

เก็บคะแนน 
2.12 นักเรียนท ำแบบทดสอบหลัง

ท ำแบบฝึก เรื่อง ขั้นท ำ
โครงงำน จ ำนวน 20 ข้อ 

2.13 เก็บผลงำนเข้ำแฟ้ม 

   

   ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกำรเรียนรู้แบบ  
บูรณำกำร (Integration)  
นักเรียนท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนเนื้อหำ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยน ำทักษะ
และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

   

 

 

 

 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   ขั้นที่ 4 ขั้นน ำเสนอผลงำน   

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop)    
นักเรียนผลงำนจำกกิจกรรมข้ันที่ 2 
ขั้นท ำโครงงำน น ำเสนอในชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ 

   

   ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมควำมส ำเร็จ  
แสดงควำมขอบคุณ มอบรำงวัล 
เป็นขวัญและก ำลังใจ (Thanks  
for Team) 
5.1 รวบรวมคะแนนจำกกิจกรรม 

ขั้นที่ 2 ขั้นท ำโครงงำน 
5.2 มอบรำงวัลให้นักเรียนที่ท ำงำน

เป็นทีมได้ดี และผลงำนมี
คะแนนรวมมำกที่สุดตำมล ำดับ 

   

3 1. เสนอแนวคิดในกำร
ดูแลรักษำระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน (ว 2.2-1) 

 

1. กำรดูแลรักษำระบบ
นิเวศ และสิ่งแวดล้อม
กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน 

2. กำรเขียนรำยงำน 

ขั้นที่ 1 ขั้นก ำหนดประเด็นปัญหำ 
(Problem)  
1.1 กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ  

สถำนกำรณ์ เกี่ยวกับลด
ปริมำณขยะด้วยสองมือเรำ 

  

1. แบบฝึกปฏิบัติกำร
โครงงำน
วิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้น
น ำเสนอโครงงำน 

 

1. ทดสอบก่อนท ำ
แบบฝึกและ
หลังท ำแบบฝึก
โดยใช้
แบบทดสอบ  
จ ำนวน 20 ข้อ 

(7) 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
 2. ต้ังค ำถำมที่ก ำหนด

ประเด็นหรือตัวแปรที่
ส ำคัญในกำรส ำรวจ
ตรวจสอบหรือศึกษำ
ค้นคว้ำ เรื่องที่สนใจได้
อย่ำงครอบคลุม และ
เชื่อถือได้ 

3. สร้ำงสมมติฐำนที่
สำมำรถตรวจสอบได้ 
และวำงแผนกำรส ำรวจ
ตรวจสอบหลำยๆ วิธ ี

4. ส ำรวจตรวจสอบ 
เชิงปริมำณและ
คุณภำพ โดยใช้
เครื่องมือที่เหมำะสม 

5. เก็บข้อมูล  
จัดกระท ำข้อมูล 
เชิงปริมำณและ 
เชิงคุณภำพ 

3. กำรเขียนบทคัดย่อ 
4. กำรรวบรวมข้อมูล   

และจัดรูปเล่ม 
5. กำรจัดท ำแผง

โครงงำน 
6. กำรจัดนิทรรศกำร 
7. กำรรำยงำน 
8. กำรประเมิน

โครงงำน 
 

1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ นักเรียน
ส ำรวจและหำสำเหตุของ
ปัญหำขยะในโรงเรียน 

1.3 กำรเสนอวิธีคิดแก้ปัญหำ  
นักเรียนได้ศึกษำสภำพของ
ปัญหำและได้ท ำกิจกรรมตำม
แบบฝึกปฏิบัติกำรโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 3 เรื่อง   
ขั้นน ำเสนอโครงงำน 

1.4 กำรตรวจสอบผลลัพธ์  
นักเรียนตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน 

ขั้นที่ 2 ขั้นก ำหนดกิจกรรม        
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยฝึก
ทักษะกำรท ำโครงงำน  (Activity) 
นักเรียนท ำกิจกรรมข้ันที่ 3 ขั้น
น ำเสนอโครงงำน 
2.1 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้

ผู้เรียนทรำบ 

2. คู่มือกำรใช้แบบฝึก
ปฏิบัติกำรโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

3. วัสดุ อุปกรณ์ใน
กำรศึกษำตำมชุด    
แบบฝึก 

4. www.google.com 
(โดย key word - 
โครงงำน
วิทยำศำสตร์) 

 

2. ตรวจสอบฝึก
ปฏิบัติกำร
โครงงำน
วิทยำศำสตร์
โดยใช้แบบ
บันทึกคะแนน 

 

 

 

http://www.google.com/


ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
 6. วิเครำะห์ข้อมูลและ

สรุปผลจำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบ 
ที่สอดคล้องกับ
สมมติฐำน 

7. อธิบำยและแสดงผล
กำรส ำรวจตรวจสอบ 

8. สร้ำงค ำถำมที่จะน ำไปสู่
กำรส ำรวจตรวจสอบ 
และน ำควำมรู้ไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ใหม่ 

9. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
จำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

10. จัดแสดงผลงำน เขียน
รำยงำน และอธิบำย
กระบวนกำรและผล
ของโครงงำนหรือ
ชิ้นงำน 

 2.2 ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนท ำ
แบบฝึก เรื่องทักษะพื้นฐำน
ก่อนท ำโครงงำน จ ำนวน          
20 ข้อ 

2.3 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละตำม
ควำมสำมำรถ เก่ง อ่อน และ
ปำนกลำง กลุ่มละ 5-6 คน 
(กลุ่มเดิม) แบ่งตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เรียนศึกษำใบควำมรู้และท ำ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 3.1-3.7 

2.5 ท ำแบบฝึกปฏิบัติในเวลำเรียน  
โดยปฏิบัติจริงตำมข้ันตอน 

2.6 จบเนื้อหำอภิปรำยร่วมกัน 
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงำน 

2.7 สรุปผลกำรเรียนรู้และบันทึก
เก็บคะแนน 

 

   

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   2.8 นักเรียนท ำแบบฝึกปฏิบัติด้วย

ตนเองนอกเวลำเรียน เป็น
เรื่องท่ีผู้เรียนเลือกเอง  ฝึก
ปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผล
รำยบุคคล    

2.9 จบเนื้อหำอภิปรำยร่วมกัน
นอกเวลำเรียน 

2.10 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงำน 

2.11 สรุปผลกำรเรียนรู้และบันทึก
เก็บคะแนน 

2.12 นักเรียนท ำแบบทดสอบหลัง
ท ำแบบฝึก เรื่อง ขั้นน ำเสนอ
โครงงำน จ ำนวน 20 ข้อ 

2.13 เก็บผลงำนเข้ำแฟ้ม 

   

 

 

 

 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกำรเรียนรู้แบบ  

บูรณำกำร (Integration)   
นักเรียนท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนเนื้อหำ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยน ำทักษะ
และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
ขั้นที่ 4 ขั้นน ำเสนอผลงำน   
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
นักเรียนผลงำนจำกกิจกรรม      
ขั้นที่ 3 ขั้นน ำเสนอโครงงำน 
น ำเสนอในชั้นเรียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ และ
น ำเสนอกิจกรรม วันวิทยำศำสตร์ 
ผลงำนที่ชนะเลิศน ำไปแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัดและ
ระดับภำคต่อไป 

   

 

 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมควำมส ำเร็จ  

แสดงควำมขอบคุณ มอบรำงวัล 
เป็นขวัญและก ำลังใจ 
 (Thanks for Team) 
5.1 รวบรวมคะแนนจำกกิจกรรม

ขั้นที่ 3 ขั้นน ำเสนอโครงงำน 
5.2 มอบรำงวัลให้นักเรียนที่

ท ำงำนเป็นทีมได้ดี และ
ผลงำนมีคะแนนรวมมำกที่สุด
ตำมล ำดับ 

5.3 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด และ
ระดับภำค 

5.4 จัดกิจกรรมชื่นชมควำมส ำเร็จ 
เลี้ยงฉลอง ให้กับนักเรียนที่มี
ผลงำนชนะเลิศในกำรแข่งขัน
และทีมงำน เป็นขวัญและ
ก ำลังใจ 

   

 

 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
4 1. เสนอแนวคิดในกำร

ดูแลรักษำระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน (ว 2.2-1) 

2. ต้ังค ำถำมที่ก ำหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่
ส ำคัญในกำรส ำรวจ
ตรวจสอบหรือศึกษำ
ค้นคว้ำ เรื่องที่สนใจได้
อย่ำงครอบคลุม และ
เชื่อถือได้ 

3.  สร้ำงสมมติฐำนที่
สำมำรถตรวจสอบได้ 
และวำงแผนกำรส ำรวจ
ตรวจสอบหลำยๆ วิธ ี

4. ส ำรวจตรวจสอบเชิง
ปริมำณและคุณภำพ 
โดยใช้เครื่องมือที่
เหมำะสม 

1. กำรดูแลรักษำระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม
กำรใช้ทรัพยำกร 
ธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน 

2. กำรเผยแพร่โครงงำน 
3. กำรวิเครำะห์

โครงงำน 
4. กำรน ำโครงงำนไปใช้

ประโยชน์ 
5. พัฒนำโครงงำน

น ำเสนอเป็นแผนที่
ควำมคิด 

6. พัฒนำโครงงำน  
บูรณำกำรกำรเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นก ำหนดประเด็นปัญหำ 
(Problem) 
1.1 กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ  

สถำนกำรณ์ เกี่ยวกับลด
ปริมำณขยะด้วยสองมือเรำ 

1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ นักเรียน
ส ำรวจและหำสำเหตุของ
ปัญหำขยะในโรงเรียน 

1.3 กำรเสนอวิธีคิดแก้ปัญหำ  
นักเรียนได้ศึกษำสภำพของ
ปัญหำและได้ท ำกิจกรรมตำม
แบบฝึกปฏิบัติกำรโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 4 เรื่อง 
ขั้นพัฒนำโครงงำน 

1.4 กำรตรวจสอบผลลัพธ์  
นักเรียนตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน  

1. แบบฝึกปฏิบัติกำร
โครงงำน
วิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมขั้นที่ 4  
ขั้นพัฒนำโครงงำน 

2. คู่มือกำรใช้แบบฝึก
ปฏิบัติกำรโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

3. วัสดุ อุปกรณ์ใน
กำรศึกษำตำมชุด
แบบฝึก 

4.  www.google.com  
(โดย key word -
โครงงำน
วิทยำศำสตร์) 

 

1. ทดสอบก่อนท ำ
แบบฝึกและ
หลังท ำแบบฝึก
โดยใช้
แบบทดสอบ  
จ ำนวน 20 ข้อ 

2. ตรวจสอบฝึก
ปฏิบัติกำร
โครงงำน
วิทยำศำสตร์
โดยใช้แบบ
บันทึกคะแนน 

(5) 

 

http://www.google.com/


ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
 5. เก็บข้อมูล จัดกระท ำ

ข้อมูลเชิงปริมำณและ
เชิงคุณภำพวิเครำะห์
ข้อมูลและสรุปผลจำก
กำรส ำรวจตรวจสอบที่
สอดคล้องกับสมมติฐำน 

6. อธิบำยและแสดงผล
กำรส ำรวจตรวจสอบ 

7. สร้ำงค ำถำมที่จะน ำไปสู่
กำรส ำรวจ 

8. ตรวจสอบ และน ำ
ควำมรู้ไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ใหม่ 

9. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
จำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

 ขั้นที่ 2 ขั้นก ำหนดกิจกรรม        
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยฝึก
ทักษะกำรท ำโครงงำน (Activity) 
นักเรียนท ำกิจกรรมข้ันที่ 4 ขั้น
พัฒนำโครงงำน 
2.1 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้

ผู้เรียนทรำบ 
2.2 ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนท ำ

แบบฝึก เรื่องขั้นพัฒนำ
โครงงำน จ ำนวน 20 ข้อ 

2.3 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละตำม
ควำมสำมำรถ เก่ง อ่อน และ
ปำนกลำง กลุ่มละ 5-6 คน 
(กลุ่มเดิม) แบ่งตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เรียนศึกษำใบควำมรู้และท ำ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 4.1-4.5 

2.5 ท ำแบบฝึกปฏิบัติในเวลำเรียน  
โดยปฏิบัติจริงตำมข้ันตอน 

   

 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
 10. จัดแสดงผลงำน เขียน

รำยงำนและอธิบำย
กระบวนกำรและผล
ของโครงงำน หรือ
ชิ้นงำน 

 
 

 2.6 จบเนื้อหำอภิปรำยร่วมกัน 
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงำน 

2.7 สรุปผลกำรเรียนรู้และบันทึก
เก็บคะแนน 

2.8 นักเรียนท ำแบบฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองนอกเวลำเรียน เป็น
เรื่องท่ีผู้เรียนเลือกเอง              
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผล
รำยบุคคล    

2.9 จบเนื้อหำอภิปรำยร่วมกัน
นอกเวลำเรียน 

2.10 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงำน 

2.11 สรุปผลกำรเรียนรู้และบันทึก
เก็บคะแนน 

2.12 นักเรียนท ำแบบทดสอบหลัง
ท ำแบบฝึก เรื่อง ขั้นน ำเสนอ
โครงงำน จ ำนวน 20 ข้อ 

2.13 เก็บผลงำนเข้ำแฟ้ม 

   

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกำรเรียนรู้แบบ  

บูรณำกำร (Integration)   
นักเรียนท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
ได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนเนื้อหำ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยน ำทักษะ
และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  
ขั้นที่ 4 ขั้นน ำเสนอผลงำน   
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
นักเรียนผลงำนจำกกิจกรรม          
ขั้นที่ 3 ขั้นน ำเสนอโครงงำน 
น ำเสนอในชั้นเรียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ และ
น ำเสนอกิจกรรม วันวิทยำศำสตร์ 
ผลงำนที่ชนะเลิศน ำไปแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัดและ
ระดับภำคต่อไป 

   

 

 

 



ชุดที่ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วัดประเมินผล เวลำ (ชม.) 
   ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมควำมส ำเร็จ  

แสดงควำมขอบคุณ มอบรำงวัล 
เป็นขวัญและก ำลังใจ 
 (Thanks for Team) 
5.1 รวบรวมคะแนนจำกกิจกรรม

ขั้นที่ 3 ขั้นน ำเสนอโครงงำน 
5.2 มอบรำงวัลให้นักเรียน 

ที่ท ำงำนเป็นทีมได้ดี และ
ผลงำนมีคะแนนรวมมำกที่สุด
ตำมล ำดับ 

5.3 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด  
และระดับภำค 

5.4 จัดกิจกรรมชื่นชมควำมส ำเร็จ 
เลี้ยงฉลอง ให้กับนักเรียนที่มี
ผลงำนชนะเลิศในกำรแข่งขัน
และทีมงำน เป็นขวัญและ
ก ำลังใจ 
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คู่มือแบบฝึกปฏิบัตกิารโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง 
 
1. แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญการสอน
โดยโครงงานเป็นวิธีหนึ่ง ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยแบ่งโครงงานออกเป็น 2 ประเภท 
ตามสาระ คือ 
 1.1  โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานที่ผู้ เรียนตีกรอบการท างานภายใต้
จุดประสงค์การเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละวิชาที่ก าหนดขึ้นเองหรือก าหนดโดยหลักสูตรให้มีการเรียน 
ในเนื้อหานั้นๆ 
 1.2 โครงงานตามความสนใจ  เป็นโครงงานที่ผู้เรียนท าตามความสนใจ จากเรื่องที่เป็น
ปัญหาจากการเรียน จากปัญหาต่างๆ รอบตัว น าปัญหานั้นๆ มาหาค าตอบ โดยการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน 
 โครงงาน คือ การวิจัยเล็กๆ ส าหรับผู้เรียนเป็นการแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัย หาค าตอบ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หาเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามรายวิชาใด จะเรียกโครงงาน
ตามรายวิชานั้นๆ ครูเองต้องระลึกเสมอว่า การจัดกิจกรรมโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามความสนใจได้ศึกษาอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้พ้ืนฐานไปสู่
ความรู้ใหม่และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง กิจกรรมโครงงานยังช่วยสร้าง
คุณลักษณะของคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
 
2. ลักษณะของครูผู้สอนโครงงาน 
 ครูต้องสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
เรียนรู้โครงงาน ครูจ าเป็นต้องฝึกทักษะเบื้องต้นให้กับผู้เรียน เช่น 

2.1 ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
2.2 ทักษะกระบวนการของนักวิทยาศาสตร์ 
2.3 ทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.4 ทักษะการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
2.5 ทักษะการท างานร่วมกันทีม สร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียน 
2.6 ทักษะการฟัง การพูด การรายงานผล หลักการน าเสนอในที่ชุมชน 
2.7 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ และทักษะกระบวนการคิด 

 
3. ข้อพึงระวังของครูในบทบาทครูที่ปรึกษาโครงงาน 

3.1 การท าโครงงานเป็นการตัดสินใจของเด็ก ให้เด็กผู้เรียนมีส่วนตัดสินใจด้วยตนเอง 
3.2 ครูที่ปรึกษาต้องพูดคุยให้ผู้เรียนหาข้อสรุปจากการตกลงร่วมกันของกลุ่ม 
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3.3 ครูที่ปรึกษาต้องกระตุ้นใหผู้้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
3.4 ครูที่ปรึกษาต้องให้ผู้เรียนทราบบทบาทและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
3.5 ครูที่ปรึกษาต้องท าหน้าที่คอยช่วยให้ข้อมูลบางประการที่จ าเป็น 
3.6 ครูที่ปรึกษาต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการแก้ปัญหา 
3.7 ครูที่ปรึกษาจะต้องทราบว่า ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้มอบความรู้ มาเป็นผู้

กระตุ้นใหผู้้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย 
 
4. ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นโครงงาน 

4.1 เป็นเรื่องทีผู่้เรียนสนใจ  ต้องการหาค าตอบด้วยตนเอง 
4.2 เป็นการเรียนที่มีกระบวนการ   
4.3 เป็นการบูรณาการการเรียนรู้   
4.4 มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง  
4.5 ผู้เรียนใช้ความสามารถหลายด้าน มีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.6 มีการศึกษาอย่างลุ่มลึกด้วยวิธีการและแหล่งข้อมูลที่หลากลาย 
4.7 เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
4.8 มีการเสนอโครงงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมในด้านกระบวนการและงานที่ค้นพบ 
4.9 ข้อค้นพบหรือสิ่งที่ค้นพบ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  
5. แนวทางตรวจสอบความส าเร็จในการเรียนรูโ้ดยโครงงาน 

5.1 โครงงานเกิดจาการสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน 
5.2 ผู้เรียนได้น าประสบการณ์ความรู้เดิมมาใช้ 
5.3 โครงงานมีประเด็นค าถาม ที่เป็นปัญหา น าไปสู่การสืบค้าข้อมูล 
5.4  กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รู้เป็น

หลักด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
5.5  ผู้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจและการคิด

แก้ปัญหา 
5.6 มีเวลาเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง 
5.7 พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ 
5.8 ได้น าผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5.9 ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 
5.10  ผู้เรียนได้สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการท างานเป็นทีม 
5.11  ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของตนเอง  
5.12  ผู้เรียนชื่นชมความส าเร็จด้วยความภาคภูมิใจ 
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องค์ประกอบของคู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

1. จุดประสงค์ของการจัดท าคู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมของแบบฝึก

ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 4 ขั้นตอน ซึ่งมี 28 แบบฝึก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท า ดังนี้ 
1.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้เป็นคู่มือส าหรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการท าโครงงาน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
1.3 เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของ

ผู้เรียน 
1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ น าการเรียนรู้จาก

โครงงานไปใช้ประโยชน์ 
1.5 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้แบบบูรณาการ 
1.6 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
1.7 สร้างผู้น าที่สง่างามสู่สังคม และเป็นพลเมืองดีของประเทศ 
1.8 สร้างวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
1.9 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
2. ส่วนประกอบของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานเป็นแบบฝึกที่จัดท าขึ้นโดยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การจัดท า
โครงงานไปพร้อมการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยก าหนดการเรียนรู้ในเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ         
นอกเวลาเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนเลือกเรื่องตามความสมัครใจและความถนัดในการเรียน จึงเน้น
ความส าคัญที่ผู้เรียน ครูท าหน้าที่ครูที่ปรึกษา โดนในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย 

2.1 ข้อทดสอบก่อนท าแบบฝึก 20 ข้อ เพ่ือทดสอบความรู้เดิมก่อนฝึกปฏิบัติ 
2.2 ใบความรู้ที่ผู้เรียนควรรู้ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติ 
2.3 ใบกิจกรรมฝึกปฏิบัติในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงตามขั้นตอน 
2.4 ใบกิจกรรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลาเรียน เป็นเรื่องที่ผู้ เรียนเลือกปฏิบัติด้วย       

ตัวผู้เรียนเอง 
2.5 ทดสอบความรู้จากการฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ 

 
3. ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติ 

3.1 ศึกษาส่วนประกอบของคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างละเอียด 
3.2 ศึกษาแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละเล่มให้เข้าใจ 
3.3 ครูจัดกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนให้สัมพันธ์กับแต่ละแบบฝึก 
3.4 ครูแจกข้อทดสอบก่อนเรียน 
3.5 ครูแจกใบความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษา 
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3.6 ครูแจกใบกิจกรรมฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนแต่ละกิจกรรม 
3.7 ศึกษาอภิปรายรายงาน 
3.8 ผู้เรียนทดสอบหลังเรียน 
3.9 ครูแจกแบบฝึกผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยตนเอง 

 
4. บทบาทของครูผู้สอน 

4.1 ครูต้องศึกษาคู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์และแบบฝึกอย่าง
ละเอียดให้เข้าใจก่อนที่จะน าไปใช้ 

4.2 ให้ใช้ตามคู่มือการใช้แบบฝึกที่ได้จัดท าขึ้น ควบคู่กับแบบฝึกปฏิบัติการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ซึ่งใช้สอนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยศึกษาในห้องเรียนตามปกติ 

4.3 ครูอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ และแจ้งจุดประสงค์ให้
ผู้เรียนเข้าใจ 

4.4 ครูแจกกระดาษค าตอบคู่กับข้อทดสอบก่อนท าแบบฝึก 
4.5 ครูด าเนินการสอนตามแนวกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
4.6 ผู้เรียนศึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน 
4.7 ขณะที่ผู้เรียนก าลังปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องคอยดูแลให้ความช่วยเหลือและแนะน า  

การปฏิบัติกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพ่ือผู้เรียนจะได้ขอค าปรึกษาได้ทันทีเมื่อมีปัญหา 
4.8 เมื่อผู้เรียนศึกษาจบต้องอภิปรายและสรุปความรู้โดยครูช่วยสรุปเนื้อหาสั้นๆ 
4.9 ผู้เรียนรับใบกิจกรรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ฝึกปฏิบัติเก็บ

ชิ้นงานส่งตรวจและเก็บเข้าแฟ้มสะสมงาน 
4.10  ครูทดสอบผู้เรียนด้วยข้อทดสอบ หลังจากผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนครบถ้วนแล้ว 

 
5. ข้อเสนอแนะ 
 ครูแนะน าเรื่องการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกแบบฝึก ทุกกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน
เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากฝึกปฏิบัติด้วยตัวของผู้เรียนเองและมีชิ้นงานทุกข้ันตอน 
 
6. บทบาทของผู้เรียน 

6.1 ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม การน าเข้าสู่บทเรียนตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
ครูเป็นผู้ก ากับดูแล 

6.2 ทดสอบก่อนท าแบบฝึกในแต่ละแบบฝึกลงในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ และครูเป็น
ผู้ตรวจค าตอบ แจ้งผลให้ทราบ 

6.3 ศึกษาความรู้จากใบความรู้พร้อมทั้งสนทนาอภิปรายซักถาม 
6.4 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม บันทึกผลฝึกลงในแบบบันทึก โดยท างานเป็นกลุ่ม

ส่งครูตรวจก่อนเก็บชิ้นงาน 
6.5 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามใบกิจกรรม ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผลเป็นรายบุคคล 
6.6 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
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6.7 เกบ็ชิ้นงานเข้าแฟ้ม 
6.8 เมื่อจบเนื้อหาอภิปรายสรุป ทดสอบความรู้หลังท าแบบฝึก ครูตรวจค าตอบ แจ้งให้

ทราบผลการทดสอบ 
 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกท าโครงงาน 
7.1 ผู้เรียนบางคนจะแบ่งกลุ่มท างานโดยเลือกเข้ากลุ่มเฉพาะคนเก่ง หรือกลุ่มอ่อนท าให้

งานออกมาไม่ด ี
7.2 ผู้เรียนขาดความเชื่อมั่น ท าให้การเรียนไม่ประสบความส าเร็จ จึงต้องแอบดูเพ่ือน

ใกล้เคียงในการปฏิบัติงาน 
7.3 การฝึกปฏิบัติเน้นความคิดที่ปฏิบัติด้วยตัวผู้เรียนเอง ครูต้องท าหน้าที่คอยช่วยเหลือ

เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ 
 
8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

8.1 จัดแบ่งกลุ่มแบบคละกันให้มีคนเก่งอ่อนคละกัน 

8.2 ฝึกกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ปฏิบัติเต็มศักยภาพของตน 

8.3  ฝึกความรับผิดชอบในการท างานในระบบกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปี วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
สาระท่ี 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศมีกระบวนการหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับของท้องถิ่น ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
 ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น เสนอแนวคิด
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 

1. ส ารวจวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น (ว 2.2-1) 

2. เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน (ว 2.2-1) 

3. อาสาสมัครเป็นกลุ่มร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น (ว 2.2-1) 
 
สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 

1. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็น หรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
 2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี 
 3. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ได้ผลเที่ยงตรง           
และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
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 4. เก็บข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือ
ขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
 6. สร้างแบบจ าลอง (Modeling) หรือรูปแบบ (Pattern Representation) ที่อธิบายผล
หรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 
 7. สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน าไปใช้ในสถานการณ์
ใหม ่
 8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้
ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยานใหม่เพิ่มขึ้น หรือโต้แย้งจากเดิม 
 9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรือ อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 
 1.  ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ ในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษา
ค้นคว้า เรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้ 
 2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี 
 3. ส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
 4. เก็บข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากการส ารวจตรวจสอบที่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 6. อธิบายและแสดงผลการส ารวจตรวจสอบ 
 7. สร้างค าถามที่จะน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบและน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
 8. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน อธิบายกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ได้ยึดตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ
ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือก
รับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ  เพ่ือ       
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม             
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ใช้กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับ      
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร        
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กิจกรรมขั้นที่ 1 ทักษะพืน้ฐานก่อนท าโครงงาน เวลา  10 ชั่วโมง 

 
 
1. สาระส าคัญ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะทางสติปัญญา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่
น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจ และการคิด
แก้ปัญหา 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1  เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมขั้นที่ 1 ทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงานนี้แล้ว ผู้เรียน
สามารถอธิบายความหมายของทักษะ การสังเกต การวัด การจ าแนก การค านวณ การก าหนด และ
ควบคุม ตัวแปร การตั้งปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การสื่อความหมายและจัดกระท าข้อมูล        
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปได้ 
 2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้าน การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์          
การคิดตัดสินใจและการคิดแก้ปัญหา 
 
3. เนื้อหาสาระ 

3.1 ทักษะการสังเกต 
3.2 ทักษะการวัด 
3.3 ทักษะการจ าแนก 
3.4 ทักษะการค านวณ 
3.5 ทักษะการก าหนดและการควบคุมตัวแปร 
3.6 ทักษะการตั้งค าถาม 
3.7 ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
3.8 ทักษะการทดลอง 
3.9 ทักษะการสื่อความหมายและจัดกระท าข้อมูล 
3.10  ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 
4. ขั้นตอนกิจกรรม   

ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา (Problem)  
 1.1  การก าหนดประเด็นปัญหา สถานการณ์ เกี่ยวกับลดปริมาณขยะด้วยสองมือเรา 
 1.2 การวิเคราะห์ปัญหา นักเรียนส ารวจและหาสาเหตุของปัญหาขยะในโรงเรียน 
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 1.3 การเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา นักเรียนได้ศึกษาสภาพของปัญหาและได้ท ากิจกรรมตาม
แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง ทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงาน 
 1.4 การตรวจสอบผลลัพธ์ นักเรียนตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน  
 ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกทักษะการท าโครงงาน (Activity) 
นักเรียนท ากิจกรรมขั้นที่ 1 ทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงาน 
 2.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
 2.2 ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนท าแบบฝึก เรื่องทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงาน จ านวน  
20 ข้อ 
 2.3 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละตามความสามารถ เก่ง อ่อน และปานกลาง กลุ่มละ 5-6 คน 
(กลุ่มเดิม) แบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกปฏิบัติที่ 1.1-1.10 
 2.5 ท าแบบฝึกปฏิบัติในเวลาเรียน โดยปฏิบัติจริงตามข้ันตอน 
 2.6 จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกัน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
 2.7 สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 
 2.8 นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลาเรียน เป็นเรื่องที่ผู้เรียนเลือกเอง        
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผลรายบุคคล    
 2.9 จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกันนอกเวลาเรียน 
 2.10  ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
 2.11  สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 
 2.12  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังท าแบบฝึก เรื่องทักษะพื้นฐานก่อนท าโครงงาน จ านวน
20 ข้อ 
 2.13 เก็บผลงานเข้าแฟ้ม 
 ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
 นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้และได้รับองค์ความรู้ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอผลงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
 นักเรียนน าผลงานจากกิจกรรมข้ันที่ 1 ทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงาน น าเสนอในชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมความส าเร็จ แสดงความขอบคุณ มอบรางวัล เป็นขวัญและก าลังใจ
(Thanks for Team) 
 5.1  รวบรวมคะแนนจากกิจกรรมขั้นที่ 1 แบบฝึกทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงาน 
 5.2 มอบรางวัลให้นักเรียนที่ท างานเป็นทีมได้ดีและมีคะแนนรวมมากที่สุดตามล าดับ 
 
5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมขั้นที่ 1 ทักษะพ้ืนฐานก่อนท า
โครงงาน 
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 5.2 คู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 5.3 วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาตามชุดแบบฝึก 
 5.4 www.google.com(โดย Key Word - โครงงานวิทยาศาสตร์) 
 
6. การวัดประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ ระดับคุณภาพ 
1. ทดสอบก่อนท าแบบฝึก 

และหลังท าแบบฝึก 
1. แบบทดสอบ จ านวน 

20 ข้อ 
 

ดี           =  ร้อยละ 80-100      
ปานกลาง =  ร้อยละ 50-79      
ปรับปรุง   =  ต่ ากว่าร้อยละ 50   
 2. ตรวจสอบฝึกปฏิบัติการ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. แบบบันทึกคะแนน 
 

3. ประเมินความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3. แบบประเมิน
ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

4 (ดีมาก)     = 13-16  คะแนน 
3 (ดี)          = 9-12   คะแนน 
2 (พอใช้)     = 5-8     คะแนน 
1 (ปรับปรุง)  = 1-4    คะแนน 

 
7. แนวค าตอบของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 7.1  กิจกรรมที่ 1 ทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงาน 
  7.1.1  แบบฝึกที่ 1.1   ฝึกการสังเกต 
     ฝึกการสังเกตด้วยตนเอง 
  7.1.2 แบบฝึกที่ 1.2  ฝึกการวัด 
     ฝึกการวัดด้วยตนเอง 
  7.1.3 แบบฝึกที่ 1.3  ฝึกการจ าแนก 
     ฝึกการจ าแนกด้วยตนเอง 
  7.1.4 แบบฝึกที่ 1.4  ฝึกการค านวณ 
     ฝึกการค านวณด้วยตนเอง 
  7.1.5 แบบฝึกที่ 1.5  ฝึกการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
     ฝึกการก าหนดและควบคุมตัวแปรด้วยตนเอง 
 7.2 กิจกรรมที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  7.2.1 แบบฝึกที่ 1.6  ฝึกการตั้งปัญหา 
     ฝึกการตั้งปัญหาด้วยตนเอง 
  7.2.2 แบบฝึกที่ 1.7   ฝึกการตั้งสมมติฐาน 
     ฝึกการตั้งสมมติฐานด้วยตนเอง 
  7.2.3 แบบฝึกที่ 1.8   ฝึกการทดลอง 
     ฝึกการทดลองด้วยตนเอง 

http://www.google.com/
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  7.2.4 แบบฝึกที่ 1.9  ฝึกการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
     ฝึกการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลด้วยตนเอง 
  7.2.5 แบบฝึกที่ 1.10  ฝึกการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
     ฝึกการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปด้วยตนเอง  
   (แนวค าตอบตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนน าเสนอ) 
 7.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  1.  ข  2.  ข  3.  ค  4.  ง 
  5.  ค  6.  ง  7.  ค  8.  ง 
  9.  ง  10.  ง  11.  ง  12.  ค 
  13. ข  14.  ข  15.  ง  16.  ข 
  17.  ข  18.  ก  19.  ข  20.  ค 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กิจกรรมขั้นที่ 2  ขั้นท าโครงงาน เวลา  6 ชั่วโมง 

 

 

1. สาระส าคัญ 
 ขั้นท าโครงงานเป็นขั้นตอนที่ฝึกให้ผู้เรียนเลือกเรื่องที่สนใจและเหมาะสมมาท าโครงงานได้
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิด
ตัดสินใจและด้านการคิดแก้ปัญหา 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมขั้นที่ 2 ขั้นท าโครงงานแล้ว ผู้เรียนสามารถ 

2.1 อธิบายความหมายของขั้นตอนการเลือกท าโครงงาน ความรู้เรื่องโครงงาน การหา
แหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า ออกแบบการท าโครงงาน ลงมือท าโครงงาน ฝึกรวบรวมข้อมูลและ
อภิปรายผล 

2.2  วางแผนการท าโครงงานตามความสนใจได 
2.3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ 
2.4 ตรวจสอบและปรับปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ได้จนส าเร็จ 
2.5  ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการคิดวิเคราะห์

ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดตัดสินใจและด้านการคิดแก้ปัญหา 
 
3. เนื้อหาสาระ 

3.1 เลือกเรื่องที่ท าโครงงาน 
3.2 ความรู้เรื่องโครงงาน 
3.3 แหล่งการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า 
3.4 ออกแบบการท าโครงงาน 
3.5 รวบรวมข้อมูลและอภิปรายผล 

 
4. ขั้นตอนกิจกรรม 
       ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา (Problem)  
 1.1  การก าหนดประเด็นปัญหา สถานการณ์ เกี่ยวกับลดปริมาณขยะด้วยสองมือเรา 
 1.2 การวิเคราะห์ปัญหา นักเรียนส ารวจและหาสาเหตุของปัญหาขยะในโรงเรียน 
 1.3 การเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา นักเรียนได้ศึกษาสภาพของปัญหาและได้ท ากิจกรรมตาม
แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ขั้นท าโครงงาน 
 1.4 การตรวจสอบผลลัพธ์ นักเรียนตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน  
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 ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดกิจกรรม (Activity) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกทักษะการท าโครงงาน  
นักเรียนท ากิจกรรมขั้นที่ 2 ขั้นท าโครงงาน 
 2.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
 2.2  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนท าแบบฝึก เรื่อง ขั้นท าโครงงาน จ านวน 20 ข้อ 
 2.3  ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละตามความสามารถ เก่ง อ่อน และปานกลาง กลุ่มละ 5-6 คน  
(กลุ่มเดิม) แบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกปฏิบัติที่ 2.1-2.6 
 2.5 ท าแบบฝึกปฏิบัติในเวลาเรียน โดยปฏิบัติจริงตามข้ันตอน 
 2.6 จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกัน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
 2.7 สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 
 2.8 นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลาเรียน เป็นเรื่องที่ผู้เรียนเลือกเอง      
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผลรายบุคคล    
 2.9  จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกันนอกเวลาเรียน 
 2.10  ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
 2.11  สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 
 2.12  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังท าแบบฝึก เรื่อง ขั้นท าโครงงาน จ านวน 20 ข้อ 
 2.13  เก็บผลงานเข้าแฟ้ม 
 ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
 นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้และได้รับองค์ความรู้ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานในการท าโครงงาน 
 ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอผลงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
 นักเรียนผลงานจากกิจกรรมขั้นที่ 2 ขั้นท าโครงงาน น าเสนอในชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมความส าเร็จ แสดงความขอบคุณ มอบรางวัล เป็นขวัญและก าลังใจ
(Thanks for Team) 
 5.1 รวบรวมคะแนนจากกิจกรรมขั้นที่ 1 แบบฝึกทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงาน 
 5.2 มอบรางวัลให้นักเรียนที่ท างานเป็นทีมได้ดีและผลงานมีคะแนนรวมมากที่สุด
ตามล าดับ 
 
5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

5.1 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมข้ันที่ 2 ขั้นท าโครงงาน 
5.2 คู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5.3 วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาตามชุดแบบฝึก 
5.4 www.google.com (โดย Key Word - โครงงานวิทยาศาสตร์) 
5.5 ตัวอย่างโครงงานนักเรียน 

 
 

http://www.google.com/
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6. การวัดประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ ระดับคุณภาพ 
1. ทดสอบก่อนท าแบบฝึก 

และหลังท าแบบฝึก 
1. แบบทดสอบ จ านวน 

20 ข้อ 
 

ดี           =  ร้อยละ 80-100      
ปานกลาง =  ร้อยละ 50-79      
ปรับปรุง   =  ต่ ากว่าร้อยละ 50   
 2. ตรวจสอบฝึกปฏิบัติการ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. แบบบันทึกคะแนน 
 

3. ประเมินความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3. แบบประเมิน
ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

4 (ดีมาก)     = 13-16  คะแนน 
3 (ดี)          = 9-12   คะแนน 
2 (พอใช้)     = 5-8     คะแนน 
1 (ปรับปรุง)  = 1-4    คะแนน 

 
7. แนวค าตอบของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

7.1   แบบฝึกที่ 2.1  ฝึกเลือกเรื่องท าโครงงาน 
  ฝึกเลือกเรื่องท าโครงงานด้วยตนเอง 
7.2 แบบฝึกที่ 2.2 ฝึกความรู้เรื่องโครงงาน 
  ฝึกความรู้เรื่องโครงงานด้วยตนเอง 
7.3 แบบฝึกที่ 2.3 ฝึกหาแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า 
  ฝึกหาแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าด้วยตนเอง 
7.4 แบบฝึกที่ 2.4 ฝึกออกแบบการท าโครงงาน 
  ฝึกออกแบบการท าโครงงานด้วยตนเอง 
7.5 แบบฝึกที่ 2.5 ฝึกลงมือท าโครงงาน 
  ฝึกลงมือท าโครงงานด้วยตนเอง 
7.6 แบบฝึกที่ 2.6 ฝึกรวบรวมข้อมูลอภิปรายผล 
  ฝึกรวบรวมข้อมูลอภิปรายผลด้วยตนเอง 

 (แนวค าตอบตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนน าเสนอ) 
7.7  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

1. ข 11.   ง 
2. ก 12.   ข 
3. ง 13.   ข 
4. ค 14.   ง 
5. ง 15.   ง 
6. ค 16.   ง 
7. ง 17.   ค 
8. ข 18.   ง 
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9. ข 19.   ง 
10.   ข  20.   ข 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงาน  เวลา 7 ชั่วโมง 

 

 

1. สาระส าคัญ 
 การน าเสนอโครงงาน เป็นขั้นตอนการน าผลจากการท าโครงงานที่สนใจและเหมาะสมมา
น าเสนอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการคิด
วิเคราะห์ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดตัดสินใจและด้านการคิดแก้ปัญหา 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงานนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
 2.1  อธิบายความหมายการเขียนรายงาน การเขียนบทคัดย่อ การรวบรวมข้อมูลและจัด
รูปเล่ม การจัดท าแผงโครงงาน การจัดนิทรรศการ การรายงานและการประเมินโครงงาน 
 2.2 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการคิดวิเคราะห์
ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดตัดสินใจและด้านการคิดแก้ปัญหา 

 
3. เนื้อหาสาระ 

3.1 การเขียนรายงาน 
3.2 การเขียนบทคัดย่อ 
3.3 การรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่ม 
3.4 การจัดท าแผงโครงงาน 
3.5 การรายงาน 
3.6 การประเมินโครงงาน 
 

 

4. ขั้นตอนกิจกรรม 
 ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา (Problem)  
 1.1  การก าหนดประเด็นปัญหา สถานการณ์ เกี่ยวกับลดปริมาณขยะด้วยสองมือเรา 
 1.2 การวิเคราะห์ปัญหา นักเรียนส ารวจและหาสาเหตุของปัญหาขยะในโรงเรียน 
 1.3 การเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา นักเรียนได้ศึกษาสภาพของปัญหาและได้ท ากิจกรรมตาม
แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 เรื่อง ข้ันน าเสนอโครงงาน 
 1.4 การตรวจสอบผลลัพธ์ นักเรียนตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน  
 ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกทักษะการท าโครงงาน (Activity) 
นักเรียนท ากิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงาน 
 2.1  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
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 2.2 ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนท าแบบฝึก เรื่องทักษะพ้ืนฐานก่อนท าโครงงาน จ านวน 
20 ข้อ 
 2.3 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละตามความสามารถ เก่ง อ่อน และปานกลาง กลุ่มละ 5-6 คน 
(กลุ่มเดิม) แบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกปฏิบัติที่ 3.1-3.7 
 2.5 ท าแบบฝึกปฏิบัติในเวลาเรียน โดยปฏิบัติจริงตามข้ันตอน 
 2.6 จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกัน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
 2.7 สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 
 2.8 นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลาเรียน เป็นเรื่องที่ผู้เรียนเลือกเอง      
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผลรายบุคคล    
 2.9 จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกันนอกเวลาเรียน 

2.10  ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
2.11  สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 
2.12  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังท าแบบฝึก เรื่อง  ขั้นน าเสนอโครงงาน  จ านวน 20 ข้อ 
2.13  เก็บผลงานเข้าแฟ้ม 
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 

        นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้และได้รับองค์ความรู้ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพ้ืนฐานในการน าเสนอ
โครงงาน 
 ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอผลงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
 นักเรียนผลงานจากกิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงาน น าเสนอในชั้นเรียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และน าเสนอกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ผลงานที่ชนะเลิศน าไปแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป 
 ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมความส าเร็จ แสดงความขอบคุณ มอบรางวัล เป็นขวัญและก าลังใจ 
(Thanks for Team) 
        5.1  รวบรวมคะแนนจากกิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงาน 
        5.2 มอบรางวัลให้นักเรียนที่ท างานเป็นทีมได้ดีและผลงานมีคะแนนรวมมากที่สุดตามล าดับ 
        5.3  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค 
         5.4 จัดกิจกรรมชื่นชมความส าเร็จ เลี้ยงฉลองให้กับนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศใน       
การแข่งขันและทีมงาน เป็นขวัญและก าลังใจ 
 
5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
            5.1  แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมข้ันที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงาน 

 5.2  คู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 5.3  วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาตามชุดแบบฝึก 
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 5.4  www.google.com (โดย Key Word - โครงงานวิทยาศาสตร์) 
 

6. การวัดประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ ระดับคุณภาพ 
1. ทดสอบก่อนท าแบบฝึก 

และหลังท าแบบฝึก 
1. แบบทดสอบ จ านวน 

20 ข้อ 
 

ดี           =  ร้อยละ 80-100      
ปานกลาง =  ร้อยละ 50-79      
ปรับปรุง   =  ต่ ากว่าร้อยละ 50   
 2. ตรวจสอบฝึกปฏิบัติการ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. แบบบันทึกคะแนน 
 

3. ประเมินความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3. แบบประเมิน
ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

4 (ดีมาก)     = 13-16  คะแนน 
3 (ดี)          = 9-12   คะแนน 
2 (พอใช้)     = 5-8     คะแนน 
1 (ปรับปรุง)  = 1-4    คะแนน 

 
7.  แนวค าตอบของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

7.1 แบบฝึกที่ 3.1 ฝึกการเขียนรายงาน 
  ฝึกการเขียนรายงานด้วยตนเอง 
7.2 แบบฝึกที่ 3.2 ฝึกการเขียนบทคัดย่อ 
  ฝึกการเขียนบทคัดย่อด้วยตนเอง 
7.3 แบบฝึกที่ 3.3 ฝึกการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่ม 
  ฝึกการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่มด้วยตนเอง 
7.4 แบบฝึกที่ 3.4 ฝึกการจัดท าแผงโครงงาน 
  ฝึกการจัดท าแผงโครงงานด้วยตนเอง 
7.5 แบบฝึกที่ 3.5 ฝึกการจัดนิทรรศการ 
  ฝึกการจัดนิทรรศการด้วยตนเอง 
7.6 แบบฝึกที่ 3.6 ฝึกการรายงาน 
  ฝึกการรายงานด้วยตนเอง 
7.7 แบบฝึกที่ 3.7 ฝึกการประเมินผลโครงงาน 
  ฝึกการประเมินผลโครงงานด้วยตนเอง 
(แนวค าตอบตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนน าเสนอ) 

7.8  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
1. ข 11.   ง 
2. ก 12.   ค 
3. ง 13.   ง 
4. ง 14.   ง 

http://www.google.com/
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5. ค 15.   ง 
6. ก 16.   ค 
7. ง 17.   ข 
8. ข 18.   ก 
9. ก 19.   ง 

  10.   ก  20.   ค 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาโครงงาน เวลา 5 ชั่วโมง 

 

 

1. สาระส าคัญ 
 ขั้นพัฒนาโครงงาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถสะท้อนไปถึงโครงงาน
ใหม่ และน าไปสู่การเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ ได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการคิด
วิเคราะห์  ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดตัดสินใจและด้านการคิดแก้ปัญหา 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาโครงงานนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
 2.1  อธิบายความหมายของการเผยแพร่โครงงาน การวิเคราะห์โครงงาน การน าโครงงาน
ไปใช้ประโยชน์ พัฒนาโครงงานน าเสนอเป็นแผนที่ความคิด และพัฒนาโครงงานบูรณาการเรียนรู้ได้ 
 2.2 น าขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ 
 2.3 น าวิธีการเรียนรู้จากการท าโครงงาน ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ได้ 
 2.4 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการคิดวิเคราะห์   
ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดตัดสินใจ และด้านการคิดแก้ปัญหา 
 
3. เนื้อหาสาระ 

3.1 การเผยแพร่โครงงาน 
3.2 การวิเคราะห์โครงงาน 
3.3 การน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ 
3.4 พัฒนาโครงงานน าเสนอเป็นแผนที่ความคิด 
3.5  พัฒนาโครงงานบูรณาการการเรียนรู้ 

 
4. ขั้นตอนกิจกรรม 
 ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา (Problem)  
 1.1  การก าหนดประเด็นปัญหา สถานการณ์ เกี่ยวกับลดปริมาณขยะด้วยสองมือเรา 
 1.2 การวิเคราะห์ปัญหา นักเรียนส ารวจและหาสาเหตุของปัญหาขยะในโรงเรียน 
 1.3 การเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา นักเรียนได้ศึกษาสภาพของปัญหาและได้ท ากิจกรรมตาม
แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 เรื่อง ข้ันพัฒนาโครงงาน 
 1.4 การตรวจสอบผลลัพธ์ นักเรียนตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน  
 ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกทักษะการท าโครงงาน (Activity) 
 นักเรียนท ากิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาโครงงาน 
 2.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
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 2.2 ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนท าแบบฝึก เรื่องขั้นพัฒนาโครงงาน จ านวน 20 ข้อ 
 2.3 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละตามความสามารถ เก่ง อ่อน และปานกลาง กลุ่มละ 5-6 คน 
(กลุ่มเดิม) แบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกปฏิบัติที่ 4.1-4.5 
 2.5 ท าแบบฝึกปฏิบัติในเวลาเรียน โดยปฏิบัติจริงตามข้ันตอน 
 2.6 จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกัน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
 2.7 สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 
 2.8 นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลาเรียน เป็นเรื่องที่ผู้เรียนเลือกเอง           
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผลรายบุคคล    
 2.9 จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกันนอกเวลาเรียน 
           2.10  ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
            2.11  สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 
            2.12  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังท าแบบฝึก เรื่อง  ขั้นน าเสนอโครงงาน  จ านวน 20 ข้อ 
            2.13  เก็บผลงานเข้าแฟ้ม 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
    นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้และได้รับองค์ความรู้ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอผลงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workshop) 
         นักเรียนผลงานจากกิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาโครงงาน น าเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน       
การเรียนรู้ และน าเสนอกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ผลงานที่ชนะเลิศน าไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป 
 ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมความส าเร็จ แสดงความขอบคุณ มอบรางวัล เป็นขวัญและก าลังใจ
(Thanks for Team) 
      5.1  รวบรวมคะแนนจากกิจกรรมข้ันที่ 4  ขั้นพัฒนาโครงงาน 
      5.2 มอบรางวัลให้นักเรียนที่ท างานเป็นทีมได้ดี และผลงานมีคะแนนรวมมากที่สุด
ตามล าดับ 
      5.3  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับภาค 
       5.4 จัดกิจกรรมชื่นชมความส าเร็จ เลี้ยงฉลอง ให้กับนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศใน        
การแข่งขันและทีมงาน เป็นขวัญและก าลังใจ 
 
5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

5.1 แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมข้ันที่ 4 ขั้นพัฒนาโครงงาน 
5.2 คู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5.3 วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาตามชุดแบบฝึก 
5.4 www.google.com (โดย Key Word - โครงงานวิทยาศาสตร์) 

http://www.google.com/
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6. การวัดประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ ระดับคุณภาพ 
1. ทดสอบก่อนท าแบบฝึก 

และหลังท าแบบฝึก 
1. แบบทดสอบ จ านวน 

20 ข้อ 
 

ดี           =  ร้อยละ 80-100      
ปานกลาง =  ร้อยละ 50-79      
ปรับปรุง   =  ต่ ากว่าร้อยละ 50   
 2. ตรวจสอบฝึกปฏิบัติการ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. แบบบันทึกคะแนน 
 

3. ประเมินความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3. แบบประเมิน
ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

4 (ดีมาก)     = 13-16  คะแนน 
3 (ดี)          = 9-12   คะแนน 
2 (พอใช้)     = 5-8     คะแนน 
1 (ปรับปรุง)  = 1-4    คะแนน 

 
7. แนวค าตอบของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

7.1 แบบฝึกที่ 4.1 ฝึกการเผยแพร่โครงงาน 
  ฝึกการเผยแพร่โครงงานด้วยตนเอง 
7.2 แบบฝึกที่ 4.2 ฝึกการวิเคราะห์โครงงาน 
  ฝึกการวิเคราะห์โครงงานด้วยตนเอง 
7.3 แบบฝึกที่ 4.3 ฝึกการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ 
  ฝึกการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง 
7.4 แบบฝึกที่ 4.4 ฝึกการพัฒนาโครงงานที่เป็นแผนภาพความคิด 
  ฝึกการพัฒนาโครงงานที่เป็นแผนภาพความคิดด้วยตนเอง 
7.5 แบบฝึกที่ 4.5 ฝึกพัฒนาโครงงานบูรณาการการเรยีนรู้ 
  ฝึกพัฒนาโครงงานบูรณาการการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (แนวค าตอบตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนน าเสนอ) 
7.6  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

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

 



251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างคู่มือนักเรียน 
(แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์) 
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ค าน า 

 
 

แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมข้ันที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงานส าหรับ
ผู้เรียนเล่มนี้ เป็นเอกสารที่ ครูอมรัชญา ชินศรี ได้จัดท าขึ้นมาเพ่ือเป็นเอกสาร ส าหรับ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ประกอบการเรียนรู้ทักษะกระบวนการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โดยได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ ให้ใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ 

ครูหวังว่าแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์เล่มนี้ จะอ านวยความสะดวกและ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนได้แสดง
พฤติกรรมด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น จาก
การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 

 
นางสาวอมรัชญา  ชินศรี 

      ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์     ก 
องค์ประกอบแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์     ข 
จุดประสงค์ของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์     ค 
แบบทดสอบก่อนเรียน         1 
กิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงาน       6 

  ใบความรู้ เรื่อง การเขียนรายงาน      6 
แบบฝึกที่ 3.1 ฝึกการเขียนรายงาน     10 
แบบฝึกที่ 3.1 ฝึกการเขียนรายงานด้วยตนเอง    11 

 ใบความรู้ เรื่อง ฝึกการเขียนบทคัดย่อ      12 
แบบฝึกที่ 3.2 ฝึกการเขียนบทคัดย่อ    14 
แบบฝึกที่ 3.2 ฝึกการเขียนบทคัดย่อด้วยตนเอง    15 

 ใบความรู้ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่ม    16 
แบบฝึกที่ 3.3 ฝึกการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่ม   17 
แบบฝึกที่ 3.3 ฝึกการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่มด้วยตนเอง  18 

 ใบความรู้ เรื่อง การจัดท าแผงโครงงาน     19 
แบบฝึกที่ 3.4 ฝึกการจัดท าแผงโครงงาน     20 
แบบฝึกที่ 3.4 ฝึกการจัดท าแผงโครงงานด้วยตนเอง   21 

 ใบความรู้ เรื่อง การจัดนิทรรศการ      22 
แบบฝึกที่ 3.5 ฝึกการจัดนิทรรศการ     23 
แบบฝึกที่ 3.5 ฝึกการจัดนิทรรศการด้วยตนเอง    24 

 ใบความรู้ เรื่อง การรายงาน       25 
แบบฝึกที่ 3.6 ฝึกการรายงาน      26 
แบบฝึกที่ 3.6 ฝึกการรายงานด้วยตนเอง     27 

 ใบความรู้ เรื่อง ประเมินผลโครงงาน      28 
แบบฝึกที่ 3.7 ฝึกประเมินผลโครงงาน    29 
แบบฝึกที่ 3.7 ฝึกประเมินผลโครงงานด้วยตนเอง    30 

แบบทดสอบหลังเรียน         31 
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             ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกปฏิบตัิการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

        ในการท าแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวน 
การท าโครงงาน กิจกรรมขั้นที ่3 ขั้นน าเสนอโครงงาน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน  
ดังนี้ 

1.  อ่านรายละเอียดค าแนะน าของแบบฝึกก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง 
2.  ท าแบบทดสอบก่อนท าแบบฝึก กิจกรรมขั้นที ่3 ขั้นน าเสนอโครงงาน  
     จ านวน 20 ข้อ 
3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์ของแบบฝึกทัง้ 7 ข้อ 
4.  การปฏิบัติกิจกรรมแต่ละแบบฝึก ใช้เวลาในการท าแบบฝึก แบบฝึกละ 1 ชั่วโมง 

จ านวน 7 แบบฝึก 
4.1  แบบฝึกปฏิบัติในเวลาเรียน โดยนักเรียนปฏิบัติจริงตามขั้นตอน 
4.2  ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
4.3  สรุปผลการเรียนและนักเรียนเก็บคะแนน 

5.  นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองนอกเวลาเรียน เป็นเรื่องทีน่ักเรียน 
     เลือกเอง ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม บันทึกผลเป็นรายบุคคล 

5.1  จบเนื้อหาอภิปรายร่วมกันนอกเวลาเรียน 
5.2  สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกเก็บคะแนน 

6.   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังท าแบบฝึก กิจกรรมขั้นที ่3 ขั้นน าเสนอโครงงาน จ านวน  
20 ข้อ 

7.  เก็บผลงานเข้าแฟ้ม 
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องค์ประกอบแบบฝึกปฏบิัติโครงงานวิทยาศาสตร ์ 
 

 
 
 
 

แบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการท าโครงงาน  
กิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงาน เป็นการน าเสนอผลการศึกษา เป็นงานที่ต้องท า 
ต่อเนื่อง จะมีผลต่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 7 แบบฝึก คือ 

 
1.  ฝึกการเขียนรายงาน 
2.  ฝึกการเขียนบทคัดย่อ 
3.  ฝึกการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่ม 
4.  ฝึกการจัดท าแผงโครงงาน 
5.  ฝึกการจัดนิทรรศการ 

 6.  ฝึกการรายงาน 
 7.  ฝึกการประเมินโครงงาน 
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จุดประสงค์ของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

                   กิจกรรมขั้นที่ 3 
                   ขัน้น าเสนอโครงงาน 

 
 

 
เมือ่นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียน

สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 
 

1.  น าผลการท าโครงงานมาเขียนรายงานได้ 
2.  เขียนบทคัดย่อจากผลโครงงานตามความสนใจได้ 
3.  รวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่มโครงงานได้ 
4.  ระบุหัวข้อที่น าเสนอแผงโครงงานและวางรูปแบบแผงโครงงานได้ 
5.  อธิบายวิธีการจัดนิทรรศการและการประเมินผล 

 6.  รายงานผลการท าโครงงานโดยการเขียนรายงานและการน าเสนอปากเปล่าได้ 
7.  สามารถประเมินผลโครงงาน สรุปผลการประเมินและบอกข้อดี ข้อควรปรับปรุง 
    ของโครงงานที่จัดท าได้ 

 
 
 
 
 

เวลาที่ใช้ 
  ฝึกปฏิบัติในเวลาเรียน จ านวน  7  ชั่วโมง 
  ฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมขั้นที่ 4 
ขั้นน าเสนอโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
****************************************************************************************************** 
 
ค าชี้แจง  นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในกระดาษ 

ค าตอบ 
 
1.  การเขียนรายงานจะกระท าเมื่อใด 

ก.  ก่อนการท าโครงงาน  
ข.  การท าโครงงานเสร็จแล้ว 
ค.  ท าเวลาใดก็ได้ หรือไม่ท าก็ได้ 
ง.  หลังการรายงานให้ทุกคนทราบ 

 
2.  การเขียนรายงานหัวข้อแรก ที่ต้องเขียนคืออะไร 

ก.  ชื่อโครงงาน 
ข.  ชื่อผู้ท าโครงงาน 
ค.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
ง.  ชื่อโรงเรียนที่ท าโครงงาน 

 
3.  แรงจูงใจหรือเหตุจูงใจในการท าโครงงานจะเขียนไว้ในข้อใด 

ก.  สมมติฐานของโครงงาน 
ข.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
ค.  ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
ง.  ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

 
4.  บทคัดย่อ มีประโยชน์อย่างไร 

ก.  ศึกษาโครงงานได้ละเอียดที่สุด 
ข.  การท าโครงงานต้องมีบทคัดย่อ 
ค.  เป็นประโยชน์ในการประกวดโครงงาน 
ง.  ท าให้ผู้อ่ืนศึกษาเข้าใจโครงงานได้ในเวลารวดเร็ว 
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5.  บทคัดย่อ จะเขียนให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
ก.  วัตถุประสงค์ 
ข.  ผลการศึกษา 
ค.  ตัวแปรที่ศึกษา 
ง.  วิธีการด าเนินการ 

 
6.  การเขียนบทคัดย่อ ควรเลือกใช้ภาษาอย่างไร 

ก.  ภาษาวิชาการ 
ข.  ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย 
ค.  ภาษาถ่ินหรือภาษาพ้ืนเมือง 
ง.  ภาษาอังกฤษผสมกับภาษาไทย 

 
7.  เอกสารอ้างอิง หมายถึงอะไร 

ก.  หนังสือสารคดี 
ข.  หนังสือเอกสารทั่วไป 
ค.  หนังสือคู่มือของครูผู้สอน 
ง.  หนังสือเอกสารเกี่ยวกับโครงงานที่ท า 

 
8.  การเขียนหนังสืออ้างอิงหรือบรรณานุกรม ขึ้นต้นด้วยสิ่งใด 

ก.  ชื่อเรื่อง 
ข.  ชื่อผู้แต่ง 
ค.  ชื่อหนังสือ 
ง.  ชื่อส านักพิมพ์ 

 
9.  แผงโครงงานที่ดี มีขนาดตรงกับข้อใด 

ก.  60 cm x 60 cm, 60 cm x 120 cm, 60 cm x 60 cm 
ข.  60 cm x 60 cm, 120 cm x 120 cm, 60 cm x 60 cm 
ค.  60 cm x 120 cm, 60 cm x 120 cm, 60 cm x 120 cm 
ง.  60 cm x 120 cm, 120 cm x 120 cm, 60 cm x 120 cm 

 
10.  แผงโครงงานนิยมท าด้วยวัสดุใด 

ก.  ไม้อัด 
ข.  พลาสติก 
ค.  กระดานด า 
ง.  กระดาษหนังสือพิมพ์ 
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11.  นอกจากการจัดท าแผงโครงงานแล้ว ยังนิยมน าสิ่งใดมาประกอบแผงโครงงาน 
ก.  สถิติที่เก่ียวกับโครงงาน 
ข.  ภาพถ่ายการท าโครงงาน 
ค.  แบบบันทึกการท าโครงงาน 
ง.  วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงงาน 

 
12.  ข้อใด คือจุดส าคัญของการจัดนิทรรศการ 

ก.  ส่งเสริมให้นักเรียนท างาน 
ข.  ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งใจเรียน 
ค.  ส่งเสริมโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก 
ง.  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
13.  การจัดนิทรรศการควรมีจุดเด่นอย่างไร 

ก.  จัดให้ความรู้มาก 
ข.  จัดให้มีพ้ืนที่กว้างๆ 
ค.  จัดให้มีอุปกรณ์มากๆ 
ง.  จัดให้ดึงดูดความสนใจ 

 
14.  ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการจัดนิทรรศการ 

ก.  ส่งเสริมการแสดงออก 
ข.  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ค.  ส่งเสริมการกล้าตอบข้อซักถาม 
ง.  ส่งเสริมการท าโครงงานอิสระคนเดียว 

 
15.  การรายงานในข้อใดที่น่าสนใจที่สุด 

ก.  รายงานแบบท่อง 
ข.  รายงานแบบปากเปล่า 
ค.  รายงานแบบบันทึกเทป 
ง.  รายงานประกอบแผ่นโปร่งใส 

 
16.  ข้อใดคือสิ่งที่ใช้ประกอบการรายงานเหมาะสมที่สุด 

ก.  แผ่นพับ 
ข.  รูปภาพ 
ค.  แผ่นโปร่งใส 
ง.  เอกสารเผยแพร่ 
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17.  การรายงานต้องเตรียมค าถามเพ่ืออะไร 
ก.  ตอบค าถามตัวเอง 
ข.  ตอบค าถามจากผู้สงสัย 
ค.  ตอบค าถามจากกรรมการ 
ง.  ตอบค าถามที่ยังไม่ได้ทดลอง 

 
18.  การรายงานหากติดขัดในการอธิบายควรท าอย่างไร 

ก.  ยอมรับโดยดี 
ข.  ตอบกลบเกลื่อน 
ค.  หยุดการอธิบาย 
ง.  หลบเลี่ยงไปทางอ่ืน 

 
19.  การตอบค าถามจะประเมินจากสิ่งใด 

ก.  การตอบค าถามได้รวดเร็ว 
ข.  การตอบค าถามได้ตามที่ท่องจ า 
ค.  การตอบค าถามมากกว่าผู้ซักถาม 
ง.  การตอบค าถามได้ชัดเจนและถูกต้อง 

 
20.  การประเมิน หัวข้อใดน ามาประเมินเป็นข้อแรก 

ก.  แผงโครงงาน 
ข.  การตอบค าถาม 
ค.  ความคิดสร้างสรรค์  
ง.  การเสนอด้วยวาจา 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
กิจกรรมขั้นที่ 3 น าเสนอโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ี

เขต 1 
 

 

ชื่อ ............................................................................................. เลขที่.............ชั้น.............. 

วัน...................เดือน ........................................พ.ศ.......................... 

 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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ที ่

กิจกรรมขั้นที่ 3  ขั้นน าเสนอโครงงาน 
แบบฝึกปฏิบัตกิารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 3.1 

เร่ือง การเขียนรายงาน 
 

ใบความรู้ที่ 3.1  ฝึกการเขียนรายงาน 

 

 

การเขียนรายงาน เป็นการเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน เป็นวิธีที่สื่อความหมาย
ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เพ่ือให้คนอื่นๆ ได้เข้าใจถึงแนวคิดวิธีการด าเนินการ ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล ผลที่ได้ ตลอดจนถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น การเขียน
รายงาน ควรใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาและครอบคลุมหัวข้อ 

1.  ชื่อโครงงาน 
2.  ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 
3.  ชื่อที่ปรึกษา 
4.  สถานที่ท าโครงงาน 
5.  บทคัดย่อ 
6.  เนื้อเรื่องในโครงงานประกอบด้วย 

บทที่ 1  ทีม่าและความส าคัญของโครงงาน 
  จุดมุ่งหมายการศึกษาค้นคว้า 
  สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า 
  ตัวแปรที่เกีย่วข้อง 
  ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
  นิยามศัพท์ 

บทที่ 2  เอกสารและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
บทที่ 3  อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
บทที่ 4  ผลการทดลอง 
บทที่ 5  สรุปผลการทดลอง 

7.  ข้อเสนอแนะ 
8.  เอกสารอ้างอิง 
9.  กิตติกรรมประกาศ 

 

 



280 
 

 

 

การท ารายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ 
 
1. ปกหน้าประกอบด้วย 

1.1  ชื่อโครงงาน .................................................................................................  
1.2  ผู้จัดท า  1. ............................................................................  

2. ............................................................................  
3. ............................................................................  
4. ............................................................................ 

1.3  อาจารย์ที่ปรึกษา .............................................................................................  
1.4  สถานทีศ่ึกษา ................................................................................................... 

 (ชื่อโรงเรียนทีอ่ยู่โดยละเอียด ที่ติดต่อทางไปรษณีย์พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์) 
1.5  วันเดือนปี ทีป่ระกวด .....................................................................................  

2. สารบัญ 
สารบัญเรื่อง 
สารบัญภาพ 
สารบัญตาราง 
สารบัญกราฟ 

3. บทคัดย่อ 
(เขียนเกีย่วกับโครงงานโดยย่อ เช่น วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และสรุปผลของ 
การศึกษา) 

4. เนื้อเรื่องโครงงาน ประกอบด้วย 
บทที่ 1 บทน า 

  ทีม่าและความส าคัญของโครงงาน 
      (กล่าวถึงความเป็นมา เหตุจูงใจ หรือปัญหาที่ศึกษา) 
  ปัญหาทีศ่ึกษา หรือจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
       (ระบุจุดประสงค์ของการศึกษา หรือปัญหาที่ต้องการศึกษาให้ได้ค าตอบ) 
  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
      (ข้อความแสดงการคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า ท าการทดลองโดยมีพ้ืนฐานจาก 
      การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและจากข้อมูลอื่นๆ) 
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  ตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
  ตัวแปรต้น 
  ตัวแปรตาม 
  ตัวแปรควบคุม 
      ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า (ระบุให้ชัดเจนว่างานนี้ท ากว้างแค่ไหน) 
  นิยามศัพท์ให้เขียนค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการทดลอง เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงกัน 
      เช่น ความเข้มข้นของสารเป็นเท่าไร สลน. แปลว่าอะไร 

 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(กล่าวถึงข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาจากเอกสาร ต ารา หรือวารสาร 
หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
ทีต่้องน ามาใช้ และเป็นแนวทางของการตั้งสมมติฐาน) 

 
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

  วัสดุอุปกรณ์ 
  (ระบุว่าใช้วัสดุและอุปกรณ์ใดบ้าง ในจ านวนและปริมาณเท่าใด เป็นต้น) 
  วิธีการด าเนินการ 
   (อธิบายวิธีการในการศึกษาค้นคว้าทุกข้ันตอนโดยละเอียด เช่น การออกแบบ 
   การทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล) 

 
บทที่ 4 ผลการทดลอง 

 ผลการศึกษา 
(ระบุผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการศึกษา) 

 
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

เป็นการตอบปัญหาที่ศึกษาโดยสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาปัญหา 
ได้ค าตอบอะไร แสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาที่ได้ว่าหมายความว่าอย่างไร 
ผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป 
ของปัญหาทีศ่ึกษา 
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 5.  ข้อเสนอแนะ 
(กล่าวถึงข้อคิดเห็นที่ได้จากการท าโครงงาน เช่น จะน าผลของการศึกษาไปใช้ 

ประโยชน์อะไรได้บ้าง และขอ้คิดเห็นส าหรับการศึกษาค้นคว้าเรื่องในท านองนี้ต่อไป 
ในอนาคต) 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อหนังสือ เอกสาร ต าราต่างๆ ทีใ่ช้ศึกษาค้นคว้าในการท าโครงงาน ควรเขียน 

ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิงด้วย) 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
อาจเขียนค าขอบคุณผู้ที่ได้ช่วยเหลือไว้ในรายงานด้วย นิยมเขียนไว้ในบทคัดย่อหรือ 

หัวข้อสุดท้ายหลังข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม ล าดับก่อนหลังของหัวข้อต่างๆ ทีเ่สนอไว้นี้ 
ไม่ใช่เรื่องตายตัว บางคนอาจนิยมสลับบางหัวข้อ หรือยุบรวมบางหัวข้อเข้าด้วยกันหรือ 
อาจแจกแจงหัวข้อละเอียดขึ้นก็ย่อมกระท าได้ 
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แบบฝึกท่ี 3.1  ฝึกการเขียนรายงาน 

 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ..............ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันท ี่..........เดือน........................พ.ศ. ...............เวลา............ 
******************************************************************************************* 
 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา      1 ชั่วโมง (ปฏิบัติในเวลาเรียน) 
ค าชี้แจง    นักเรียนเลือกท าโครงงานตามความสนใจในหัวข้อเรื่อง “ลดปริมาณขยะด้วยสองมือเรา” 
 

1. ชื่อโครงงาน ................................................................................................................  
2. ผู้ท าโครงงาน...............................................................................................................  
3. ทีป่รึกษาโครงงาน .......................................................................................................  
4. สถานที่ศึกษา .............................................................................................................  
5. วันเดือนปีทีศ่ึกษา. ......................................................................................................  
6. บทคัดย่อ (ยังไม่ต้องเขียน) .........................................................................................  
7. เนื้อเรื่องโครงงาน .......................................................................................................  

บทที่ 1  ทีม่าและความส าคัญของโครงงาน ............................................................... 
 ปัญหา จุดมุ่งหมายของการศึกษา …..................................................... 
 สมมติฐานของการศึกษา........................................................................ 
 สมมติฐานของการค้นคว้า...................................................................... 
 ตัวแปรที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ...................................................................... 
 ขอบเขตการศึกษา ................................................................................  
 นิยามค าศัพท์ .......................................................................................  

บทที่ 2  เอกสารที่เก่ียวข้อง ............................................................................... ...... 
บทที่ 3  วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการ .................................................................. 
บทที่ 4  ผลการศึกษา ............................................................................................. 
บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล ................................................................................... 
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แบบฝึกที่ 3.1  ฝึกการเขียนรายงานด้วยตนเอง 

 
ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ..............ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันท ี่..........เดือน........................พ.ศ. ...............เวลา............ 
******************************************************************************************* 
 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา      ปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
ค าชี้แจง    นักเรียนน าผลการท าโครงงานเขียนรายงาน ตามข้อที่ก าหนดให้ในใบความรู้ การท า

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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แบบฝึกปฏิบัตกิารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 3.2 
เร่ือง การเขียนบทคัดย่อ 

 
 

ใบความรู้ที่ 3.2  ฝึกการเขียนบทคัดย่อ 

 

 

 

 

 

  บทคัดย่อ เป็นการเขียนเกี่ยวกับการท าโครงงานทั้งหมดโดยย่อหลังจาก 
ท าโครงงานให้เหลือประมาณ 300-350 ค า กล่าวถึง 

-  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
-  วัตถุประสงค์ 
-  วิธีการด าเนินการ 
-  ผลทีไ่ด้จากการศึกษา 
-  สรุปผลการศึกษา 
บทคัดย่อที่ดีจะมีประโยชน์ท าให้ผู้อ่ืนศึกษาโครงงานนั้นๆ  ได้เข้าใจในเวลา                   

รวดเร็ว การเขียนควรเป็นภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่ายและสื่อความหมายได้ดี 
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  ตัวอย่าง 

 

 

 โครงงาน   สารสะเดาต่อพฤติกรรมของหอยเชอรี่ 
ผู้จัดท าโครงงาน  ด.ญ.สุจันทรา  ศรีพลอย 

ด.ญ.จิตรานุช  พรหมจันทร์ 
ด.ญ.ศันสนีย์  พุ่มกุมาร 

ครูที่ปรึกษา  นางสาวอมรัชญา  ชินศรี 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
บทคัดย่อ 

ชาวนาประสบปัญหาหอยเชอรี่ท าลายต้นกล้าข้าวในนาได้รับความเสียหายจึงก าจัด
โดยสารเคมี ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สารสะเดาสามารถก าจัดศัตรูพืชได้ จึงได้
น ามาทดลองศึกษาพฤติกรรมของหอยเชอรี่ 

คณะผู้จัดท าโครงงาน ได้ท าการทดลองโดยใช้สารสะเดาในปริมาณที่แตกต่างกัน
เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของหอยเชอรี่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในน้ าที่
มีสารสะเดาปริมาณ 0.5 ลิตร 1.0 ลิตร และ 1.5 ลิตร ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบกับ 
ตัวควบคุม ที่ไม่มีสารสะเดาละลายอยู่ในน้ า   

ผลปรากฏว่า สารสะเดามีผลต่อพฤติกรรมของหอยเชอรี่ กล่าวคือ หอยเชอรี่จะหนี
น้ า ที่มีสารสะเดาไปเกาะข้างถังที่ทดลอง ไม่กินต้นกล้าข้าว และบางตัวจะตาย แตกต่าง
จากหอยเชอรี่ในถังเปรียบเทียบที่ไม่มีสารสะเดา ซึ่งเคลื่อนที่และกินต้นกล้าข้าวตามปกติ 
มีการวางไข่ท่ีข้างถังเหนือน้ า 

คณะผู้จัดท าโครงงาน  เล็งเห็นคุณค่าประโยชน์ของสะเดา จะได้น าความรู้ไป
เผยแพร่ 

แก่เกษตรกรในท้องถิน่ต่อไป 
 
 



287 
 

. 

แบบฝึกที่ 3.2  ฝึกการเขียนบทคัดย่อ 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ..............ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันท ี่.........เดือน........................... พ.ศ. .............เวลา............ 
******************************************************************************************* 
 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  1  ชั่วโมง (ปฏิบัติในเวลาเรียน) 
ค าชี้แจง  นักเรียนฝึกเขียนบทคัดย่อจากโครงงานที่นักเรียนเลือกท าตามความสนใจในหัวข้อเรื่อง 

“ลดปริมาณขยะด้วยสองมือเรา” 
 

 ชื่อโครงงาน ................................................................................................ ...... 
           ผู้ท าโครงงาน 

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

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

............................................................................................................. .............. 
ระดับชั้น ……..................................................................................... ................ 
ครูที่ปรึกษา ….............................................................................. ..................... 
โรงเรียน ……............................................................................................. ........ 
วัน เดือน ปี ท่ีท า ............................................................................................. 
โครงงานวิชา  ................................................................... ............................... 
ประเภทโครงงาน ........................................................................ ..................... 
บทคัดย่อ 
 .................................................................................. .............................. 
..................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................. .......... 
..................................................................................................... ...................... 
..................................................................................................... ...................... 
..................................................................................................... ...................... 
..................................................................................................... ...................... 
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. 

แบบฝึกที่ 3.2  ฝึกการเขียนบทคัดย่อด้วยตนเอง 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ..............ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันท ี่.........เดือน........................... พ.ศ. .............เวลา............ 
******************************************************************************************* 
 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  ปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
ค าชี้แจง  นักเรียนฝึกเขียนบทคัดย่อจากโครงงานที่นักเรียนท า 
 

 ชื่อโครงงาน ................................................................................................ ...... 
           ผู้ท าโครงงาน 

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

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

...........................................................................................................................  
ระดับชั้น ……..................................................................................... ................ 
ครูที่ปรึกษา ….............................................................................. ..................... 
โรงเรียน ……............................................................................................. ........ 
วัน เดือน ปี ท่ีท า ............................................................................................. 
โครงงานวิชา  ................................................................... ............................... 
ประเภทโครงงาน ........................................................................ ..................... 
บทคัดย่อ 
 .................................................................................. .............................. 
..................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................. .......... 
..................................................................................................... ...................... 
..................................................................................................... ...................... 
..................................................................................................... ...................... 
..................................................................................................... ...................... 
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แบบฝึกปฏิบัตกิารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 3.3 
เร่ือง การรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่ม 

 
 

ใบความรู้ที่ 3.3  ฝึกการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่ม 
 

 
 

การจัดรูปเล่มโครงงาน เป็นการรวบรวมผลจากการเขียนรายงานรวบรวมเป็นเล่ม 
เพ่ือน าเสนอโครงงานใช้ในการศึกษาประกอบการจัดนิทรรศการหรือรายงานต่อไป       
การน าเสนอรูปเล่มรายงานเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการน าเสนอ ซึ่งอาจน าเสนอในรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น รายงานด้านเอกสารจัดท าเป็นหนังสือเล่มเล็ก  เสนอรูปแบบการ์ตูนหรือ
แผ่นฟิล์มก็สามารถน าเสนอได้ 

 
การจัดรูปเล่มการรายงานต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 
1. ปกนอก 
2. ปกใน 
3. บทคัดย่อ 
4. กิตติกรรมประกาศ 
5. ค าน า 
6. สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 
7. บทที่ 1  บทน า 
8. บทที่ 2  เอกสารที่เกีย่วข้อง 
9. บทที่ 3  อุปกรณ์ 
10. บทที่ 4  ผลการศึกษาอภิปรายผล 
11. บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา 

- ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงงาน 
- ข้อเสนอแนะ 

12. เอกสารอ้างอิง 
13. ภาคผนวก 
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แบบฝึกท่ี 3.3  ฝึกการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่ม 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ............. ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ...............เวลา............ 
******************************************************************************************* 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  1 ชั่วโมง  (ปฏิบัติในเวลาเรียน) 
ค าชี้แจง  นักเรียนรวบรวมเล่มรายงาน โดยเรียงตามล าดับ 

 
ส่วนของรายงาน หน้า 

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

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

 
สรุปหัวข้อหรือเรื่องท่ีขาด 
..........................................................................................................................................  

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

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

.......................................................................................................................................... 
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แบบฝึกท่ี 3.3 ฝึกการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปเล่มด้วยตนเอง 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ .............. ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 
******************************************************************************************* 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  ฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
ค าชี้แจง นักเรียนส ารวจส่วนประกอบของรูปเล่มรายงานโครงงาน 
 

ส่วนของรายงาน มี ไม่มี 
1. ปกนอก   
2. ปกใน   
3. บทคัดย่อ   
4. กิตติกรรมประกาศ   
5. ค าน า   
6. สารบัญ   
7. สารบัญภาพ   
8. สารบัญตาราง   
9. สารบัญกราฟ   
10. บทที่ 1  บทน า   
11. บทที่ 2  เอกสารที่เก่ียวข้อง   
12. บทที่ 3  อุปกรณ์   
13. บทที่ 4  ผลการศึกษา   
14. บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา   
15. เอกสารอ้างอิง   
16. ภาคผนวก   
 
หัวข้อที่ไม่ครบ คือ  ....................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบฝึกปฏิบัตกิารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 3.4 
เร่ือง การจัดท าแผงโครงงาน 

 
ใบความรู้ที่ 3.4 ฝึกการจัดท าแผงโครงงาน 

 
 

 การเสนอผลงาน เป็นการแสดงผลิตผลของงาน ความคิด ความพยายามทั้งหมดที่ผู้ท า
โครงงานได้ทุ่มเทลงไป และเป็นวิธีการที่จะให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจผลงานนั้น การออกแบบเพ่ือจัด
แสดงผลงานมีความส าคัญเท่าๆ กัน กับการท าโครงงาน การน าเสนอ มีหลายลักษณะ 
 1. บรรยายประกอบแผ่นใส/สไลด์/Power Point 
 2. บรรยายประกอบแผงโครงงาน 
 3. จัดนิทรรศการ 
 
การท าแผงส าหรับแสดงโครงงาน 
 ใช้ไม้อัดขนาด 60 cm x 60 cm,  60 cm x 120 cm และ 60 cm x 60 cm  จ านวน        
3 แผ่น ประกอบติดกันและก าหนดหัวข้อต่างๆ บนแผง ดังนี้ 
 
       60 cm x 60 cm                   60 cm x 120 cm                    60 cm x 60 cm 

  
 ชื่อเรื่อง 
 ชื่อผู้ท าโครงงาน 
 ที่ปรึกษา 
 โรงเรียน 
 บทคัดย่อ 
 

 
ความเป็นมา           วิธีการศึกษา 
จุดมุ่งหมาย            ผลการศึกษา 
การศึกษา 
สมมติฐาน 
วัสดุอุปกรณ์ 

 
สรุปผล 
ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 

 ที่ตั้งอุปกรณ์วัสดุประกอบโครงงาน  
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แบบฝึกท่ี 3.4  ฝึกการจัดท าแผงโครงงาน 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ................ ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันท ี่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 
******************************************************************************************* 
 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  1  ชั่วโมง (ปฏิบัติในเวลาเรียน) 
ค าชี้แจง  นักเรียนฝึกวางรูปแบบแผงโครงงาน ตามหัวข้อที่น าเสนอ 
 
         60 cm x 60 cm               60 cm x 120 cm                      60 cm x 60 cm 

  
  

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 หัวข้อที่น าเสนอในแผงโครงงาน 
 

1. ............................................................................................................................. ..... 
2. ................................................................................................ .................................. 
3. ............................................................................................................................. ..... 
4. .......................................................................................... ........................................ 
5. ............................................................................................................................. ..... 
6. .................................................................................... .............................................. 
7. ............................................................................................................................. ..... 
8. .............................................................................. .................................................... 
9. ............................................................................................................................. ..... 
10. ........................................................................ .......................................................... 
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แบบฝึกท่ี 3.4  ฝึกการจัดท าแผงโครงงานด้วยตนเอง 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ................ ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 

 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  ปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
ค าชี้แจง  นักเรียนฝึกวางรูปแบบแผงโครงงาน ว่าจะน าเสนอในรูปแบบใดก่อนปฏิบัติจริง 
 
 
 
 หัวข้อที่น าเสนอในแผงโครงงาน 
 

1. ............................................................................................................................. ..... 
2. ............................................................................................................................. ..... 
3. ............................................................................................................................. ..... 
4. ............................................................................................................................. ..... 
5. ....................................................................................................................... ........... 
6. ............................................................................................................................. ..... 
7. ............................................................................................................................. ..... 
8. ............................................................................................................................. ..... 
9. ............................................................................................................................. ..... 
10. ....................................................................................................................... ........... 

 
 
           60 cm x 60 cm                60 cm x 120 cm                    60 cm x 60 cm 
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แบบฝึกปฏิบัตกิารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 3.5 
เร่ือง  การจัดนิทรรศการ 

 
 

ใบความรู้ที่ 3.5  ฝึกการจัดนิทรรศการ 
 
 
 
 
 

การจัดนิทรรศการ เป็นการน าเสนอผลงานจากการท าทั้งหมด นักเรียนผู้ท าโครงงาน
ได้เสนอผลงาน เป็นการเผยแพร่งานสงเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดแสดงและเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก เชื่อมม่ันในผลงาน ตอบข้อซักถามจากผู้สงสัยได้ 

 
ข้อค านึงถึงในการจัดนิทรรศการ 
1. ความปลอดภัยของการแสดง 
2. ความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่แสดง 
3. ค าอธิบายที่แสดงควรเน้นเฉพาะประเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจเท่านั้น 
   ข้อความที่กะทัดรัด ชัดเจนเข้าใจง่าย 
4. ดึงดูดความสนใจของผู้ชมโดยใช้รูปแบบแสดงทีน่่าสนใจ ใช้สีสดใสเน้นจุดส าคัญ   
    คือ ใช้วัสดุต่างประเภทในการแสดง 
5. ใช้ตารางรูปภาพประกอบ จัดวางอย่างเหมาะสม 
6. สิ่งที่แสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่สะกดผิดหรือธิบายหลักการผิด 
7. กรณีสิ่งประดิษฐ์ต้องอยู่ในสภาพที่ท างานได้สมบูรณ์ 
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แบบฝึกท่ี 3.5  ฝึกการจัดนิทรรศการ 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ............. ชื่อกลุ่ม ............................................................................................ .................. 

วันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 
******************************************************************************************* 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  1  ชั่วโมง (ปฏิบัติในเวลาเรียน) 
ค าชี้แจง  นักเรียนจัดนิทรรศการโครงงานประกอบด้วยแผงโครงงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ให้นักเรียนอธิบายวิธีในการจัดนิทรรศการในแต่ละหัวข้อ 
 
 
 

1. ความปลอดภัย 
…………………………………………………………………………………………… 

2. ความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
…………………………………………………………………………………………… 

3. ค าอธิบายที่ส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………… 

4. การดึงดูดความสนใจ 
 …………………………………………………………………………………………… 
5. การน าเสนอตารางรูปภาพ 

…………………………………………………………………………………………… 
6. ความถูกต้อง 

…………………………………………………………………………………………… 
7. สภาพโดยรวม 

…………………………………………………………………………………………… 
8. จุดเด่นของการจัด 

…………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกท่ี 3.5  ฝึกการจัดนิทรรศการด้วยตนเอง 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ............ ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 
*******************************************************************************************
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  ปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
ค าชี้แจง  นักเรียนประเมินผลการจัดนิทรรศการของตนเองในหัวข้อต่อไป 

 
 
 
 

1. ความปลอดภัย 
…………………………………………………..……………………………………………… 

2. ความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
…………………………………………………………..……………………………………… 

3. ค าอธิบายที่ส าคัญ 
…………………………………………………………………..……………………………… 

4. การดึงดูดความสนใจ 
…………………………………………………………………………..……………………… 
5. การน าเสนอตารางรูปภาพ 

…………………………………………………………………………………..……………… 
6. ความถูกต้อง 

…………………………………………………………………………………………..……… 
7. สภาพโดยรวม 

………………………………………………………………………………………………..… 
8. จุดเด่นของการจัด 

………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบฝึกปฏิบัตกิารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 3.6 
เร่ือง  การรายงาน 

 
 

ใบความรู้ที่ 3.6  ฝึกการรายงาน 
 
 
 
 

การรายงาน เป็นการให้ผู้ท าโครงงานได้เสนอผลงาน  เป็นการเผยแพร่
ผลงานอีกวิธีหนึ่ง กิจกรรมการรายงานเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
มีความเชื่อม่ันในตนเอง เชื่อมั่นในผลงานและตอบข้อซักถามของผู้สนใจได้ 

การรายงานปากเปล่า รายงานประกอบแผ่นโปร่งใสและรายงานประกอบ
แผนโครงงาน 

 
การรายงานปากเปล่ามีข้อดีที่ต้องค านึงถึง 
1. ต้องท าความเข้าใจกับเรื่องที่จะอธิบายเป็นอย่างดี 
2. ใช้ภาษาเหมาะสมกับผู้ฟัง ควรชัดเจนและเข้าใจง่าย 
3. รายงานตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม 
4. พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวข้อเพ่ือให้การรายงานเป็นไป 
   ตามข้ันตอน 
5. อย่างท่องจ ารายงาน เพราะดูไม่เป็นธรรมชาติ 
6. ขณะที่รายงานควรมองไปยังผู้ฟัง 
7. ควรเตรียมตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
8. ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมา 
9. หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกลื่อนหรือหาทางเลี่ยงอย่างอ่ืน    
10. ควรรายงานในเวลาที่ก าหนด 
11. หากเป็นไปได้ควรใช้สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ช่วย เช่น แผ่นโปร่งใส/ 
     Power Point เป็นต้น 
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แบบฝึกท่ี 3.6  ฝึกการรายงาน 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ .............. ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 

 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  1  ชั่วโมง (ปฏิบัติในเวลาเรียน) 
ค าชี้แจง  นักเรียนฝึกเขียนรายงานจากเรื่องที่ท าโครงงานที่ท า 1 โครงงาน 
 
 
 
 โครงงานเรื่อง ...............................................................................................................  
 หัวข้อรายงาน ................................................................................................................ ........ 
 ..................................................................................................................................... ......... 
 ........................................................................................................................ ...................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ........................................................................................ ...................................................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ........................................................ ......................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................. 
 ..............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................. 
 ................................................................................................................ .............................. 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ................................................................................ .............................................................. 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ................................................................................................................ .............................. 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ................................................................................ .............................................................. 
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แบบฝึกท่ี 3.6  ฝึกการรายงานด้วยตนเอง 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ............. ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 
******************************************************************************************* 
 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  ปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
ค าชี้แจง  นักเรียนฝึกเตรียมตัวรายงานจากเรื่องที่ก าหนด 
 

รายละเอียด สิ่งท่ีต้องเตรียม 
1. เนื้อเรื่อง  
2. การท ารายงาน  
3. หัวข้อที่รายงาน  
4. ค าถามเพ่ือตอบ  
5. เวลารายงาน  
6. สื่อการรายงานที่ใช้ประกอบ  
7. สิ่งที่ควรเตรียมเพ่ิมเติม  
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แบบฝึกปฏิบัตกิารโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 3.7 
เร่ือง  การประเมินผลโครงงาน 

 
ใบความรู้ที่ 3.7  ฝึกการประเมินผลโครงงาน 

 
 การประเมินผลโครงงาน เป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูที่ปรึกษาต้องจัดท าข้ึน เพ่ือให้นักเรียน
ที่ท าโครงงาน ได้ทราบผลการจัดท าโครงงานของตนเองว่าอยู่ในระดับใด เป็นที่พอใจแก่ผู้ประเมิน
หรือไม ่และมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 
รายการประเมินที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

รวมคะแนน      
 
การประเมินผลงานอยู่ในระดับใด มีข้อสังเกตดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
90-100 
70-89 
50-59 
30-49 
10-29 

ระดับดียอดเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดี 
ระดับพอใช้ 

ระดับปรับปรุง 
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แบบฝึกท่ี 3.7  ฝึกการประเมินผลโครงงาน 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ............. ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 
******************************************************************************************* 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  1  ชั่วโมง (ปฏิบัติในเวลาเรียน) 
ค าชี้แจง  นักเรียนฝึกเขียนประเมินผลโครงงานของตนเอง ตามรายการประเมินที่ก าหนด 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 
1 ความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ท า      
2 วิธีการ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4 ทักษะกระบวนการคิด      
5 คุณธรรม  จริยธรรม      
6 ประหยัด      
7 รูปเล่มรายงาน      
8 แผงโครงงาน      
9 การน าเสนอด้วยวาจาและตอบค าถาม      
10 เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง      

รวมคะแนน      
สรุปโครงงานนี้อยู่ในระดับ ...................................................................................................... ............... 
สรุป ข้อดี .................................................................................................................. ............................. 
       ข้อปรับปรุง ................................................................................................................. .................. 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
90-100 
70-89 
50-59 
30-49 
10-29 

ระดับดียอดเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดี 
ระดับพอใช้ 

ระดับปรับปรุง 
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แบบฝึกท่ี 3.7  ฝึกการประเมินผลโครงงานด้วยตนเอง 
 

ชื่อ-สกุล .............................................................................................. ชั้น ............. เลขที.่......... 
กลุ่มที่ ............. ชื่อกลุ่ม ..............................................................................................................  

วันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .....................เวลา............ 
******************************************************************************************* 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. 
เวลา  ปฏิบัตินอกเวลาเรียน 
ค าชี้แจง  นักเรียนท าหน้าที่ประเมินโครงงานของเพ่ือน 1 โครงงาน ตามรายการในการประเมิน  
 
 ประเมินโครงการเรื่อง ........................................................................................................  
 วันที่ประเมิน .......................................................................................................................  
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 
1 ความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ท า      
2 วิธีการ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4 ทักษะกระบวนการคิด      
5 คุณธรรม  จริยธรรม      
6 ประหยัด      
7 รูปเล่มรายงาน      
8 แผงโครงงาน      
9 การน าเสนอด้วยวาจาและตอบค าถาม      
10 เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง      

รวมคะแนน      
 
สรุปผลการประเมินระดับ ...................................................................................................... ................ 
  ข้อดีของโครงงานนี้ คือ ......................................................................................................... 
................................................................................................................................... ............................. 
       ข้อควรปรับปรุงของโครงงานนี้ คือ ................................................... .................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
กิจกรรมขั้นที่ 3  ขัน้น าเสนอโครงงาน 

ชื่อ....................................................................................................... ชั้น ............. เลขที่.......... 
โรงเรียน ............................................................................................................................. ......... 

******************************************************************************************* 
 
ค าชี้แจง  นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในกระดาษ 

ค าตอบ 
 
1.  การเขียนรายงานจะกระท าเมื่อใด 

ก.  ก่อนการท าโครงงาน 
ข.  การท าโครงงานเสร็จแล้ว 
ค.  ท าเวลาใดก็ได้ หรือไม่ท าก็ได้ 
ง.  หลังการรายงานให้ทุกคนทราบ 

 
2.  การเขียนรายงานหัวข้อแรก ที่ต้องเขียนคืออะไร 

ก.  ชื่อโครงงาน 
ข.  ชื่อผู้ท าโครงงาน 
ค.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
ง.  ชื่อโรงเรียนที่ท าโครงงาน 

 
3.  แรงจูงใจหรือเหตุจูงใจในการท าโครงงานจะเขียนไว้ในข้อใด 

ก.  สมมติฐานของโครงงาน 
ข.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
ค.  ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
ง.  ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

 
4.  บทคัดย่อ มีประโยชน์อย่างไร 

ก.  ศึกษาโครงงานได้ละเอียดที่สุด 
ข.  การท าโครงงานต้องมีบทคัดย่อ 
ค.  เป็นประโยชน์ในการประกวดโครงงาน 
ง.  ท าให้ผู้อ่ืนศึกษาเข้าใจโครงงานได้ในเวลารวดเร็ว 
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5.  บทคัดย่อ จะเขียนให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
ก.  วัตถุประสงค์ 
ข.  ผลการศึกษา 
ค.  ตัวแปรที่ศึกษา 
ง.  วิธีการด าเนินการ 

 
6.  การเขียนบทคัดย่อ ควรเลือกใช้ภาษาอย่างไร 

ก.  ภาษาวิชาการ 
ข.  ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย 
ค.  ภาษาถ่ินหรือภาษาพ้ืนเมือง 
ง.  ภาษาอังกฤษผสมกับภาษาไทย 

 
7.  เอกสารอ้างอิง หมายถึงอะไร 

ก.  หนังสือสารคดี 
ข.  หนังสือเอกสารทั่วไป 
ค.  หนังสือคู่มือของครูผู้สอน 
ง.  หนังสือเอกสารเกี่ยวกับโครงงานที่ท า 

 
8.  การเขียนหนังสืออ้างอิงหรือบรรณานุกรม ขึ้นต้นด้วยสิ่งใด 

ก.  ชื่อเรื่อง 
ข.  ชื่อผู้แต่ง 
ค.  ชื่อหนังสือ 
ง.  ชื่อส านักพิมพ์ 

 
9.  แผงโครงงานที่ดี  มีขนาดตรงกับข้อใด 

ก.  60 cm x 60 cm, 60 cm x 120 cm, 60 cm x 60 cm 
ข.  60 cm x 60 cm, 120 cm x 120 cm, 60 cm x 60 cm 
ค.  60 cm x 120 cm, 60 cm x 120 cm, 60 cm x 120 cm 
ง.  60 cm x 120 cm, 120 cm x 120 cm, 60 cm x 120 cm 

 
10.  แผงโครงงานนิยมท าด้วยวัสดุใด 

ก.  ไม้อัด 
ข.  พลาสติก 
ค.  กระดานด า 
ง.  กระดาษหนังสือพิมพ์ 
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11.  นอกจากการจัดท าแผงโครงงานแล้ว ยังนิยมน าสิ่งใดมาประกอบแผงโครงงาน 
ก.  สถิติที่เก่ียวกับโครงงาน 
ข.  ภาพถ่ายการท าโครงงาน 
ค.  แบบบันทึกการท าโครงงาน 
ง.  วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงงาน 

 
12.  ข้อใด คือจุดส าคัญของการจัดนิทรรศการ 

ก.  ส่งเสริมให้นักเรียนท างาน 
ข.  ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งใจเรียน 
ค.  ส่งเสริมโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก 
ง.  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
13.  การจัดนิทรรศการควรมีจุดเด่นอย่างไร 

ก.  จัดให้ความรู้มาก 
ข.  จัดให้มีพ้ืนที่กว้างๆ 
ค.  จัดให้มีอุปกรณ์มากๆ 
ง.  จัดให้ดึงดูดความสนใจ 

 
14.  ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการจัดนิทรรศการ 

ก.  ส่งเสริมการแสดงออก 
ข.  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ค.  ส่งเสริมการกล้าตอบข้อซักถาม 
ง.  ส่งเสริมการท าโครงงานอิสระคนเดียว 

 
15.  การรายงานในข้อใดที่น่าสนใจที่สุด 

ก.  รายงานแบบท่อง 
ข.  รายงานแบบปากเปล่า 
ค.  รายงานแบบบันทึกเทป 
ง.  รายงานประกอบแผ่นโปร่งใส 

 
16.  ข้อใดคือสิ่งที่ใช้ประกอบการรายงานเหมาะสมที่สุด 

ก.  แผ่นพับ 
ข.  รูปภาพ 
ค.  แผ่นโปร่งใส 
ง.  เอกสารเผยแพร่ 
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17.  การรายงานต้องเตรียมค าถามเพ่ืออะไร 
ก.  ตอบค าถามตัวเอง 
ข.  ตอบค าถามจากผู้สงสัย 
ค.  ตอบค าถามจากกรรมการ 
ง.  ตอบค าถามที่ยังไม่ได้ทดลอง 

 
18.  การรายงานหากติดขัดในการอธิบายควรท าอย่างไร 

ก.  ยอมรับโดยดี 
ข.  ตอบกลบเกลื่อน 
ค.  หยุดการอธิบาย 
ง.  หลบเลี่ยงไปทางอ่ืน 

 
19.  การตอบค าถามจะประเมินจากสิ่งใด 

ก.  การตอบค าถามได้รวดเร็ว 
ข.  การตอบค าถามได้ตามที่ท่องจ า 
ค.  การตอบค าถามมากกว่าผู้ซักถาม 
ง.  การตอบค าถามได้ชัดเจนและถูกต้อง 

 
20.  การประเมิน หัวข้อใดน ามาประเมินเป็นข้อแรก 

ก.  แผงโครงงาน 
ข.  การตอบค าถาม 
ค.  ความคิดสร้างสรรค์ 
ง.  การเสนอด้วยวาจา 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
กิจกรรมขั้นที่ 3  ขั้นน าเสนอโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ี

เขต 1 
 
 

ชื่อ ................................................................................เลขที.่............ชั้น.............. 
วัน...................เดือน ........................................พ.ศ.......................... 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
กิจกรรมขั้นที่ 3  ขั้นน าเสนอโครงงาน 

 
 
 

1. ข 11.   ง 
2. ก 12.   ค 
3. ง 13.   ง 
4. ง 14.   ง 
5. ค 15.   ง 
6. ก 16.   ค 
7. ง 17.   ข 
8. ข 18.   ก 
9. ก 19.   ง 
10. ก  20.   ค 
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 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตปริมณฑล 
 
ค าชี้แจง แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบทดสอบแบบปรนัย  จ ำนวน  20 ข้อ 
 ตอนที่ 2  แบบทดสอบแบบอัตนัย  จ ำนวน  20 ข้อ 
 
ตอนที่ 1  เลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จำกข้อมูลที่ก ำหนดให้ หมำยเลข 1 และหมำยเลข 2 คืออะไร ตำมล ำดับ 

ก. ฮิวมัส, หิน 
ข. ฮิวมัส, ดิน 
ค. หินและแร่ธำตุ, ดิน 
ง. หินและแร่ธำตุ, หิน 

 
2. หมำยเลข 3 มีควำมหมำยตรงกับข้อใด 

ก. เป็นวัตถุท่ีเกิดข้ึนตำมธรรมชำติ 
ข. เป็นซำกพืชซำกสัตว์ที่เน่ำเปื่อยอยู่ในดิน 
ค. เป็นวัตถุท่ีเกิดจำกกำรสลำยตัวของหินและแร่ 
ง. เป็นวัตถุท่ีเกิดจำกกำรสลำยตัวของสำรอินทรีย์ 
 

3. จงศึกษำสมบัติของดินต่อไปนี้ 
1. มีหินและแร่มำก 
2. มีวัตถุต้นก ำเนิดดินมำก 
3. มีฮิวมัสมำก 
4. มีควำมพรุนสูง 

 

หมำยเลข 1 

 

สำรอินทรีย์ 

 

วัตถุต้นก ำเนิดดิน 

 

หมำยเลข 3 

 

หมำยเลข 2  

สลำยตัว 

 

สลำยตัว 
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ข้อใดกล่ำวถึงสมบัติของดินได้ถูกต้องที่สุด 
ก. ข้อ 1 และข้อ 2 
ข. ข้อ 1, 2 และ 3 
ค. ข้อ 3 และ 4 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

4. เมื่อน ำดินชั้นบนมำละลำยน้ ำ จะได้ผลอย่ำงไร 
ก. สีเข้มข้ึน 
ข. ไม่มีสิ่งใดลอย 
ค. เม็ดดินแยกตัวออกจำกบ้ำน 
ง. มักมีเศษอินทรียวัตถุลอยในน้ ำ 
 

5. เมื่อน ำดินเหนียวไปเผำไฟ ดินเหนียวมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 
ก. ดินเหนียวเปลี่ยนสีและมีควำมแข็งมำกขึ้น 
ข. ดินเหนียวเปลี่ยนรูปร่ำง เนื้อดินมีกำรจัดเรียงตัวใหม่ 
ค. ดินเหนียวเปลี่ยนสี เนื้อดินมีลำยเป็นริ้วขนำน 
ง. ดินเหนียวเปลี่ยนรูปร่ำง และมีควำมแข็งมำกขึ้น 
 

6. ดินเกิดจำกกำรสลำยตัวของสิ่งใดต่อไปนี้ 
ก. จุลินทรีย์ หินและแร่ 
ข. หินและแร่  พืชและสัตว์ 
ค. จุลินทรีย์  พืชและสัตว์ 
ง. จุลินทรีย์  หินและแร่  พืชและสัตว์ 
 

7. จำกรูปข้อใดถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 

 
ก. บริเวณ A ถูกกัดกร่อน  บริเวณ B ถูกทับถม 
ข. บริเวณ A ถูกกัดกร่อน  บริเวณ B ถูกกัดกร่อน 
ค. บริเวณ A ถูกทับถม  บริเวณ B ถูกกัดกร่อน 
ง. บริเวณ A ถูกับถม  บริเวณ B ถูกทับถม 
 

 

A 

 

B 
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8. ตัวเลือกใดคือกำรแก้ไขปัญหำของมนุษย์ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ก. ดูรำยกำรโทรทัศน์ให้น้อยลง 
ข. งดเดินในห้ำงสรรพสินค้ำที่มีเครื่องปรับอำกำศ 
ค. กำรน ำวัสดุเหลือใช้กลับมำใช้ใหม่ โดยผ่ำนกระบวนกำรรีไซเคิล 
ง. กำรแก้ปัญหำผลกระทบจำกภำวะเรือนกระจกโดยกำรท ำฝนเทียม 

 
นักเรียนตอบค ำถำมจำกภำพที่ก ำหนดให้ตอบค ำถำม ข้อ 9-11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ข้อใดเป็นปัญหาของกำรศึกษำในครั้งนี ้

ก. กำรคัดแยกขยะแลน ำขยะที่เป็นพลำสติกขำยเป็นรำยได้ให้กับครอบครัว 
ข. กำรคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะช่วยแก้ปัญหำไม่ให้ขยะเป็นแหล่งเพำะพันธุ์แมลงวัน 
ค. ถ้ำน ำสิ่งของที่ช ำรุดหรือเสียหำยน ำกลับมำใช้ใหม่น่ำจะช่วยลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ง. กำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธี เป็นวิธีกำรแก้ปัญหำลดปริมำณขยะมูลฝอยและของเสีย 

ในชุมชนหรือไม่ 
 

10. นักเรียนจะตั้งสมมติฐำนว่ำอย่ำงไร 
ก. น ำขยะไปรีไซเคิล (Recycle) 
ข. น ำขยะไปขำยเป็นรำยได้เสริมของครอบครัว 
ค. โรงเรียนจัดกิจกรรมธนำคำรขยะรีไซเคิลเพ่ือลดปัญหำภำวะโลกร้อน 
ง. ถ้ำมีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง น่ำจะลดปริมำณขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชนได้ 

 
11. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำในครั้งนี้ 

ก. นักเรียนเป็นผู้น ำชุมชนในกำรแก้ปัญหำลดภำวะโลกร้อน 
ข. เพ่ือต้องกำรศึกษำวิธีกำรแก้ปัญหำลดปริมำณขยะมูลฝอยและของเสียในชุดชน 
ค. ขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชน ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ง. กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสีย ท ำให้นักเรียนอธิบำยวิธีกำรแก้ปัญหำได้ 
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ค าชี้แจง  จำกสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ จงตอบค ำถำมข้อ 12-17   
 เด็กชำยรักษ์ชำติ พิทักษ์ไทย และเพ่ือนๆ เดินส ำรวจสระน้ ำที่หมู่บ้ำนทวีทรัพย์ พบว่ำมี
ขยะมูลฝอยลอยอยู่ในสระน้ ำเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้น้ ำในสระน้ ำมีกลิ่นเหม็นและเน่ำเสีย ท ำให้ปลำ
และพืชน้ ำตำย 
 เด็กชำยรักษ์ชำติ พิทักษ์ไทย และเพ่ือนๆ เกิดควำมสงสัยว่ำ “ท ำไมปริมำณขยะมูลฝอย
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพของน้ ำในสระน้ ำของหมู่บ้ำน” 
 
12. นักเรียนจะตั้งสมมติฐำนของกำรศึกษำครั้งนี้ว่ำอย่ำงไร 

ก. ถ้ำท้ิงขยะมูลฝอยลงในสระน้ ำน่ำจะส่งผลท ำให้เน่ำเสีย 
ข. น้ ำในสระน้ ำของหมู่บ้ำนทวีทรัพย์เน่ำเสียน่ำจะเกิดจำกขยะมูลฝอย 
ค. ถ้ำไม่มีขยะมูลฝอยในสระน้ ำน่ำจะท ำให้น้ ำในสระของหมู่บ้ำนทวีทรัพย์สะอำดขึ้น 
ง. กำรตั้งสมมติฐำนในข้อ ก, ข และ ค  ถูกทุกข้อ 

 
ค าชี้แจง จำกข้อ 12 นักเรียนตอบค ำถำมข้อ 13-17 
 
13. ข้อใดเป็นตัวแปรต้น 

ก. กำรคัดแยกขยะมูลฝอย 
ข. ปริมำณของขยะมูลฝอย 
ค. สระน้ ำของหมู่บ้ำนทวีทรัพย์ 
ง. วิธีกำรก ำจัดปริมำณขยะมูลฝอย 

 
14. ข้อใดเป็นตัวแปรตำม 

ก. พฤติกรรมของปลำ 
ข. ปริมำณของขยะมูลฝอย 
ค. พืชน้ ำจะเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว 
ง. ผลกระทบต่อสภำพของน้ ำในสระน้ ำ 

 
15. ถ้ำนักเรียนต้องกำรท ำกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์  ข้อใดจัดเป็นตัวแปรควบคุม 

ก. ระยะเวลำ 
ข. ชนิดและขนำดของภำชนะ 
ค. แหล่งน้ ำและปริมำณของน้ ำ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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16. ข้อมูลที่เด็กชำยรักษ์ชำติ  พิทักษ์ไทย และเพ่ือนๆ ต้องกำรสืบค้นมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบ้ำง 
ก. สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ ำ 
ข. ขยะมูลฝอยและของเสีย 
ค. ผลกระทบจำกขยะมูลฝอยต่อแหล่งน้ ำในท้องถิ่น 
ง. สืบค้นข้อมูลทั้งข้อ  ข  และข้อ ค 

 
17. องค์ควำมรู้ที่นักเรียนได้รับและแนวทำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง

ยั่งยืนได้อย่ำงไร 
ก. กำรควบคุมอำวุธสงครำม 
ข. กำรควบคุมกำรเพิ่มของประชำกร 
ค. ค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่เหมำะสม 
ง. กำรควบคุมและก ำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี 

 
ใช้สถำนกำรณ์ต่อไปนี้ตอบค ำถำมข้อ 18-20 

 
 นำยด ำมีอำชีพท ำสวน เขำปลูกผักสวนครัวหลำยอย่ำง เช่น กะหล่ ำ คะน้ำ ถั่วฝักยำว ผักบุ้ง 
ต่อมำมีศัตรูพืชมำรบกวนผักที่เขำปลูกไว้ ท ำให้พืชผักของเขำใบแหว่ง ไม่สวยงำม รำคำตกต่ ำ รำยได้             
จึงไม่พอกับรำยจ่ำยที่ลงทุนไป นำยด ำจึงใช้ยำปรำบศัตรูพืชพ่นกันแมลง ท ำให้แมลงไม่มำรบกวน
พืชผักสวนครัวของเขำ ท ำให้ผักสวนครัวของเขำสวยงำม ขำยได้รำคำดี ต่อมำนำยด ำป่วย มีอำกำร
เจ็บหน้ำอก คลื่นไส้ อำเจียน ท้องร่วง 
 
18. ปัญหำส ำคัญของนำยด ำคืออะไร 

ก. นำยด ำเจ็บป่วย 
ข. นำยด ำใช้ยำฆ่ำแมลง 
ค. พืชผักสวนครัวรำคำตกต่ ำ 
ง. ศัตรูพืชมำรบกวนพืชผักสวนครัว 
 

19. สำเหตุของปัญหำในสถำนกำรณ์นี้คืออะไร 
ก. นำยด ำต้องกำรก ำจัดศัตรูพืช 
ข. นำยด ำใช้ยำฆ่ำแมลงมำกเกินไป 
ค. ยำฆ่ำแมลงสะสมอยู่ในร่ำงกำยนำยด ำ 
ง. นำยด ำต้องกำรมีผลผลิตจำกพืชที่มีคุณภำพสู่ท้องตลำด 
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20. นักเรียนคิดว่ำจะแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์นี้อย่ำงไร 
ก. ให้คนงำนหรือคนอื่นเป็นผู้พ่นยำกันแมลงแทนนำยด ำ 
ข. ให้แพทย์รักษำร่ำงกำยนำยด ำด้วยควำมเอำใจใส่เป็นพิเศษ 
ค. เปลี่ยนยำฆ่ำแมลงที่มีคุณภำพดีถึงแม้รำคำแพงแต่จะมีอันตรำยน้อย 
ง. หลังจำกพบแพทย์แล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเกษตรแนะน ำกำรก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงถูกวิธี 

 
ตอนที่ 2  ตอบค ำถำมต่อไปนี้  
 

1. “นักคิด” 
ในปัจจุบันพบว่ำวัสดุเหลือใช้ภำยในบ้ำนที่มีอยู่มำก คือ ถุงพลำสติก นักเรียนคิดว่ำจะใช้ประโยชน์

จำกถุงพลำสติกเปล่ำในลักษณะต่ำงๆ ได้อย่ำงไรบ้ำง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
2. “นักประดิษฐ์” 
 ให้นักเรียนประดิษฐ์ (สร้ำง) อะไรก็ได้ที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้จำกอุปกรณ์ท่ีก ำหนดให้
ต่อไปนี้ “ขวดพลำสติก เชือก กรรไกรและกระดำษหนังสือพิมพ์” 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ................................................................... ............................... 
 
3. “นักพิชิตปัญหำ” 
 ในปีนี้ประเทศไทยและแระเทศเพ่ือนบ้ำนได้รับอิทธิพลจำกสภำวะโลกร้อน ท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติที่ท ำลำยมนุษยชำติ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประสบภัยจำกพำยุนำกีสย์ กำรเกิดคลื่นสึนำมิ
อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นมำกกว่ำทุกปี กำรเกิดปัญหำภัยแล้ง เป็นต้น จำกปัญหำดังกล่ำวนี้นักเรียนจะมี            
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำนี้อย่ำงไร 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
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4. “นักพยำกรณ์” 
 แต่เดิมประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน แต่ถ้ำประเทศไทยกลำยเป็นประเทศเมืองหนำว มีหิมะ          
ปกคลุมพื้นที่ท้ังหมด จะเกิดอะไรขึ้นบ้ำง และมีผลต่อคน สัตว์ พืชและสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่ำงๆ อย่ำงไรบ้ำง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
จำกรูปตอบค ำถำมข้อ 5-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ปัญหำในภำพนี้คืออะไร 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................. ............................... 
 
6. สำเหตุของปัญหำในข้อ 5 คืออะไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
7. วิธีกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสมที่สุดคืออะไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
.............................................................................................................................. .................................. 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ จงอธิบำย 
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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สถานการณ ์
“ปทุมธำนี เป็นจังหวัดที่มีอุตสำหกรรมมำก มีกำรใช้สำรพิษต่ำงๆ ที่เป็นอันตรำยต่อคนใน

จังหวัดนั้น อำกำศเป็นพิษท่อไอเสียจำกเครื่องยนต์ โรงงำนต่ำงๆ แม้จะมีกำรรณรงค์ เพ่ือแก้ปัญหำให้
ดีขึ้น แต่ก็ไม่มีผลเป็นที่น่ำพอใจ จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวนี้ อำจจะเกิดขึ้นในอีกหลำยจังหวัดของไทยก็
เป็นได้ ถ้ำประชำชนไม่เห็นควำมส ำคัญต่อส่วนรวมและไม่รับผิดชอบต่อบ้ำนเมืองของตน” 

 
9. ขั้นระบุปัญหำ (ปัญหำในสถำนกำรณ์ คืออะไร) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................... .......................................................... ............................... 
 
10. ขั้นวิเครำะห์ปัญหำ (นักเรียนจะคำดคะเนสำเหตุของปัญหำในสถำนกำรณ์นี้ได้ว่ำอย่ำงไร) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
11. ขั้นก ำหนดวิธีกำร (เพ่ือกำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวนักเรียนคิดว่ำจะแก้ปัญหำใน

สถำนกำรณ์นี้ได้ว่ำอย่ำงไร) 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................... ............................................................ 
 
12. ขั้นกำรตรวจสอบผลลัพธ์ (จำกกำรที่นักเรียนได้เสนอวิธีกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแล้ว

นักเรียนคิดว่ำผลที่ได้จะเป็นอย่ำงไร) 
.................................................................... .................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
 
นักเรียนอ่ำนบทควำมที่ก ำหนดให้แล้วตอบค ำถำม ข้อ 17-31 
 
 ชำวไร่ก่อนปลูกพืชแต่ละครั้งเขำจะท ำกำรไถที่ดินโดยใช้รถขนำดใหญ่ซึ่งสะดวกและ
รวดเร็ว เมื่อปลูกพืชแล้วเขำจะบ ำรุงดูแลรักษำพืชไร่โดยใช้รถไถและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เมื่อเข้ำไป       
ฉีดพ่น สำรฆ่ำแมลง รดน้ ำและพรวนดิน นอกจำกนี้ยังใช้ปุ๋ยวิทยำศำสตร์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตท ำให้ ได้ผล
ผลิตจ ำนวนมำกและมีคุณภำพดีเป็นที่ต้องกำรของตลำด ต่อมำปรำกฏว่ำคุณภำพของดินในที่นั้น 
เสื่อมลง โดยดินมีลักษณะแข็งและแน่น เขำทดลองไถพรวนให้ลึกกว่ำเดิม แต่เมื่อปลูกพืชรดน้ ำและใส่
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ปุ๋ยวิทยำศำสตร์ตำมปกติแล้ว 1-2 เดือน ต่อมำดินก็จะแข็งและแน่นเช่นเดิม เขำได้สังเกตพบว่ำปัญหำ
เช่นนี้จะไม่เกิดกับชำวไร่ที่ใช้รถไถขนำดเล็กและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรบ ำรุงดิน 
 
13. ใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำนคือส่วนใด 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
14. ให้นักเรียนบอกสำเหตุที่ท ำให้ดินเสื่อมคุณภำพ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
15. ถ้ำท ำลำยหน้ำดินจะเกิดผลอย่ำงไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
16. วิเครำะห์หำสำเหตุว่ำเพรำะเหตุใด คุณภำพของดินเสื่อมลง และดินมีควำมโปร่ง ไม่แน่นทึบ และ 

อุ้มน้ ำได้ดี จึงเกิดข้ึนได้ยำก 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ค าชี้แจง  นักเรียนเขียนโครงกำรกำรอนุรักษ์ดิน 
 
17. ชื่อโครงกำร 
............................................................................................................................. ................................... 
 
18. หลักกำรและเหตุผล 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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19. วัตถุประสงค์ 
................................................................................................................................. ............................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
20. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
................................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตปริมณฑล 
 
ตอนที่ 1  แบบทดสอบแบบปรนัย   

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

 
ตอนที่ 2  แบบทดสอบแบบอัตนัย   
 ข้อ 1-20  (ใช้เกณฑ์ประเมินรูบริค และอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 
ชื่อ.......................................................นำมสกุล.............................................ชั้น..........  เลขที่............. 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1. ควำมสำมำรถในกำรตีควำม ควำมเข้ำใจและ 
ให้เหตุผล 

    

2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องที่วิเครำะห์     
3. ควำมช่ำงสังเกต ช่ำงสงสัย และช่ำงถำม     
4. ควำมสำมำรถในกำรหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล     

รวมคะแนน     
 

 
.........................................................ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1. กำรตีควำม 
ควำมเข้ำใจ
และให้เหตุผล 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. อ่ำนเรื่อง แล้วจับประเด็นได้

ถูกต้อง 
2. ท ำควำมเข้ำใจ ได้ถูกต้อง 
3. ให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องกำรวิเครำะห์ 
4. แปลควำมหมำยของข้อมูล 

ได้ตรงประเด็น 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
3 ข้อ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
2 ข้อ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
1 ข้อ 

2. ควำมเข้ำใจใน
เรื่องท่ี
วิเครำะห์ 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. ก ำหนดและระบุ องค์ประกอบ

ย่อยของปัญหำได้ 
2. จ ำแนกประเด็นปัญหำให้อยู่

จ ำพวกเดียวกันได้ 
3. วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำได้ 
4. รวบรวมข้อมูลทั้งหมด  

มำจัดระบบได้ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
3 ข้อ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
2 ข้อ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
1 ข้อ 

3. ช่ำงสังเกต 
ช่ำงสงสัยและ
ช่ำงถำม 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. จดจ ำและระบุ ลักษณะของ

สิ่งของในเวลำที่ก ำหนดได้        
มำกที่สุด 

2. วำดภำพวัตถุได้เหมือนจริง 
มำกที่สุด ในครั้งแรกท่ีปฏิบัติ 

3. เห็นปัญหำ เกิดควำมสงสัยและ
สำมำรถก ำหนดประเด็นปัญหำได้ 

4. ตั้งค ำถำมจำกประเด็นปัญหำได้
ตรงประเด็น 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
3 ข้อ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
2 ข้อ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
1 ข้อ 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

4. กำรหำ
ควำมสัมพันธ์
เชิงเหตุผล 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. ระบุสำเหตุของปัญหำได้ตรง

ประเด็น 
2. สำมำรถวิเครำะห์และคิดเป็น

ระบบ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ให้
เชื่อมโยงได้ 

3. เขียนถ่ำยควำมรู้สึก ควำมรู้ ของ
ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน 

4. บอกควำมสัมพันธ์ของสำเหตุที่ท ำ
ให้เกิดประเด็นปัญหำ และบอกผล
ที่เกิดให้เชื่อมโยงได้ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
3 ข้อ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
2 ข้อ 

ปฏิบัติ 
ตำมได้ 
จ ำนวน  
1 ข้อ 

 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมำก) =   13-16   คะแนน 
   3 (ดี)  =     9-12   คะแนน 
   2 (พอใช้) =     5-8    คะแนน 
   1 (ปรับปรุง) =     1-4    คะแนน 
   
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับคุณภำพ 2 ขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำน 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดตัดสินใจ 
 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล.............................................ชั้น..........  เลขที่............. 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1. กำรระบุปัญหำ     
2. กำรพัฒนำทำงเลือก     
3. กำรวิเครำะห์และประเมินทำงเลือก     
4. กำรน ำผลกำรตัดสินใจไปปฏิบัติ      
5. กำรสร้ำงระบบควบคุมและประเมินผล     

รวมคะแนน     
 
 

.........................................................ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดตัดสินใจ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1. กำรระบุปัญหำ ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. ค้นหำปัญหำ 
2. จ ำแนกปัญหำ 
3. จัดล ำดับปัญหำ 
4. ระบุปัญหำได้ครบถ้วน 

ปฏิบัติตำม
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 1 ข้อ 

2. กำรพัฒนำ
ทำงเลือก 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. หำวิธีแก้ปัญหำ โดยใช้

ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ 
2. ก ำหนดจุดประสงค์

แก้ปัญหำได้สอดคล้อง 
กับปัญหำ 

3. จ ำแนกแนวทำงและวิธี
แก้ปัญหำที่เป็นไปได้ 

4. ตั้งสมมติฐำนได้ครบถ้วน 

ปฏิบัติตำม
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 1 ข้อ 

3. กำรวิเครำะห์
และประเมิน
ทำงเลือก 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. เลือกวิธีแก้ปัญหำได้ดีที่สุด 
2. เปรียบเทียบทำงเลือกของ

กำรแก้ปัญหำได้ 
3. เลือกทำงเลือกที่เหมำะสม

ที่สุด 
4. น ำไปเชื่อมโยงใน           

กำรแก้ปัญหำ 

ปฏิบัติตำม
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 1 ข้อ 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

4. กำรน ำผล 
กำรตัดสินใจ
ไปปฏิบัติ 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. หำแนวทำงใน                    

กำรแก้ปัญหำได้ตรง
ประเด็น 

2. เลือกวิธีกำร 
กำรแก้ปัญหำที่เป็นไปได้ 

3. เป็นวิธีกำรที่สอดคล้องแก้
กับปัญหำ 

4. วำงแผนแก้ปัญหำ หรือ 
ปฏิบัติถูกต้องตรงประเด็น 

ปฏิบัติตำม
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด

ได้ 1 ข้อ 

5. กำรสร้ำงระบบ
ควบคุมและ
ประเมินผล 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. แก้ปัญหำได้ตำมท่ีวำงแผน

ไว้ 90% ตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหำและผลแต่ละ
ขั้นตอนครบถ้วน 

2. เข้ำใจว่ำปัญหำที่เกิดจำก
สำเหตุใด 

3. ประเมินผลของปัญหำ 
4. น ำผลกำรแก้ปัญหำไป

ประยุกต์ใช้ 
5. ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ปฏิบัติตำม 
ข้อ 1  

แก้ปัญหำได้
ตำมท่ี

วำงแผนไว้ 
70%  

ตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหำ
และผล 

แต่ละข้ันตอน
ครบถ้วน 
ข้อ 2-5  

ปฏิบัติตำมได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อ 1  

แก้ปัญหำได้
ตำมท่ี

วำงแผนไว้ 
60%  

ตรวจสอบ
วิธีแก้ปัญหำ

และผล 
แต่ละ

ขั้นตอน
ครบถ้วน 
ข้อ 2-5  

ปฏิบัติตำม
ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อ 1  

แก้ปัญหำได้
ตำมท่ี

วำงแผนไว้ 
50%  

ตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหำ 
และผล 

แต่ละข้ันตอน
ครบถ้วน 
ข้อ 2-5  

ปฏิบัติตำมได้ 
1 ข้อ 

 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมำก) =   13-16   คะแนน 
   3 (ดี)  =     9-12   คะแนน 
   2 (พอใช้) =     5-8    คะแนน 
   1 (ปรับปรุง) =     1-4    คะแนน 
   
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับคุณภำพ 2 ขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำน 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล.............................................ชั้น..........  เลขที่............. 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1. คิดคล่องแคล่ว     
2. คิดยืดหยุ่น     
3. คิดริเริ่ม     
4. คิดละเอียดลออ     

รวมคะแนน     
 

 
.........................................................ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1. คิดคล่องตัว ตอบได้ตรง
ประเด็น ถูกต้อง 

90% ขึ้นไป  
ในเวลำที่ก ำหนด 

ตอบได้ตรง
ประเด็น ถูกต้อง 

70% ขึ้นไป  
ในเวลำที่
ก ำหนด 

ตอบได้ตรง
ประเด็น ถูกต้อง 

50% ขึ้นไป  
ในเวลำที่ก ำหนด 

ตอบได้ตรง
ประเด็น ถูกต้อง 

ต่ ำกว่ำ 50%  
ในเวลำที่ก ำหนด 

2. คิดยืดหยุ่น จัดลักษณะ/
ประเภท/กลุ่ม
ของค ำตอบ  

ได้อย่ำง
หลำกหลำย 

จัดลักษณะ/
ประเภท/ 

กลุ่มของค ำตอบ  
ได้อย่ำง

หลำกหลำยได้
เป็นส่วนใหญ่ 

จัดลักษณะ/
ประเภท/กลุ่ม
ของค ำตอบ  

ได้อย่ำง
หลำกหลำย
บำงส่วน 

จัดลักษณะ/
ประเภท/ 

กลุ่มของค ำตอบ  
ได้ไม่หลำกหลำย 

3. คิดริเริ่ม คิดแปลกใหม่ 
แตกต่ำงจำกเดิม/

ดัดแปลง/ 
ประยุกต์และ

สำมำรถ น ำไปใช้
ได้อย่ำงถูกต้อง 

คิดแปลกใหม่ 
แตกต่ำงจำก

เดิม/ดัดแปลง/ 
ประยุกต์และ

สำมำรถ 
น ำไปใช้ได้อย่ำง

ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่ 

คิดแปลกใหม่ 
แตกต่ำงจำก

เดิม/ดัดแปลง/ 
ประยุกต์และ

สำมำรถ 
น ำไปใช้ได้
บำงส่วน 

คิดแปลกใหม่ 
แตกต่ำงจำก

เดิม/ดัดแปลง/ 
ประยุกต์และ

สำมำรถ น ำไปใช้
ได้ถูกต้อง 

เป็นส่วนน้อย 

4. คิดละเอียดลออ บอกรำย
ละเอียดลออ 

เกี่ยวกับค ำตอบ
และเชื่อมโยง 

สัมพันธ์ 
สิ่งต่ำงๆ ได้อย่ำง

ถูกต้อง 

บอกรำย
ละเอียดลออ 

เกี่ยวกับค ำตอบ
และเชื่อมโยง 

สัมพันธ์สิ่งต่ำงๆ  
ได้อย่ำงถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

บอกรำย
ละเอียดลออ 

เกี่ยวกับค ำตอบ
และเชื่อมโยง 

สัมพันธ์สิ่งต่ำงๆ  
ได้อย่ำงถูกต้อง 
เป็นบำงส่วน 

บอกรำย-
ละเอียดลออ 

เกี่ยวกับค ำตอบ
และเชื่อมโยง 

สัมพันธ์สิ่งต่ำงๆ  
ได้อย่ำงถูกต้อง 
เป็นส่วนน้อย 
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ระดับคุณภาพ 4 (ดีมำก) =   13-16   คะแนน 
   3 (ดี)  =     9-12   คะแนน 
   2 (พอใช้) =     5-8    คะแนน 
   1 (ปรับปรุง) =     1-4    คะแนน 
   
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับคุณภำพ 2 ขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำน 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล.............................................ชั้น..........  เลขที่............. 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1. กำรระบุปัญหำ     
2. กำรบอกสำเหตุของปัญหำ     
3. กำรหำวิธีแก้ปัญหำให้ตรงกับสำเหตุ

ของปัญหำ 
    

4. กำรสร้ำงระบบควบคุมและประเมินผล     
รวมคะแนน     

 
 

.........................................................ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1. กำรระบุปัญหำ ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. ค้นหำปัญหำ 
2. จ ำแนกปัญหำ 
3. จัดล ำดับปัญหำ 
4. ระบุปัญหำได้ครบถ้วน 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด 

ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด 

ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด 

ได้ 1 ข้อ 

2. บอกสำเหตุ
ของปัญหำ 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
ระบุต้นเหตุของปัญหำ  
ให้ตรงกับปัญหำได้ 4 ข้อ 

ข้อที่ควร
ปฏิบัติ 

ระบุต้นเหตุ 
ของปัญหำ  
ให้ตรงกับ
ปัญหำได้  

3 ข้อ 

ข้อที่ควร
ปฏิบัติ 

ระบุต้นเหตุ 
ของปัญหำ  
ให้ตรงกับ
ปัญหำได้  

2 ข้อ 

ข้อที่ควร
ปฏิบัติ 

ระบุต้นเหตุ 
ของปัญหำ  
ให้ตรงกับ
ปัญหำได้  

1 ข้อ 
3. กำรหำวิธี

แก้ปัญหำ 
ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. หำวิธีแก้ปัญหำ โดยใช้

ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ 
2. ก ำหนดจุดประสงค์ 

แก้ปัญหำได้สอดคล้องกับ
ปัญหำ 

3. จ ำแนกแนวทำงและวิธี
แก้ปัญหำที่เป็นไปได้ 

4. ตั้งสมมติฐำนได้ครบถ้วน 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด 

ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด 

ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อที่ก ำหนด 

ได้ 1 ข้อ 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

4. กำรสร้ำงระบบ
ควบคุมและ
ประเมินผล 

ข้อที่ควรปฏิบัติ 
1. แก้ปัญหำได้ตำมท่ีวำงแผน

ไว้ 90% ตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหำและผลแต่ละ
ขั้นตอนครบถ้วน 

2. เข้ำใจว่ำปัญหำที่เกิดจำก
สมเหตุใด 

3. ประเมินผลของปัญหำ 
4. น ำผลกำรแก้ปัญหำไป

ประยุกต์ใช้ 
5. ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ปฏิบัติตำม 
ข้อ 1 

แก้ปัญหำ ได้
ตำมท่ี

วำงแผนไว้ 
70% 

ตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหำ
และผลแต่ 
ละข้ันตอน
ครบถ้วน 
ข้อ 2-5 

ปฏิบัติตำมได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อ 1 

แก้ปัญหำ 
ได้ตำมที่

วำงแผนไว้ 
60% 

ตรวจสอบ
วิธีแก้ปัญหำ

และผล 
แต่ละ

ขั้นตอน
ครบถ้วน 
ข้อ 2-5 

ปฏิบัติตำม
ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติตำม 
ข้อ 1 

แก้ปัญหำ ได้
ตำมท่ี

วำงแผนไว้ 
50% 

ตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหำ
และผล 
แต่ละ

ขั้นตอน
ครบถ้วน 
ข้อ 2-5 

ปฏิบัติตำม
ได้ 1 ข้อ 

 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมำก) =   13-16   คะแนน 
   3 (ดี)  =     9-12   คะแนน 
   2 (พอใช้) =     5-8    คะแนน 
   1 (ปรับปรุง) =     1-4    คะแนน 
   
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับคุณภำพ 2 ขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำน 
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แบบสรุปผลคะแนนวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ระดับชั้น..................................... โรงเรียน .....................................................................................  
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน คะแนนรวม 

(40) ตอนที่ 1 (20) ตอนที่ 2 (20) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
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แบบสรุปผลคะแนนวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ระดับชั้น..................................... โรงเรียน .....................................................................................  
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คะแนน คะแนนรวม 

(40) ตอนที่ 1 (20) ตอนที่ 2 (20) 
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
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แบบสรุปผลประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ระดับชั้น..................................... โรงเรียน .....................................................................................  
 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
คะแนน
รวม 
(68) 

ระดับ
คุณภาพ 

คิด
วิเคราะห์ 

(16) 

คิด
สร้างสรรค์ 

(16) 

คิด
ตัดสินใจ 

(20) 

คิด
แก้ปัญหา 

(16) 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
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แบบสรุปผลประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ระดับชั้น..................................... โรงเรียน .....................................................................................  
 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
คะแนน
รวม 
(68) 

ระดับ
คุณภาพ 

คิด
วิเคราะห์ 

(16) 

คิด
สร้างสรรค์ 

(16) 

คิด
ตัดสินใจ 

(20) 

คิด
แก้ปัญหา 

(16) 
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
 
ระดับคุณภาพ 60-68  ดีมำก (4) 
  40-59  ดี (3) 
  30-49  พอใช้ (2) 
  20-29  ดีมำก (1) 
   0-19 ดีมำก (0) 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ค าชี้แจง   
 โปรดพิจำรณำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ชั้นมัธยมศึกษำ             
ปีที่  2 ว่ำข้อควำมมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ โดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่อง +1, 0 หรือ -1  โดยก ำหนดคะแนนควำมคิดเห็น ดังนี้ 
 
 +1 เมื่อท่ำนแน่ใจว่ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีควำมสอดคล้องกับ 
  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 0 เมื่อท่ำนไม่แน่ใจว่ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีควำมสอดคล้องกับ 
  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 -1 เมื่อท่ำนแน่ใจว่ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่มีควำมสอดคล้องกับ 
  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

ข้อสอบ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
+1 0 -1 

1. นักเรียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

1. “นักคิด” 
ในปัจจุบันพบว่ำวัสดุเหลือใช้ภำยในบ้ำนที่มีอยู่มำก 
คือ ถุงพลำสติก นักเรียนคิดว่ำจะใช้ประโยชน์จำก
ถุงพลำสติกเปล่ำในลักษณะต่ำงๆ ได้อย่ำงไรบ้ำง 

   

2. “นักประดิษฐ์” 
 ให้นักเรียนประดิษฐ์ (สร้ำง) อะไรก็ได้ที่สำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ได้จำกอุปกรณ์ที่ก ำหนดให้
ต่อไปนี้ “ขวดพลำสติก เชือก กรรไกรและกระดำษ
หนังสือพิมพ์” 

   

3. “นักพิชิตปัญหำ” 
 ในปีนี้ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำนได้รับ
อิทธิพลจำกสภำวะโลกร้อน ท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติที่ท ำลำยมนุษยชำติ ไม่ว่ำจะเป็น        
กำรประสบภัยจำกพำยุนำกีสย์ กำรเกิดคลื่นสึนำมิ 
อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นมำกกว่ำทุกปี กำรเกิดปัญหำภัย
แล้ง เป็นต้น จำกปัญหำดังกล่ำวนี้นักเรียนจะมี 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำนี้อย่ำงไร 

   

4. “นักพยำกรณ”์ 
 แต่เดิมประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน แต่ถ้ำ

ประเทศไทยกลำยเป็นประเทศเมืองหนำว มีหิมะ
ปกคลุม พื้นที่ทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้นบ้ำง และมีผล
ต่อคน สัตว์ พืชและสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่ำงๆ อย่ำงไรบ้ำง 

   

2. นักเรียน 
มีควำมสำมำรถใน
กำรคิดแก้ปัญหำ 

จำกรูปตอบค ำถำมข้อ 5-8 
 
 
 
 
 
5. ปัญหำในภำพนี้ คืออะไร 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

ข้อสอบ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
+1 0 -1 

 1. 6. สำเหตุของปัญหำในข้อ 5 คืออะไร    

2. 7. วิธีกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสมที่สุดคืออะไร    

3. 8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ จงอธิบำย    

3. นักเรียนมี 
ควำมสำมำรถใน
กำรคิดแก้ปัญหำ 

สถำนกำรณ์ที่ 1 (ตอบค ำถำม 9-12) 
“ปทุมธำนี เป็นจังหวัดที่มีอุตสำหกรรมมำก มี       
กำรใช้สำรพิษต่ำงๆ ทีเ่ป็นอันตรำยต่อคนในจังหวัด
นั้น อำกำศเป็นพิษท่อไอเสียจำกเครื่องยนต์ โรงงำน
ต่ำงๆ แม้จะมีกำรรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหำให้ดีขึ้น แต่ก็
ไม่มีผลเป็นที่น่ำพอใจ จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวนี้ 
อำจจะเกิดข้ึนในอีกหลำยจังหวัดของไทยก็เป็นได้                   
ถ้ำประชำชนไม่เห็นควำม ส ำคัญต่อส่วนรวม และ
ไม่รับผิดชอบต่อบ้ำนเมืองของตน” 

9. ขั้นระบุปัญหำ (ปัญหำในสถำนกำรณ์ คืออะไร) 

   

 10. ขั้นวิเครำะห์ปัญหำ (นักเรียนจะคำดคะเนสำเหตุ
ของปัญหำในสถำนกำรณ์นี้ได้ว่ำอย่ำงไร) 

   

11. ขั้นก ำหนดวิธีกำร (เพ่ือกำรแก้ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวนักเรียนคิดว่ำจะแก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์นี้ได้ว่ำอย่ำงไร) 

   

12. ขั้นกำรตรวจสอบผลลัพธ์ (จำกกำรที่นักเรียนได้
เสนอวิธีกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแล้ว
นักเรียนคิดว่ำผลที่ได้จะเป็นอย่ำงไร) 

   

4. นักเรียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรคิดตัดสินใจ 

สถำนกำรณ์ที่ 2 (ตอบค ำถำม 13-16) 
ฟ้ำใสซื้ออ่ำงเลี้ยงปลำขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง         
60 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร มำใบหนึ่ง เธอ
ใส่น้ ำลงในอ่ำงแล้วปล่อยลูกปลำหำงนกยูง จ ำนวน 
30 ตัว ลงไปสำมวัน ต่อมำลูกปลำที่ปล่อยลงไป
ตำยและลอยขึ้นมำ เธอจึงวัดค่ำ pH ปรำกฏว่ำ      
ค่ำ pH ของน้ ำ ที่วัดได้มีค่ำประมำณ 3-4 

13. ขั้นระบุปัญหำ (ปัญหำในสถำนกำรณ์คืออะไร) 

   

14. ขั้นวิเครำะห์ปัญหำ (นักเรียนจะคำดคะเนสำเหตุ
ของปัญหำในสถำนกำรณ์นี้ได้ว่ำอย่ำงไร) 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

ข้อสอบ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
+1 0 -1 

 15. ขั้นก ำหนดวิธีกำร (เพ่ือกำรแก้ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว นักเรียนคิดว่ำ จะแก้ปัญหำ
ในสถำนกำรณ์นี้ได้ว่ำอย่ำงไร) 

   

16. ขั้นกำรตรวจผลลัพธ์ (จำกกำรที่นักเรียนได้เสนอ
วิธีกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแล้ว 
นักเรียนคิดว่ำผลที่ได้จะ เป็นอย่ำงไร) 

   

5. นักเรียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรคิดตัดสินใจ 

นักเรียนอ่ำนบทควำมที่ก ำหนดให้ แล้วตอบค ำถำม  
ข้อ 17-31 

ชำวไร่ก่อนปลูกพืชแต่ละครั้งเขำจะท ำกำรไถท่ีดิน
โดยใช้รถขนำดใหญ่ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว         
เมื่อปลูกพืชแล้วเขำจะบ ำรุงดูแลรักษำพืชไร่ โดยใช้
รถไถและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เมื่อเข้ำไปฉีดพ่นสำร
ฆ่ำแมลง รดน้ ำและพรวนดิน นอกจำกนี้ยังใช้ 
ปุ๋ยวิทยำศำสตร์เพื่อเพ่ิมผลผลิตท ำให้ได้ผลผลิต
จ ำนวนมำกและมีคุณภำพดี เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำด ต่อมำ ปรำกฏว่ำคุณภำพของดินในที่นั้น
เสื่อมลง โดยดินมีลักษณะแข็งและแน่น เขำทดลอง
ไถพรวนให้ลึกกว่ำเดิม แต่เมื่อปลูกพืชรดน้ ำและใส่ 
ปุ๋ยวิทยำศำสตร์ตำมปกติแล้ว 1-2 เดือน ต่อมำดิน
ก็จะแข็งและแน่นเช่นเดิม เขำได้สังเกตพบว่ำ 
ปัญหำเช่นนี้จะไม่เกิดกับชำวไร่ที่ใช้รถไถขนำดเล็ก
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรบ ำรุงดิน 

4. 17. เรื่องท่ีอ่ำน คือเรื่องอะไร 

   

18. ใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำนคือส่วนใด    

19. ส่วนขยำยจำกใจควำมส ำคัญ คือข้อควำมใด    

20. ให้นักเรียนสรุปควำมจำกเรื่องท่ีอ่ำน ไม่เกิน 3 
บรรทัด 

   

21. ให้นักเรียนบอกสำเหตุที่ท ำให้ดินเสื่อมคุณภำพ    

22. ถ้ำท ำลำยหน้ำดินจะเกิดผลอย่ำงไร    

23. ปัญหำส ำคัญในกำรฉีดพ่นยำฆ่ำแมลง คือปัญหำใด    

24. สำเหตุที่ท ำให้สภำพดินเสื่อมลง คือปัญหำใด    
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

ข้อสอบ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
+1 0 -1 

 25. วิเครำะห์หำสำเหตุว่ำเพรำะเหตุใด คุณภำพของ
ดินเสื่อมลง และดินมีควำมโปร่ง ไม่แน่นทึบ และ
อุ้มน้ ำได้ดี จึงเกิดขึ้นได้ยำก 

   

 ค ำชี้แจง นักเรียนเขียนโครงกำรกำรอนุรักษ์ดิน  
(26-30) 
26. ชื่อโครงกำร 
……………………………………………………………………………… 

   

27. หลักกำรและเหตุผล 
…………………………………………………………………………..… 

   

 28. วัตถุประสงค์ 
…………………………………………………………………………..… 

   

 29. เป้ำหมำย      
………………………………………………………………..…………… 

   

 30. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ      
……………………………………………………………………..……… 

   

 
 

ลงชื่อ...................................................................................ผู้ เชี่ยวชำญ 
(.................................................................................) 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ส ำหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ว่ำมีควำมเหมำะสมตำมองค์ประกอบต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้หรือไม่  โดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมเหมำะสมตำมควำมคิดเห็นของท่ำน ดังนี้ 
 
  5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
  4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
  3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
  2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
  1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้ำนบริบท      

1.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ช่วยท ำให้นักเรียนเรียนหน่วยบูรณำ
กำรฯ ได้ดีขึ้น 

     

1.2 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ช่วยท ำให้นักเรียนชอบเรียน 
หน่วยบูรณำกำรฯ มำกข้ึน 

     

1.3 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ท ำให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์จริง      
1.4 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ท ำให้นักเรียนพัฒนำทักษะ

กระบวนกำรตำมวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
     

1.5 เนื้อหำที่เรียนไม่ยำกเกินไปส ำหรับนักเรียน      
1.6 เนื้อหำมีควำมสอดคล้องกับเวลำ      
1.7 เนื้อหำมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับชีวิตประจ ำวันขอนักเรียน      
1.8 เวลำเรียนทั้งหมดมีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ      

2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ      
2.1 สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้เหมำะสมกับเนื้อหำ      
2.2 สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน      
2.3 สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ทันสมัย น่ำสนใจ      
2.4 นักเรียนมีควำมสะดวกในกำรน ำสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้มำใช้      
2.5 ห้องปฏิบัติกำรมีบรรยำกำศน่ำเรียนรู้      
2.6 ห้องปฏิบัติกำรมีสื่อเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนรู้พร้อม      
2.7 ขนำดห้องเรียนมีควำมเหมำะสมกับจ ำนวนนักเรียน      
2.8 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรกับนักเรียน      
2.9 ครูมีเทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เข้ำใจง่ำย      
2.10 ครูมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม      
2.11 ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องที่สอน      
2.12 นักเรียนมีควำมรู้พ้ืนฐำนต่อกำเรียนหน่วยบูรณำกำรฯ      
2.13 นักเรียนมีควำมพร้อมต่อกำรเรียนหน่วยบูรณำกำรฯ      

3. ด้ำนกระบวนกำร      
3.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ      
3.2 กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม      
3.3 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีหลำกหลำย น่ำสนใจ      
3.4 กิจกรรมกำรเรียนรู้เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ      
3.5 กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกำรคิดและกระบวนกำร

แก้ปัญหำ 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3.6 กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ

หน้ำชั้นเรียน 
     

3.7 กระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นล ำดับขั้นตอน      
3.8 นักเรียนทรำบถึงวิธีกำรวัดผล เครื่องมือ และเกณฑ์กำร

ประเมินผลก่อนที่จะเรียน 
     

3.9 มีกำรวัดผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3.10 มีกำรวัดผลที่สอดคล้องกับเนื้อหำที่เรียน      
3.11 มีกำรวัดผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้      
3.12 มีเกณฑ์กำรประเมินผลที่ชัดเจน      
3.13 มีเครื่องมือวัดผลที่หลำกหลำย เช่น ใบงำน ใบกิจกรรม 

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เป็นต้น 
     

3.14 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนำ      
4. ด้ำนผลผลิต      

4.1 นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังจำกกำรเรียนหน่วยบูรณำกำรฯ 
ได้ดีขึ้น 

     

4.2 นักเรียนมีทักษะตำมวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ตำมท่ีครูสอน      
4.3 นักเรียนชอบเรียนหน่วยบูรณำกำรฯ      
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น      
4.5 นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์  
รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

     

 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................... 
ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์  กิจกรรมขั้นที่ 1  ทักษะพื้นฐานก่อนท าโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง โครงงำนวิทยำศำสตร์ กิจกรรม ขั้นที่ 1 
ทักษะพ้ืนฐำนก่อนท ำโครงงำน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ว่ำมีควำมเหมำะสมตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้หรือไม่ โดยท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมเหมำะสม ตำม
ควำมคิดเห็นของท่ำน ดังนี้ 
 
  5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
  4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
  3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
  2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
  1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สำระส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง      
2. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ      
4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถวัดควำมรู้ด้ำนเนื้อหำได้      
5. เนื้อหำเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
6. เนื้อหำสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับเวลำ      
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้      
9. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำ      
10. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      
11. สื่อกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
12. สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      
13. กำรวัดผลตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
14. กำรวัดผลสอดคล้องกับเนื้อหำ      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................ 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................... 
ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมขั้นที่ 2  ขั้นท าโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง โครงงำนวิทยำศำสตร์ กิจกรรมขั้นที่ 2 ขั้นท ำ
โครงงำน  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ว่ำมีควำมเหมำะสม ตำมองค์ประกอบต่ำงๆ ที่
ก ำหนดให้หรือไม่ โดยท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมเหมำะสม ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 
ดังนี้ 
 
  5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
  4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
  3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
  2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
  1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สำระส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง      
2. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ      
4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถวัดควำมรู้ด้ำนเนื้อหำได้      
5. เนื้อหำเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
6. เนื้อหำสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับเวลำ      
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้      
9. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำ      
10. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      
11. สื่อกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
12. สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      
13. กำรวัดผลตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
14. กำรวัดผลสอดคล้องกับเนื้อหำ      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................ 
ผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



350 
 

 
แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์  กิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง โครงงำนวิทยำศำสตร์ กิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้น
น ำเสนอโครงงำน  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ว่ำมีควำมเหมำะสม ตำมองค์ประกอบต่ำงๆ 
ที่ก ำหนดให้หรือไม่ โดยท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมเหมำะสม ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 
ดังนี้ 
 
 5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
 4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
 3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
 1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สำระส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง      
2. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ      
4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถวัดควำมรู้ด้ำนเนื้อหำได้      
5. เนื้อหำเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
6. เนื้อหำสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับเวลำ      
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้      
9. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำ      
10. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      
11. สื่อกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
12. สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      
13. กำรวัดผลตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
14. กำรวัดผลสอดคล้องกับเนื้อหำ      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง โครงงำนวิทยำศำสตร์ กิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนำ
โครงงำน  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ว่ำมีควำมเหมำะสม ตำมองค์ประกอบต่ำงๆ ที่
ก ำหนดให้หรือไม่ โดยท ำเครื่องหมำย ลงในช่องระดับควำมเหมำะสม ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 
ดังนี้ 
 
 5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
 4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
 3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
 1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สำระส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง      
2. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ      
4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถวัดควำมรู้ด้ำนเนื้อหำได้      
5. เนื้อหำเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
6. เนื้อหำสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับเวลำ      
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้      
9. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำ      
10. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      
11. สื่อกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
12. สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      
13. กำรวัดผลตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
14. กำรวัดผลสอดคล้องกับเนื้อหำ      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท าโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ   
กิจกรรมขั้นที่ 1  ทักษะพื้นฐานก่อนท าโครงงาน 

 
ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำแบบฝึกปฏิบัติกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ เพื่อพัฒนำทักษะกระบวนกำรท ำ
โครงงำน กิจกรรมขั้นที่ 1 ทักษะพ้ืนฐำนก่อนท ำโครงงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ว่ำมีควำมเหมำะสมตำมองค์ประกอบต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้หรือไม่ โดยท ำ
เครื่องหมำย ลงในช่องระดับควำมเหมำะสมตำมควำมคิดเห็นของท่ำน ดังนี้ 
 
 5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
 4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
 3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
 1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สำระส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง      
2. ผลกำรเรียนที่คำดหวังมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ      
4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถวัดควำมรู้ด้ำนเนื้อหำได้      
5. เนื้อหำเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
6. เนื้อหำสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับเวลำ      
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้      
9. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำ      
10. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      
11. สื่อกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
12. สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      
13. กำรวัดผลตรงจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
14. กำรวัดผลสอดคล้องกับเนื้อหำ      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท าโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

กิจกรรมขั้นที่ 2 ขั้นท าโครงงาน 
 

ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำแบบฝึกปฏิบัติกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ เพื่อพัฒนำทักษะกระบวนกำรท ำ
โครงงำน กิจกรรมข้ันที่ 2 ขั้นท ำโครงงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษำปีที่ 2 ว่ำมีควำมเหมำะสมตำมองค์ประกอบต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้หรือไม่ โดยท ำเครื่องหมำย   
ลงในช่องระดับควำมเหมำะสมตำมควำมคิดเห็นของท่ำน ดังนี้ 
 
 5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
 4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
 3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
 1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สำระส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง      
2. ผลกำรเรียนที่คำดหวังมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ      
4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถวัดควำมรู้ด้ำนเนื้อหำได้      
5. เนื้อหำเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
6. เนื้อหำสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับเวลำ      
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้      
9. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำ      
10. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      
11. สื่อกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
12. สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      
13. กำรวัดผลตรงจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
14. กำรวัดผลสอดคล้องกับเนื้อหำ      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท าโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

กิจกรรมขั้นที่ 3  ขั้นน าเสนอโครงงาน 
 

ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำแบบฝึกปฏิบัติกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ เพ่ือพัฒนำทักษะ กระบวนกำร
ท ำโครงงำน กิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นน ำเสนอโครงงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ว่ำมีควำมเหมำะสมตำมองค์ประกอบต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้หรือไม่  โดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมเหมำะสมตำมควำมคิดเห็นของท่ำน ดังนี้ 
 
 5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
 4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
 3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
 1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สำระส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง      
2. ผลกำรเรียนที่คำดหวังมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ      
4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถวัดควำมรู้ด้ำนเนื้อหำได้      
5. เนื้อหำเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
6. เนื้อหำสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับเวลำ      
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้      
9. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำ      
10. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      
11. สื่อกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
12. สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      
13. กำรวัดผลตรงจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
14. กำรวัดผลสอดคล้องกับเนื้อหำ      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการท าโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

กิจกรรมขั้นที่ 4  ขั้นพัฒนาโครงงาน 
 

ค าชี้แจง   
 ให้ท่ำนพิจำรณำแบบฝึกปฏิบัติกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ เพ่ือพัฒนำทักษะ กระบวนกำร
ท ำโครงงำน กิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนำโครงงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ว่ำมีควำมเหมำะสมตำมองค์ประกอบต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้หรือไม่ โดยท ำเครื่องหมำย 
 ลงในช่องระดับควำมเหมำะสมตำมควำมคิดเห็นของท่ำน ดังนี้ 
 
 5 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 
 4 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมมำก 
 3 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 2 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อย 
 1 หมำยถึง    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สำระส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง      
2. ผลกำรเรียนที่คำดหวังมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ      
4. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สำมำรถวัดควำมรู้ด้ำนเนื้อหำได้      
5. เนื้อหำเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
6. เนื้อหำสอดคล้องกับกิจกรรม      
7. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับเวลำ      
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้      
9. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำ      
10. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      
11. สื่อกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับวัยของนักเรียน      
12. สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      
13. กำรวัดผลตรงจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
14. กำรวัดผลสอดคล้องกับเนื้อหำ      
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. 
(.................................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
ผู้ประเมิน 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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  Correlation Matrix of Independent Variables  

 

                AAAP    

            -------- 

               1.000 

  

 

         Covariance Matrix of Latent Variables    

 

                 AOA        AOC        AOJ        PSS       AAAP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

      AOA      1.019 

      AOC      0.874      1.007 

      AOJ      0.871      0.939      1.061 

      PSS      0.739      0.797      0.794      1.008 

     AAAP      0.900      0.971      0.967      0.821      1.000 

 

                                 Log-likelihood Values 

 

                        Estimated Model          Saturated Model 

                        ---------------          --------------- 

 Number of free parameters(t)        58                      171 

 -2ln(L)                       3401.836                 3247.442 

 AIC (Akaike, 1974)*           3517.836                 3589.442 

 BIC (Schwarz, 1978)*          3775.963                 4350.472 

 

*LISREL uses AIC= 2t - 2ln(L) and BIC = tln(N)- 2ln(L) 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

 Degrees of Freedom for (C1)-(C2)                      113 

 Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)              154.394 (P = 0.0059) 

 Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)                150.369 (P = 0.0108) 

 Estimated Non-centrality Parameter (NCP)              41.394 

 90 Percent Confidence Interval for NCP                (12.819 ; 78.028) 

  

 Minimum Fit Function Value                            0.244 

 Population Discrepancy Function Value (F0)            0.0654 

 90 Percent Confidence Interval for F0                 (0.0203 ; 0.123) 

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)       0.0241 

 90 Percent Confidence Interval for RMSEA              (0.0134 ; 0.0330) 

 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)          1.00 

  

 Expected Cross-Validation Index (ECVI)                0.427 

 90 Percent Confidence Interval for ECVI               (0.382 ; 0.485) 

 ECVI for Saturated Model                              0.540 

 ECVI for Independence Model                           45.421 

  

 Chi-Square for Independence Model (153 df)       28715.502 

  

 Normed Fit Index (NFI)                                0.995 

 Non-Normed Fit Index (NNFI)                           0.998 

 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)                     0.735 

 Comparative Fit Index (CFI)                           0.999 

 Incremental Fit Index (IFI)                           0.999 

 Relative Fit Index (RFI)                              0.993 

  

 Critical N (CN)                                     618.626 

  

  

 Root Mean Square Residual (RMR)                       0.0178 

 Standardized RMR                                      0.0178 

 Goodness of Fit Index (GFI)                           0.974 

 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)                 0.961 

 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)                0.644 

 

 TI AAAAA                                                                        

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                AOA1       AOA2       AOA3       AOA4       AOC1       AOC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOA1      0.997 

     AOA2      0.633      0.999 

     AOA3      0.529      0.652      0.999 

     AOA4      0.554      0.619      0.570      1.002 
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     AOC1      0.465      0.494      0.479      0.616      1.000 

     AOC2      0.429      0.456      0.442      0.568      0.522      1.000 

     AOC3      0.441      0.469      0.454      0.584      0.537      0.495 

     AOC4      0.447      0.475      0.536      0.592      0.544      0.502 

     AOC5      0.485      0.515      0.499      0.642      0.590      0.467 

     AOJ1      0.476      0.584      0.490      0.601      0.542      0.500 

     AOJ2      0.493      0.545      0.508      0.623      0.562      0.518 

     AOJ3      0.514      0.568      0.530      0.650      0.586      0.541 

     AOJ4      0.476      0.516      0.490      0.615      0.560      0.517 

     AOJ5      0.447      0.494      0.461      0.565      0.510      0.470 

     PSS1      0.451      0.498      0.464      0.533      0.514      0.474 

     PSS2      0.511      0.514      0.480      0.588      0.531      0.490 

     PSS3      0.436      0.482      0.449      0.551      0.497      0.458 

     PSS4      0.403      0.445      0.415      0.509      0.459      0.424 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                AOC3       AOC4       AOC5       AOJ1       AOJ2       AOJ3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOC3      1.000 

     AOC4      0.516      1.002 

     AOC5      0.560      0.567      0.999 

     AOJ1      0.514      0.521      0.565      1.005 

     AOJ2      0.533      0.540      0.634      0.623      1.002 

     AOJ3      0.480      0.563      0.563      0.680      0.627      0.999 

     AOJ4      0.531      0.538      0.584      0.640      0.664      0.693 

     AOJ5      0.483      0.577      0.531      0.543      0.624      0.587 

     PSS1      0.487      0.494      0.536      0.526      0.647      0.568 

     PSS2      0.503      0.510      0.553      0.543      0.668      0.587 

     PSS3      0.471      0.477      0.518      0.508      0.626      0.550 

     PSS4      0.436      0.441      0.479      0.532      0.579      0.508 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                AOJ4       AOJ5       PSS1       PSS2       PSS3       PSS4    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOJ4      1.000 

     AOJ5      0.603      0.997 

     PSS1      0.608      0.664      1.001 

     PSS2      0.628      0.685      0.770      1.002 

     PSS3      0.588      0.642      0.721      0.745      1.000 

     PSS4      0.544      0.593      0.666      0.688      0.644      1.004 

 

         Fitted Residuals 

 

                AOA1       AOA2       AOA3       AOA4       AOC1       AOC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOA1      0.003 

     AOA2      0.001      0.001 

     AOA3      0.010      0.002      0.001 

     AOA4     -0.012      0.007      0.002     -0.002 

     AOC1      0.024      0.030      0.022      0.002      0.000 

     AOC2     -0.009     -0.023      0.004     -0.027      0.022      0.000 

     AOC3      0.020     -0.021     -0.014      0.004     -0.020      0.041 

     AOC4      0.013      0.004      0.010     -0.005     -0.046     -0.033 

     AOC5     -0.027      0.000     -0.005      0.010      0.001     -0.004 

     AOJ1     -0.027      0.001      0.027      0.022     -0.004      0.016 

     AOJ2     -0.022     -0.022     -0.020      0.013      0.021     -0.023 

     AOJ3      0.030      0.011      0.022     -0.020      0.005      0.010 

     AOJ4     -0.030      0.003     -0.001      0.023     -0.007      0.012 

     AOJ5     -0.015     -0.007      0.004     -0.020     -0.049      0.004 

     PSS1     -0.010     -0.007     -0.034      0.012      0.022     -0.004 

     PSS2     -0.004      0.011     -0.029      0.008      0.035     -0.014 

     PSS3     -0.008      0.019     -0.052      0.010      0.005     -0.017 

     PSS4     -0.025     -0.012     -0.053      0.000     -0.007     -0.012 

 

         Fitted Residuals 

 

                AOC3       AOC4       AOC5       AOJ1       AOJ2       AOJ3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOC3      0.000 

     AOC4      0.020     -0.002 

     AOC5     -0.028      0.029      0.001 

     AOJ1      0.004     -0.016      0.013     -0.005 

     AOJ2     -0.019     -0.004     -0.002      0.009     -0.002 
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AOJ3      0.001     -0.010     -0.001     -0.013      0.007      0.001 

     AOJ4     -0.008      0.004     -0.027     -0.013     -0.004      0.006 

     AOJ5     -0.008     -0.001     -0.033     -0.020     -0.007      0.010 

     PSS1      0.008      0.025      0.010     -0.007      0.005      0.017 

     PSS2      0.006      0.028      0.006     -0.013     -0.009      0.028 

     PSS3     -0.022     -0.010      0.024     -0.027     -0.003     -0.011 

     PSS4     -0.011     -0.016     -0.053     -0.024      0.005      0.002 

 

         Fitted Residuals 

 

                AOJ4       AOJ5       PSS1       PSS2       PSS3       PSS4    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOJ4      0.000 

     AOJ5      0.036      0.003 

     PSS1      0.025      0.005     -0.001 

     PSS2     -0.006      0.006     -0.006     -0.002 

     PSS3     -0.022      0.006      0.004     -0.008      0.000 

     PSS4     -0.035     -0.012     -0.018      0.011      0.007     -0.004 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.053 

   Median Fitted Residual =    0.000 

  Largest Fitted Residual =    0.041 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 5|332  

 - 4|96  

 - 4|  

 - 3|5  

 - 3|4330  

 - 2|98777775  

 - 2|4332222100000  

 - 1|987665  

 - 1|44333222211000  

 - 0|99888877777766555  

 - 0|444444432222211110000000  

   0|11111111222233344444444  

   0|5555566666777889  

   1|000000011122333  

   1|679  

   2|00122222344  

   2|557889  

   3|00  

   3|56  

   4|1 

 

         Standardized Residuals   

 

                AOA1       AOA2       AOA3       AOA4       AOC1       AOC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOA1      0.848 

     AOA2      0.082      0.344 

     AOA3      0.907      0.199      0.352 

     AOA4     -0.819      1.423      0.111     -0.640 

     AOC1      1.153      1.703      1.091      0.135      0.000 

     AOC2     -0.423     -1.182      0.188     -1.926      1.308      0.000 

     AOC3      0.949     -1.117     -0.654      0.282     -1.240      2.257 

     AOC4      0.609      0.205      0.955     -0.375     -2.823     -1.854 

     AOC5     -1.423     -0.003     -0.265      0.890      0.093     -1.200 

     AOJ1     -1.337      0.170      1.389      1.513     -0.210      0.865 

     AOJ2     -1.122     -1.441     -1.046      0.925      1.255     -1.267 

     AOJ3      1.685      0.838      1.266     -1.624      0.348      0.625 

     AOJ4     -1.660      0.414     -0.033      1.666     -0.434      0.657 

     AOJ5     -0.684     -0.373      0.173     -1.239     -2.580      0.209 

     PSS1     -0.470     -0.352     -1.593      1.124      1.128     -0.193 

     PSS2     -0.259      0.623     -1.417      0.512      1.944     -0.706 

     PSS3     -0.336      0.960     -2.312      0.564      0.234     -0.778 

     PSS4     -1.011     -0.550     -2.180      0.008     -0.320     -0.490 

 

         Standardized Residuals   

 

                AOC3       AOC4       AOC5       AOJ1       AOJ2       AOJ3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOC3     -0.031 

     AOC4      1.158     -0.592 
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     AOC5     -1.873      1.935      0.328 

     AOJ1      0.216     -0.871      0.836     -1.223 

     AOJ2     -1.105     -0.254     -0.276      0.816     -0.817 

     AOJ3      0.144     -0.668     -0.229     -1.669      1.464      0.213 

     AOJ4     -0.448      0.245     -1.779     -1.332     -0.389      1.343 

     AOJ5     -0.416     -0.148     -1.848     -1.335     -0.509      0.889 

     PSS1      0.420      1.263      0.572     -0.363      0.500      1.085 

     PSS2      0.335      1.490      0.343     -0.780     -1.021      1.911 

     PSS3     -1.040     -0.492      1.243     -1.419     -0.223     -0.653 

     PSS4     -0.465     -0.707     -2.522     -1.730      0.353      0.126 

 

         Standardized Residuals   

 

                AOJ4       AOJ5       PSS1       PSS2       PSS3       PSS4    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     AOJ4      0.037 

     AOJ5      2.771      0.741 

     PSS1      2.081      0.451     -0.440 

     PSS2     -0.597      0.652     -0.927     -0.515 

     PSS3     -1.669      0.470      0.504     -1.171      0.000 

     PSS4     -2.159     -0.858     -1.750      1.255      0.623     -1.206 

 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -2.823 

   Median Standardized Residual =   -0.031 

  Largest Standardized Residual =    2.771 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 2|865  

 - 2|322  

 - 1|999887777766  

 - 1|4444333322222221110000  

 - 0|99988887777776666555555  

 - 0|44444444443333332222100000000  

   0|11111122222222223333334444  

   0|555556666667778888999999  

   1|00111122233333344  

   1|555777999  

   2|13  

   2|8 

 Largest Negative Standardized Residuals 

 Residual for     AOC4 and     AOC1  -2.823 

 Residual for     AOJ5 and     AOC1  -2.580 

 Largest Positive Standardized Residuals 

 Residual for     AOJ5 and     AOJ4   2.771 

 

                           Time used 0.109 seconds 
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ตารางเปรียบเทียบค่าความยาก (p)  อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
ข้อที่ ตัวเลือกที่ถูกต้อง RH ( 10 คน ) RL (10 คน) p R 
1.  7 2 0.56 0.62 
2.  8 5 0.80 0.37 
3.  7 3 0.62 0.49 
4.  6 2 0.49 0.49 
5.  5 2 0.31 0.62 
6.  5 2 0.43 0.37 
7.  7 3 0.62 0.49 
8.  6 4 0.62 0.25 
9.  8 2 0.49 0.74 
10.  7 2 0.56 0.62 
11.  7 3 0.62 0.49 
12.  8 4 0.74 0.49 
13.  6 2 0.49 0.49 
14.  5 3 0.49 0.25 
15.  7 2 0.56 0.62 
16.  5 3 0.49 0.25 
17.  8 2 0.62 0.74 
18.  6 4 0.62 0.25 
19.  4 2 0.37 0.25 
20.  5 3 0.49 0.25 
21.  7 3 0.62 0.49 
22.  8 2 0.62 0.74 
23.  5 3 0.49 0.25 
24.  6 3 0.56 0.37 
25.  7 2 0.56 0.62 
26.  5 4 0.56 0.12 
27.  6 3 0.56 0.37 
28.  4 2 0.37 0.25 
29.  6 2 0.49 0.49 
30.  5 3 0.49 0.25 
31.  7 2 0.56 0.62 
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ข้อที่ ตัวเลือกที่ถูกต้อง RH ( 10 คน ) RL (10 คน) p R 
32.  8 5 0.80 0.37 
33.  7 3 0.62 0.49 
34.  6 2 0.49 0.49 
35.  5 2 0.31 0.62 
36.  5 2 0.43 0.37 
37.  7 3 0.62 0.49 
38.  6 4 0.62 0.25 
39.  8 2 0.49 0.74 
40.  7 2 0.56 0.62 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสังเกตพฤติกรรม 
เพื่อประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  

ความสามารถในการคิดตัดสินใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
  
ค าชี้แจง   
 โปรดพิจารณาแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดตัดสินใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาว่าข้อความมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง +1, 0 
หรือ -1  โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 
 
 +1 เมื่อท่านแน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหามีความสอดคล้องกับ 
  จุดประสงค์ การเรียนรู้ 
 0 เมื่อท่านไม่แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหามีความสอดคล้อง 
  กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 -1 เมื่อท่านแน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไม่มีความสอดคล้อง 
  กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ลงชื่อ...................................................................................ผูว้ิจัย  
(.................................................................................) 

 
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็นพิจารณา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผล 
การประเมิน 1 2 3 4 5 IOC 

ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
1. ความสามารถในการตีความ   

ความเข้าใจและให้เหตุผล +1 +1 +1 0 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

ที่วิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและ 

ช่างถาม +1 +1 +1 +1 0 0.80 
 

ใช้ได้ 
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ 

เชิงเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
ประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์    

1. คิดคล่องแคล่ว +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. คิดยืดหยุ่น +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
3. คิดริเริ่ม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. คิดละเอียดลออ 0 +1 0 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 

ประเมินความสามารถในการคิดตัดสินใจ    
1. การระบุปัญหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. การพัฒนาทางเลือก +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 
3. การวิเคราะห์และประเมินทางเลือก +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 
4. การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 
5. การสร้างระบบควบคุมและ

ประเมินผล +1 0 +1 0 +1 0.60 ใช้ได้ 
ประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา    

1. การระบุปัญหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. การบอกสาเหตุของปัญหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. การหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ 

ของปัญหา 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
4. การสร้างระบบควบคุมและ

ประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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Oneway 
 
[DataSet3]  

 

 
 

 
 

 
Post Hoc Tests 
 

Descriptives

a

52 4.3462 .73790 .10233 4.1407 4.5516 3.00 5.00

52 4.5577 .66902 .09278 4.3714 4.7439 3.00 5.00

52 4.5385 .72657 .10076 4.3362 4.7407 3.00 5.00

52 4.3269 .78519 .10889 4.1083 4.5455 3.00 5.00

52 4.4615 .64051 .08882 4.2832 4.6399 3.00 5.00

260 4.4462 .71456 .04432 4.3589 4.5334 3.00 5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

ANOVA

a

2.362 4 .590 1.159 .329

129.885 255 .509

132.246 259

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Oneway 
 

[DataSet6] E:\หญิง ป.เอก\ข้อมลูวิเคราะห์ประเมิน  ผู้ เช่ียวชาญ ขัน้ท่ี 1_1.sav 
 

 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: a

LSD

-.21154 .13997 .132 -.4872 .0641

-.19231 .13997 .171 -.4679 .0833

.01923 .13997 .891 -.2564 .2949

-.11538 .13997 .410 -.3910 .1603

.21154 .13997 .132 -.0641 .4872

.01923 .13997 .891 -.2564 .2949

.23077 .13997 .100 -.0449 .5064

.09615 .13997 .493 -.1795 .3718

.19231 .13997 .171 -.0833 .4679

-.01923 .13997 .891 -.2949 .2564

.21154 .13997 .132 -.0641 .4872

.07692 .13997 .583 -.1987 .3526

-.01923 .13997 .891 -.2949 .2564

-.23077 .13997 .100 -.5064 .0449

-.21154 .13997 .132 -.4872 .0641

-.13462 .13997 .337 -.4103 .1410

.11538 .13997 .410 -.1603 .3910

-.09615 .13997 .493 -.3718 .1795

-.07692 .13997 .583 -.3526 .1987

.13462 .13997 .337 -.1410 .4103

(J) person

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

4.00

5.00

1.00

2.00

3.00

5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

(I) person

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Descriptives

b

13 4.3077 .63043 .17485 3.9267 4.6887 3.00 5.00

13 4.7692 .59914 .16617 4.4072 5.1313 3.00 5.00

13 4.3077 .75107 .20831 3.8538 4.7616 3.00 5.00

13 4.3077 .75107 .20831 3.8538 4.7616 3.00 5.00

13 4.6154 .50637 .14044 4.3094 4.9214 4.00 5.00

65 4.4615 .66325 .08227 4.2972 4.6259 3.00 5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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Post Hoc Tests 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANOVA

b

2.462 4 .615 1.437 .233

25.692 60 .428

28.154 64

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: b

LSD

-.46154 .25667 .077 -.9749 .0519

.00000 .25667 1.000 -.5134 .5134

.00000 .25667 1.000 -.5134 .5134

-.30769 .25667 .235 -.8211 .2057

.46154 .25667 .077 -.0519 .9749

.46154 .25667 .077 -.0519 .9749

.46154 .25667 .077 -.0519 .9749

.15385 .25667 .551 -.3596 .6673

.00000 .25667 1.000 -.5134 .5134

-.46154 .25667 .077 -.9749 .0519

.00000 .25667 1.000 -.5134 .5134

-.30769 .25667 .235 -.8211 .2057

.00000 .25667 1.000 -.5134 .5134

-.46154 .25667 .077 -.9749 .0519

.00000 .25667 1.000 -.5134 .5134

-.30769 .25667 .235 -.8211 .2057

.30769 .25667 .235 -.2057 .8211

-.15385 .25667 .551 -.6673 .3596

.30769 .25667 .235 -.2057 .8211

.30769 .25667 .235 -.2057 .8211

(J) person1

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

4.00

5.00

1.00

2.00

3.00

5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

(I) person1

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval
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Oneway 
 

[DataSet7] E:\หญิง ป.เอก\ข้อมลูวิเคราะห์ประเมิน  ผู้ เช่ียวชาญ ขัน้ท่ี 2 แก้ไข.sav 
 

 
 

 
 

Post Hoc Tests 
 

Descriptives

c

13 4.3077 .85485 .23709 3.7911 4.8243 3.00 5.00

13 4.5385 .51887 .14391 4.2249 4.8520 4.00 5.00

13 4.6923 .75107 .20831 4.2384 5.1462 3.00 5.00

13 4.6154 .76795 .21299 4.1513 5.0795 3.00 5.00

13 4.2308 .59914 .16617 3.8687 4.5928 3.00 5.00

65 4.4769 .70948 .08800 4.3011 4.6527 3.00 5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

ANOVA

c

2.062 4 .515 1.026 .402

30.154 60 .503

32.215 64

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Oneway 
 

[DataSet8] E:\หญิง ป.เอก\ข้อมลูวิเคราะห์ประเมิน  ผู้ เช่ียวชาญ ขัน้ท่ี 3  แก้ไข.sav 
 

 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: c

LSD

-.23077 .27806 .410 -.7870 .3254

-.38462 .27806 .172 -.9408 .1716

-.30769 .27806 .273 -.8639 .2485

.07692 .27806 .783 -.4793 .6331

.23077 .27806 .410 -.3254 .7870

-.15385 .27806 .582 -.7100 .4024

-.07692 .27806 .783 -.6331 .4793

.30769 .27806 .273 -.2485 .8639

.38462 .27806 .172 -.1716 .9408

.15385 .27806 .582 -.4024 .7100

.07692 .27806 .783 -.4793 .6331

.46154 .27806 .102 -.0947 1.0177

.30769 .27806 .273 -.2485 .8639

.07692 .27806 .783 -.4793 .6331

-.07692 .27806 .783 -.6331 .4793

.38462 .27806 .172 -.1716 .9408

-.07692 .27806 .783 -.6331 .4793

-.30769 .27806 .273 -.8639 .2485

-.46154 .27806 .102 -1.0177 .0947

-.38462 .27806 .172 -.9408 .1716

(J) person2

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

4.00

5.00

1.00

2.00

3.00

5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

(I) person2

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Descriptives

d

13 4.2308 .83205 .23077 3.7280 4.7336 3.00 5.00

13 4.4615 .77625 .21529 3.9925 4.9306 3.00 5.00

13 4.5385 .77625 .21529 4.0694 5.0075 3.00 5.00

13 3.9231 .86232 .23916 3.4020 4.4442 3.00 5.00

13 4.0000 .70711 .19612 3.5727 4.4273 3.00 5.00

65 4.2308 .80563 .09993 4.0311 4.4304 3.00 5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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Post Hoc Tests 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANOVA

d

3.846 4 .962 1.531 .205

37.692 60 .628

41.538 64

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: d

LSD

-.23077 .31088 .461 -.8526 .3911

-.30769 .31088 .326 -.9295 .3142

.30769 .31088 .326 -.3142 .9295

.23077 .31088 .461 -.3911 .8526

.23077 .31088 .461 -.3911 .8526

-.07692 .31088 .805 -.6988 .5449

.53846 .31088 .088 -.0834 1.1603

.46154 .31088 .143 -.1603 1.0834

.30769 .31088 .326 -.3142 .9295

.07692 .31088 .805 -.5449 .6988

.61538 .31088 .052 -.0065 1.2372

.53846 .31088 .088 -.0834 1.1603

-.30769 .31088 .326 -.9295 .3142

-.53846 .31088 .088 -1.1603 .0834

-.61538 .31088 .052 -1.2372 .0065

-.07692 .31088 .805 -.6988 .5449

-.23077 .31088 .461 -.8526 .3911

-.46154 .31088 .143 -1.0834 .1603

-.53846 .31088 .088 -1.1603 .0834

.07692 .31088 .805 -.5449 .6988

(J) person3

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

4.00

5.00

1.00

2.00

3.00

5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

(I) person3

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval
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Oneway 
 

[DataSet9] E:\หญิง ป.เอก\ข้อมลูวิเคราะห์ประเมิน  ผู้ เช่ียวชาญ ขัน้ท่ี 4  แก้ไข.sav 
 

 
 

 
 

 
Post Hoc Tests 
 

Descriptives

e

13 4.5385 .66023 .18311 4.1395 4.9374 3.00 5.00

13 4.4615 .77625 .21529 3.9925 4.9306 3.00 5.00

13 4.6154 .65044 .18040 4.2223 5.0084 3.00 5.00

13 4.4615 .66023 .18311 4.0626 4.8605 3.00 5.00

13 5.0000 .00000 .00000 5.0000 5.0000 5.00 5.00

65 4.6154 .62979 .07812 4.4593 4.7714 3.00 5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

ANOVA

e

2.615 4 .654 1.723 .157

22.769 60 .379

25.385 64

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives 
 

[DataSet2] E:\หญิง ป.เอก\วิเคราะห์ก่อนเรียน.sav 
 

 
 
 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: e

LSD

.07692 .24163 .751 -.4064 .5602

-.07692 .24163 .751 -.5602 .4064

.07692 .24163 .751 -.4064 .5602

-.46154 .24163 .061 -.9449 .0218

-.07692 .24163 .751 -.5602 .4064

-.15385 .24163 .527 -.6372 .3295

.00000 .24163 1.000 -.4833 .4833

-.53846* .24163 .030 -1.0218 -.0551

.07692 .24163 .751 -.4064 .5602

.15385 .24163 .527 -.3295 .6372

.15385 .24163 .527 -.3295 .6372

-.38462 .24163 .117 -.8679 .0987

-.07692 .24163 .751 -.5602 .4064

.00000 .24163 1.000 -.4833 .4833

-.15385 .24163 .527 -.6372 .3295

-.53846* .24163 .030 -1.0218 -.0551

.46154 .24163 .061 -.0218 .9449

.53846* .24163 .030 .0551 1.0218

.38462 .24163 .117 -.0987 .8679

.53846* .24163 .030 .0551 1.0218

(J) person4

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

4.00

5.00

1.00

2.00

3.00

5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

(I) person4

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

Descriptive Statistics

40 3.00 18.00 8.4750 3.16218

40 3.00 19.00 8.6500 3.10128

40

pre1

pre2

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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T-TEST 
  PAIRS = pre1  WITH pre2 (PAIRED) 

  /CRITERIA = CI(.95) 
  /MISSING = ANALYSIS. 

 

T-Test 
 

[DataSet2] E:\หญิง ป.เอก\วิเคราะห์ก่อนเรียน.sav 
 

 
 

 
 

 
 

General Linear Model 
 

[DataSet1] E:\หญิง ป.เอก\วิเคราะห์ซ า้ 1-5.sav 
 

 

 

 

Paired Samples Statistics

8.4750 40 3.16218 .49998

8.6500 40 3.10128 .49036

pre1

pre2

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

40 -.380 .016pre1 & pre2Pair 1

N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-.17500 5.20299 .82267 -1.83900 1.48900 -.213 39 .833pre1 - pre2Pair 1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Within-Subjects Factors

Measure: effect

pre1

post11

post21

post31

post41

post1

control

1

2

3

4

5

6

Dependent

Variable



380 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Descriptive Statistics

8.4750 3.16218 40

1.7250 1.08575 40

1.8500 1.40603 40

2.0000 1.35873 40

1.4500 1.43133 40

8.8250 2.97759 40

pre1

post11

post21

post31

post41

post1

Mean Std. Deviation N

Multivariate Testsb

.868 46.079a 5.000 35.000 .000 .868

.132 46.079a 5.000 35.000 .000 .868

6.583 46.079a 5.000 35.000 .000 .868

6.583 46.079a 5.000 35.000 .000 .868

Pillai's Trace

Wilks' Lambda

Hotelling's Trace

Roy's Largest Root

Effect

control

Value F Hypothesis df Error df Sig.

Partial Eta

Squared

Exact statistica. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: control

b. 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: effect

.035 124.161 14 .000 .380 .399 .200

Within Subjects Effect

control

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in

the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: control

b. 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: effect

2543.571 5 508.714 143.921 .000 .787

2543.571 1.901 1337.753 143.921 .000 .787

2543.571 1.996 1274.228 143.921 .000 .787

2543.571 1.000 2543.571 143.921 .000 .787

689.263 195 3.535

689.263 74.154 9.295

689.263 77.850 8.854

689.263 39.000 17.673

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

control

Error(control)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared
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General Linear Model 
 

[DataSet1] E:\หญิง ป.เอก\วิเคราะห์ซ า้ 1-5.sav 
 

 
 

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: effect

.660 1 .660 1.013 .320 .025

2197.050 1 2197.050 193.686 .000 .832

2.101 1 2.101 1.929 .173 .047

342.108 1 342.108 114.246 .000 .746

1.651 1 1.651 1.035 .315 .026

25.411 39 .652

442.390 39 11.343

42.482 39 1.089

116.785 39 2.994

62.194 39 1.595

control

Linear

Quadratic

Cubic

Order 4

Order 5

Linear

Quadratic

Cubic

Order 4

Order 5

Source

control

Error(control)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: effect

Transformed Variable: Average

3944.704 1 3944.704 478.574 .000 .925

321.463 39 8.243

Source

Intercept

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Within-Subjects Factors

Measure: effect

pre2

post12

post22

post32

post42

post2

test

1

2

3

4

5

6

Dependent

Variable
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Descriptive Statistics

8.6500 3.10128 40

7.7250 1.46738 40

7.9750 1.42302 40

8.3500 1.14466 40

8.4250 1.17424 40

33.3000 3.46558 40

pre2

post12

post22

post32

post42

post2

Mean Std. Deviation N

Multivariate Testsb

.982 377.173a 5.000 35.000 .000 .982

.018 377.173a 5.000 35.000 .000 .982

53.882 377.173a 5.000 35.000 .000 .982

53.882 377.173a 5.000 35.000 .000 .982

Pillai's Trace

Wilks' Lambda

Hotelling's Trace

Roy's Largest Root

Effect

test

Value F Hypothesis df Error df Sig.

Partial Eta

Squared

Exact statistica. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: test

b. 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: effect

.111 81.422 14 .000 .570 .619 .200

Within Subjects Effect

test

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in

the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: test

b. 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: effect

20980.471 5 4196.094 923.142 .000 .959

20980.471 2.849 7364.227 923.142 .000 .959

20980.471 3.097 6774.504 923.142 .000 .959

20980.471 1.000 20980.471 923.142 .000 .959

886.363 195 4.545

886.363 111.110 7.977

886.363 120.782 7.339

886.363 39.000 22.727

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

test

Error(test)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared
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General Linear Model 
 

[DataSet1] E:\หญิง ป.เอก\วิเคราะห์ซ า้ 1-5.sav 
 

 
 

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: effect

9032.443 1 9032.443 1163.032 .000 .968

7838.519 1 7838.519 962.972 .000 .961

3034.205 1 3034.205 982.428 .000 .962

976.889 1 976.889 456.447 .000 .921

98.414 1 98.414 61.804 .000 .613

302.885 39 7.766

317.457 39 8.140

120.451 39 3.088

83.468 39 2.140

62.102 39 1.592

test

Linear

Quadratic

Cubic

Order 4

Order 5

Linear

Quadratic

Cubic

Order 4

Order 5

Source

test

Error(test)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: effect

Transformed Variable: Average

36927.204 1 36927.204 6401.782 .000 .994

224.963 39 5.768

Source

Intercept

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Within-Subjects Factors

Measure: effect

pre1

post11

post21

post31

post41

post1

postfollow1

control

1

2

3

4

5

6

7

Dependent

Variable
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Descriptive Statistics

8.4750 3.16218 40

1.7250 1.08575 40

1.8500 1.40603 40

2.0000 1.35873 40

1.4500 1.43133 40

8.8250 2.97759 40

8.8750 2.94555 40

pre1

post11

post21

post31

post41

post1

postfollow1

Mean Std. Deviation N

Multivariate Testsb

.874 39.469a 6.000 34.000 .000 .874

.126 39.469a 6.000 34.000 .000 .874

6.965 39.469a 6.000 34.000 .000 .874

6.965 39.469a 6.000 34.000 .000 .874

Pillai's Trace

Wilks' Lambda

Hotelling's Trace

Roy's Largest Root

Effect

control

Value F Hypothesis df Error df Sig.

Partial Eta

Squared

Exact statistica. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: control

b. 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: effect

.000 292.635 20 .000 .291 .304 .167

Within Subjects Effect

control

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in

the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: control

b. 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: effect

3340.386 6 556.731 159.224 .000 .803

3340.386 1.748 1910.906 159.224 .000 .803

3340.386 1.823 1832.025 159.224 .000 .803

3340.386 1.000 3340.386 159.224 .000 .803

818.186 234 3.497

818.186 68.174 12.001

818.186 71.110 11.506

818.186 39.000 20.979

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

control

Error(control)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared
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General Linear Model 
 

[DataSet1] E:\หญิง ป.เอก\วิเคราะห์ซ า้ 1-5.sav 
 

 
 

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: effect

321.429 1 321.429 183.194 .000 .824

2257.296 1 2257.296 205.488 .000 .840

264.600 1 264.600 97.598 .000 .714

10.974 1 10.974 13.026 .001 .250

428.571 1 428.571 154.421 .000 .798

57.515 1 57.515 30.104 .000 .436

68.429 39 1.755

428.418 39 10.985

105.733 39 2.711

32.857 39 .842

108.238 39 2.775

74.511 39 1.911

control

Linear

Quadratic

Cubic

Order 4

Order 5

Order 6

Linear

Quadratic

Cubic

Order 4

Order 5

Order 6

Source

control

Error(control)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: effect

Transformed Variable: Average

6298.514 1 6298.514 462.677 .000 .922

530.914 39 13.613

Source

Intercept

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Within-Subjects Factors

Measure: effect

pre2

post12

post22

post32

post42

post2

postfollow2

test

1

2

3

4

5

6

7

Dependent

Variable
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Descriptive Statistics

8.6500 3.10128 40

7.7250 1.46738 40

7.9750 1.42302 40

8.3500 1.14466 40

8.4250 1.17424 40

33.3000 3.46558 40

33.3750 3.26353 40

pre2

post12

post22

post32

post42

post2

postfollow2

Mean Std. Deviation N

Multivariate Testsb

.984 342.445a 6.000 34.000 .000 .984

.016 342.445a 6.000 34.000 .000 .984

60.432 342.445a 6.000 34.000 .000 .984

60.432 342.445a 6.000 34.000 .000 .984

Pillai's Trace

Wilks' Lambda

Hotelling's Trace

Roy's Largest Root

Effect

test

Value F Hypothesis df Error df Sig.

Partial Eta

Squared

Exact statistica. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: test

b. 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: effect

.003 213.541 20 .000 .390 .417 .167

Within Subjects Effect

test

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in

the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: test

b. 
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General Linear Model 
 
[DataSet4]  

 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: effect

36058.500 6 6009.750 1211.342 .000 .969

36058.500 2.342 15393.610 1211.342 .000 .969

36058.500 2.501 14415.000 1211.342 .000 .969

36058.500 1.000 36058.500 1211.342 .000 .969

1160.929 234 4.961

1160.929 91.355 12.708

1160.929 97.557 11.900

1160.929 39.000 29.767

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

test

Error(test)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: effect

22599.072 1 22599.072 1665.310 .000 .977

7744.107 1 7744.107 1091.453 .000 .966

11.267 1 11.267 4.825 .034 .110

2324.457 1 2324.457 836.791 .000 .955

2701.836 1 2701.836 1114.935 .000 .966

677.760 1 677.760 432.935 .000 .917

529.249 39 13.570

276.714 39 7.095

91.067 39 2.335

108.335 39 2.778

94.509 39 2.423

61.055 39 1.566

test

Linear

Quadratic

Cubic

Order 4

Order 5

Order 6

Linear

Quadratic

Cubic

Order 4

Order 5

Order 6

Source

test

Error(test)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: effect

Transformed Variable: Average

66404.800 1 66404.800 7080.343 .000 .995

365.771 39 9.379

Source

Intercept

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared
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Within-Subjects Factors

Measure: effect

post

pre

factor1

1

2

Dependent

Variable

Descriptive Statistics

33.3000 3.46558 40

8.6500 3.10128 40

post

pre

Mean Std. Deviation N

Multivariate Testsb

.970 1255.319a 1.000 39.000 .000 .970

.030 1255.319a 1.000 39.000 .000 .970

32.188 1255.319a 1.000 39.000 .000 .970

32.188 1255.319a 1.000 39.000 .000 .970

Pillai's Trace

Wilks' Lambda

Hotelling's Trace

Roy's Largest Root

Effect

factor1

Value F Hypothesis df Error df Sig.

Partial Eta

Squared

Exact statistica. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: factor1

b. 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: effect

1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000

Within Subjects Effect

factor1

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in

the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 

Within Subjects Design: factor1

b. 
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Descriptives 
 

[DataSet1] E:\หญิง ป.เอก\วิเคราะห์ซ า้ 1-5.sav 
 

 
 
 
 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: effect

12152.450 1 12152.450 1255.319 .000 .970

12152.450 1.000 12152.450 1255.319 .000 .970

12152.450 1.000 12152.450 1255.319 .000 .970

12152.450 1.000 12152.450 1255.319 .000 .970

377.550 39 9.681

377.550 39.000 9.681

377.550 39.000 9.681

377.550 39.000 9.681

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

factor1

Error(factor1)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: effect

12152.450 1 12152.450 1255.319 .000 .970

377.550 39 9.681

factor1

Linear

Linear

Source

factor1

Error(factor1)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: effect

Transformed Variable: Average

35196.050 1 35196.050 2945.908 .000 .987

465.950 39 11.947

Source

Intercept

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

Descriptive Statistics

40 5.00 10.00 7.7250 .23201 1.46738

40 4.00 10.00 7.9750 .22500 1.42302

40 5.00 10.00 8.3500 .18099 1.14466

40 6.00 10.00 8.4250 .18566 1.17424

40

post12

post22

post32

post42

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
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Descriptives 
 

[DataSet1] E:\หญิง ป.เอก\วิเคราะห์ซ า้ 1-5.sav 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics

40 .00 3.00 1.7250 .17167 1.08575

40 5.00 10.00 7.7250 .23201 1.46738

40 .00 5.00 1.8500 .22231 1.40603

40 4.00 10.00 7.9750 .22500 1.42302

40 .00 5.00 2.0000 .21483 1.35873

40 5.00 10.00 8.3500 .18099 1.14466

40 .00 6.00 1.4500 .22631 1.43133

40 6.00 10.00 8.4250 .18566 1.17424

40

post11

post12

post21

post22

post31

post32

post41

post42

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
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ภาคผนวก ง 
ภาพขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบไปวัด PAIWAT 
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ภาพแสดงขั้นตอนที่ 1   P (Problem)  การก าหนดปัญหา 
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ภาพแสดงขั้นตอนที่ 2  A (Activity)  กิจกรรม 
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ภาพแสดงขั้นตอนที่ 3  I (Integration) จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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ภาพแสดงขั้นตอนที่ 4   W (Workshop)  การน าเสนอผลงาน 
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ภาพแสดงขั้นตอนที่ 5 A (Authentic Performance Assessment)  
การประเมิน 
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ภาพแสดงขั้นตอนที่ 6  T (Thanks for Team)  การแสดงความขอบคุณ 
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