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The purposes of this research were: 1) to compare learning outcomes on the
substance in daily life of sixth grade students before and after being taught by problem based
learning, 2) to investigate the students’ science process skills and 3) to investigate the students’
opinions toward the instruction with Problem Based Learning Approach. The sample consisted
of 24 sixth grade students of Khaowongprajan School, Lowkhwon, Kanchanaburi Province.
The research instruments used for gathering data were: an instructional plan, the
learning outcomes tests, science process skills evaluation forms and questionnaires. The
data were analyzed by; percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.), t - test dependent
and content analysis.
The research findings of this research were:
1) The learning outcomes on substance in daily life of the sixth grade students before
and after being taught by Problem Based Learning Approach were statistically significant different
at 0.05 level.
2) The science process skills after being taught by Problem Based Learning
Approach were at a high performance level, the students’ performance the science process
skills at a high level the classification, experimenting, organizing data and communication,
formulating hypothesis, observation and prediction, inferring, measurement, identifying and
controlling variable, and defining operative terms.
3) The students’ opinions toward Problem Based Learning Approach were at a
high agreement level in all aspect, the students strongly agreed with the learning atmosphere,
learning activities and learning usefulness.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมไทยมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วทุก ๆ ดาน เนื่องจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วในปจจุบันทําใหสังคม
ในอนาคตมี ลั ก ษณะเป น สั ง คมผสมผสาน ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมที่ ผ สมผสานกลมกลื น การผลิ ต
การบริการและการคาขายที่ไรพรมแดน การผลิตสินคามีลักษณะของการใชปญญามากขึ้นและ
ใชวัตถุดิบนอยลง คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมเพิ่มความสําคัญมากยิ่งขึ้น การศึกษาตอเนื่อง
ตลอดชี วิ ต และมี ก ารเรี ย นรู ด ว ยตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น (สํ า นั ก พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
แหงชาติ 2543 : 78) สงผลใหเกิดปญหาที่สําคัญอันเกิดจากสภาพภายในสังคมและจากการคลอย
ตามกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความ
เสื่อมโทรม คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต่ําลง สังคมตกอยูในกระแสบริโภคนิยม
มีความเปนปจเจกบุคคลสูง ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและศิลปะที่ทรงคุณคาถูกละเลย
ดังนั้นทิศทางใหมในการพัฒนาการศึกษาคือ การพัฒนาคนอยางรอบดานทุกคนมีโอกาสเขาถึง
การเรียนรู ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อผูเรียน ปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงคพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง
และเพิ่มสมรรถนะในการแขงขัน สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู พัฒนาสังคมแหง
การเรียนรู สงเสริมการวิจัยและพัฒนา สรางสรรคประยุกตใชและเผยแพรความรูและการเรียนรู
พัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคม สงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ปรับ
โครงสรางความเปนธรรมในสังคม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดระบบทรัพยากรและการ
ลงทุนทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับความมุงหมายของการจัดการศึกษาแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 ที่กลาววา
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม กระบวนการเรี ย นรู มุ ง ปลูก ฝ ง จิ ตสํา นึ ก การปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาคและ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา

2
ทองถิ่น
ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู
และเรียนรูดวย ตนเองอยางตอเนื่อง
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มุงพัฒนาคนไทย ให
เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในการเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง
มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียนรักการอาน รักการเรียนและการคนควา มีความรูอันเปนสากล
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา มีทักษะในการทํางาน มีทักษะกระบวนการ
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค ภูมิใจในความเปนไทย
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักประเทศชาติ
และทองถิ่น
วิ ท ยาศาสตร จึ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในสั ง คมโลกป จ จุ บั น และอนาคตเพราะ
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
อยางมาก ทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดพัฒนาความเปนเหตุเปนผลคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะ
ในการคนควาหาความรู แกปญหาไดอยางเปนระบบ วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อนําความรูไป
ใชประโยชนตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทรัพยากรอยางสมดุลและยั่งยืน (กรมวิชาการ 2545 :
1-2) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรควรมุงพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ปลูกฝงความ
รับผิดชอบตอสังคม สรางผูนําทางวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสมดุลบน
พื้ น ฐานความสามารถทางด า นภาษา วรรณคดี แ ละประวั ติ ศ าสตร ให เ พี ย งพอที่ จ ะส ง ผลต อ
การพัฒนาทักษะทางความคิดวิเคราะหเปนเครื่องมือในการสื่อสารตลอดจนการแสวงหาความรู
(สิปปนนท เกตุทัศน 2544 : 15) ซึ่งครูผูสอนจะตองจัดเตรียมความพรอม พื้นฐานที่สําคัญอยาง
นอยสองประการคือ ความสามารถในการตั้งคําถามและความสามารถในการสื่อสารไดอยางตรง
ประเด็น ความสนใจของผูเรียนและความสามารถในการทําความเขาใจลักษณะการตั้งคําถามทาง
วิทยาศาสตร(สําลี ทองธิว 2545 : 36) ดังนั้นวิสัยทัศนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงกําหนดวา วิทยาศาสตรเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับโลกและธรรมชาติ ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มนุษยตองเรียนรูเพื่อนําผลการเรียนรู
ไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ผูเรียนตองไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นเตน
ทาทายในการเผชิญสถานการณ หรือปญหา มีวิธีการแกปญหาโดยการทดลอง ปฏิบตั จิ ริง สามารถ
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อธิบาย ทํานายหรือคาดการณสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และแหลงความรูที่หลากหลายในทองถิ่น (กรมวิชาการ 2544 : 1-3)
จากการศึกษาคนควากลาวไดวาดัชนีบงชี้ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร
ในระดับประเทศไดแกผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ พบวาในชวงป 2538 – 2542 ประเทศไทยมี
ผลการแขงขันในระดับต่ําที่สุด จากทั้งหมด 6 ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2543 : บทนํา) นอกจากนี้ผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (IEA) ในโครงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนานาชาติ (TIMSS-R 1999 )พบวานักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิทยาศาสตรลดลงจากครั้งแรก 525 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 516 ) มาเปน 482
คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 488) ซึ่งแสดงวาการศึกษาวิทยาศาสตรควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยาง
เรงดวน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : 1-7)สอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 24 ประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 473
ทางการเรียนของนักเรียน
คะแนน นักเรียนไทยทําได 433 คะแนน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 26 ประเทศมี
คะแนนเฉลี่ย 524 คะแนน นักเรียนไทยทําได 473 คะแนนดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 และ 4
นักเรียนชัน้
คะแนนเฉลีย่ นานาชาติ
คะแนนเฉลีย่ นักเรียนไทย
ประถมศึกษาปที่ 3
473
433
ประถมศึกษาปที่ 4
524
473
ที่มา : สถาบันสงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, การศึกษาวิทยาศาสตรใน
ประเทศไทย(กรุงเทพฯ:สถาบันสงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2544),1017.
ขอมูลจากตารางที่ 1 แสดงวานักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑคะแนนเฉลี่ย
นานาชาติ โดยนักเรียนระดับประถมและมัธยมมีความสนใจใฝรูและทักษะกระบวนการอยูในระดับ
ต่ํา ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษามีคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตรรอยละ 50 และมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ 45 (พิศาล สรอยธุหร่ํา 2544 : 37)
เชนเดียวกับการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนเขาวงพระจันทร
จัดโดยสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจําปการศึกษา 2547 และปการศึกษา
2548 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 2548 ) พบวานักเรียนในระดับชัน้
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ประถมศึกษา ปที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับปรับปรุงและพอใช (ปรับปรุง ต่ํา
กวา 50, พอใช 50 – 59, ปานกลาง 60 – 69, ดี 70 – 79, ดีมาก 80 - 100) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรอย
ละ 49.57 และ 60.20 ตามลําดับ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร
อยูในระดับควรปรับปรุง ซึ่งมีคะแนนเฉลีย่ รอยละ 34.73 และ 35.83 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนเขาวงพระจันทร
จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจําปการศึกษา 2547
นักเรียนชัน้
คะแนนเฉลีย่ รอยละ
ป 2547
ป 2548
ประถมศึกษาปที่ 3
49.57
60.20
ประถมศึกษาปที่ 6
34.73
35.83
ที่มา : โรงเรียนเขาวงพระจันทร, “รายงานประจําปการศึกษา 2548,” พฤษภาคม 2549.(อัดสําเนา)
ขอมูลจากตารางที่ 2 แสดงวานักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับปรับปรุง และจากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรประจําป
การศึกษา 2548 พบวานักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับพอใช (โรงเรียนเขาวงพระจันทร 2548) ซึ่งเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวานักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยดานความรูและดานทักษะกระบวนการอยูในระดับควรปรับปรุง และจากการสังเกตการณใน
ชั้นเรียนพบวานักเรียนมีทักษะกระบวนการอยูในระดับต่ําทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และกระบวนการแกปญหา ซึง่ นักเรียนสวนมากไมสามารถแกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
ไดอยางถูกตอง และจากรายงานผลการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรชนั้ ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหนวยสารในชีวิตประจําวัน อยูในระดับพอใช (ที่มา : แบบบันทึก
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548) ดังนัน้ จึงควรเรง
ดําเนินการแกปญหาดังกลาว
จากสภาพปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวา นักเรียนควรไดรับการพัฒนาทัง้ ดานความรู
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร และจากการรวบรวม
ขอมูลเบื้องตนทั้งจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของพบวาสาเหตุของปญหาความสามารถใน
ครู
การเรียนรูว ิทยาศาสตรพบวามีสาเหตุมาจากมีใชสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนนอย
สวนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ คี รูเปนศูนยกลาง นักเรียนมีสวนรวมนอย กิจกรรม การ
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เรียนการสอนไมมีความหลากหลาย (รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโรงเรียนเขา
วงพระจันทร 2546 : อัดสําเนา) สอดคลองกับผลการสังเคราะหงานวิจยั การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ ที่พบวาวิธีการจัดการ
เรียนการสอนสวนมากเปนแบบครูมีบทบาทสําคัญมากกวาการเนนผูเรียนเปนสําคัญ (กรมวิชาการ
2542 : 47) เชนเดียวกับรายงานการวิจัยการเสริมสรางการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของสถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่พบวาครูไมสามารถสอนวิทยาศาสตรที่เนน
ทักษะกระบวนการการปฏิบัติการทดลอง และสอนเนื้อหาแบบทองจําเปนหลัก (สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544 : 4 - 6 ) และครูผูสอนมีการศึกษาและคิดคน
กระบวนการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร แตมีการนําไปใชไมมากนักและ
จะตองมีการปรับปรุงดานเนือ้ หาความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหมากยิง่ ขึ้น
(พิศาล สรอยธุหร่ํา 2544 : 7-8 ; กรมวิชาการ 2543 : 140-141 ) โดยครูวิทยาศาสตรสวนมากใช
วิธีสอนแบบบรรยายประกอบการอภิปรายมากที่สุด (น้าํ คาง เพิ่มพูน 2541 : บทคัดยอ) สาเหตุของ
ปญหาดังกลาว ในการจัดการเรียนรูว ิทยาศาสตรเรียงลําดับไดดังนี้ 1) การจัดการเรียนรูของครู
ผูสอนที่ไมพัฒนาและสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งครูมักจัดการเรียนการสอน
แบบทองจําเปนหลัก เนนครูเปนศูนยกลาง นักเรียนมีบทบาทและสวนรวมในการเรียนนอย 2) ครู
มีการใชสื่อประกอบการเรียนนอย และไมมีประสิทธิภาพในการพัฒนาดานความรู ทักษะและ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคได นั่นแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูวทิ ยาศาสตรควรไดรับการพัฒนา
ที่ครูผูสอนใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญและมีการใช
สื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูท ี่เหมาะสม ดังนั้นแนวการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงควรมี
ลักษณะที่สาํ คัญดังนี้
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูทสี่ นุก นาสนใจ มีความหมายสอดคลองกับชีวิตจริง ทาทาย
ความสามารถ จะทําใหนกั เรียนมีความสมใจใฝรูรักการเรียนรูสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข จัด
กิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมของนักเรียน ซึง่ สอดคลองกับขอสรุปจากการเสวนาทางวิชาการเรื่อง
ยุทธศาสตร ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรศึกษา ที่สรุปวารูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยประการหนึ่ง คือกระบวนการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระตองสนุก
และมีความนาสนใจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 13)
2)สงเสริมกระบวนการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง (Inquiry Based Approach)
สามารถวางแผนการเรียนรูด ว ยตนเองมีการใชสื่อประกอบการเรียนรู สามารถตรวจสอบการเรียนรู
ของตนเองไดตลอดเวลา สืบคนหาความรูจากสื่อ แหลงเรียนรูท ี่หลากหลาย เปนการพัฒนาทักษะ
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การคนควา การคิดวิเคราะหและการเรียนรูจากสิง่ แวดลอม ซึ่งเปนเครื่องมือทีจ่ ะชวยใหผูเรียน
เรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูส รางสรรคความรูทางสังคม (Social Constructivism) ในการแสดง
ความคิดเห็น การหาคําตอบ การอภิปราย และการเรียนรูจากบริบทแวดลอม (Krajcik Czerniak
and Berger 2003 : 167-169) เปนยุทธศาสตรทสี่ ําคัญในการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ซึ่งไดมีการ
กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะกระบวนการและการคนพบความรูทางวิทยาศาสตรโดยมีครูเปนผูชี้แนะ (กรมวิชาการ
2542 : 189) เพื่อใหนกั เรียนรูจักการตั้งคําถาม แลวแสวงหาคําตอบหรือความรูนั้นดวยตนเอง
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : 17-20)
3) จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative learning) ซึ่งจะชวยพัฒนา
ทักษะทางสังคม การเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคมเกิดการเรียนรูทางสังคม จากการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข การเรียนรูวทิ ยาศาสตรจะมีความหมายมาก
ขึ้นถามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ (สําลี ทองธิว 2545 : 4 -7)
จากการรวบรวมข อมูลพบวา วิธีการจัดการเรียนรูที่เ นนพัฒนาทักษะกระบวนการ
(ทิศนา แขมมณี 2546 : 40-41) มีดังนี้ 1) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะแสวงหาความรู 2) การ
จัดการเรียนรูแบบกระบวนการคิดอุปนัย 3) การจัดการเรียนรูแบบเนนกระบวนการคิดสรางสรรค
4) การจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดแกปญหาอนาคตตามแนวคิดของทอเรนซ นอกจากนี้ยัง
มีวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนพัฒนาทักษะกระบวนการแกปญหาอื่นๆ ที่นาสนใจอีกหลายวิธีเชน การ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน (วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 100-101) การจัดการเรียนรูแบบแกปญหา
(Cruickshank 1995 : 416-419) และการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Barrows 2006)
เมื่อพิจารณาผลรายงานการวิจัยพบวาวิธีการจัดการเรียนรูที่ครูตนแบบวิทยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษาใชมากที่สุดคือวิธีการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา(อดิศร เนาวนนท 2544 : บทคัดยอ)
ซึ่งการสอนแบบสืบเสาะ เปนวิธีการสอนวิทยาศาสตรที่ดีที่สุด (วรรณทิพา รอดแรงคา 2540 : 79) และวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning; PBL) เปนวิธีการที่
ชวยพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ มากกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
(วิชนีย ทศศะ 2547 : บทคัดยอ) ซึ่งมีจุดเนนใหผูเรียนไดตั้งปญหา และดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
โดยแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย พัฒนาการเรียนรูทั้งกลุมและรายบุคคล ซึ่งการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชวยพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนและความสามารถในการ
แกปญหาสูงขึ้น (วิชนีย ทศศะ 2547 : บทคัดยอ ; สมบัติ เผาพงษคลาย 2546 : บทคัดยอ ; ราตรี
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เกตุบุตตา 2546 : บทคัดยอ ; อาภรณ แสงรัศมี 2543 : บทคัดยอ ; สรพงษ สมสอน 2540 :
บทคัดยอ) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning; PBL)เปนการเรียนรู
ที่พัฒนาขึ้นในกลางคริสตศักราชที่ 1960 โดยโฮวารด แบรโรว อาจารยแพทยแหงมหาวิทยาลัย
แมคมาสเตอร ประเทศแคนนาดา ทีพ่ ัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนักเรียนแพทย ที่เนนการนํา
ความสามารถภายในตนเอง และนํามาประยุกตใชในชีวติ จริงนอกหองเรียนบนพืน้ ฐานแนวคิดที่วา
ผูเรียนจะตองมีทั้งความรูและความสามารถในการใชความรู (วัฒนา รัตนาพรหม 2548 : 33)
หลังจากนั้นไดแพรหลายอยางกวางขวางตั้งแตป 1970 ในวงการการศึกษาแพทยและเพียงไมกี่ปก ็
ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในหลักสูตรตาง ๆ เชน วิศวกรรม สถาปตยกรรม สังคมศาสตร และการ
บริหารการศึกษา ในชวงตนป 1990 การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based
Learning; PBL) ถูกนํามาใชในโรงเรียนประถม และมัธยม การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem Based Learning; PBL) เริ่มตนจากการฝกแกปญหาที่มกั พบในชีวิตจริง ปญหาจะถูก
เลือกมาใชอธิบายความคิดรวบยอดของหลักสูตร เนือ้ หาวิชาจะเปนโครงสรางโดยรอบบริบทของ
ปญหาซึง่ นักเรียนจะแสวงหาความรูที่เปนเนื้อหาจากการแกปญหา นักเรียนจะสามารถตัดสินใจ
รับผิดชอบและมีอิสระในการกํากับการเรียนรูของตนเอง (Cunningham 2003 : 323-324) ซึ่ง
ความสามารถในการแกปญหา และความรวมมือกัน ซึง่ มีความจําเปนอยางยิง่ ในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาจึงนํามุมมองตามแนวคิดการสรางองคความรูดวยตนเอง บน
พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูปญญานิยม และการเรียนรูทางสังคม ในสภาพแวดลอมที่มีปญหาเปน
หลัก(Green and other 1996 ; Savery and other 1994) ใชพฒ
ั นาความคิดระดับสูง ในการ
เผชิญกับสถานการณปญหาเปนการเรียนรูวิธีการเรียนรูท ี่มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เชน การ
จัดการเรียนรูแ บบโครงงาน (Project Based Teaching) การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง
(Authentic learning) มีความแตกตางกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งครูจะมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดปญหา
ถามคําถามและสนับสนุนการแสวงหาความรูทสี่ ําคัญที่สุดคือครู
จะตองเตรียมหลักสําคัญในการสนับสนุนความรวมมือ พัฒนาการแสวงหาความรูดวยตนเองและ
พัฒนาการทางปญญา การเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐานมีพื้นฐานมีหลักการพืน้ ฐานที่สําคัญคือเปน
การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคองคความรู ที่เชื่อวาไมมีความรูใดจริง
แท
การปรับตัวทางสังคมทําใหมีการปรับแนวคิดและการหาขอยุติของความคิดความเชื่อของ
ตนเองนอกจากนี้ยงั มีพื้นฐานตามแนวทฤษฎีการเรียนรูข องไวทสกอตสกี จากการศึกษาพบวามี
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แนวคิดทีห่ ลากหลายในการกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐานดังตอไปนี้
บารโรวส (Barrows 2006) เสนอขั้นตอนการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based
Learning;PBL) วาประกอบดวย 1) นํานักเรียนเขาสูป ญหา ครูตรวจสอบจุดประสงคของบทเรียน
อธิบายความสําคัญของลักษณะทีพ่ ึงประสงค และจูงใจใหผูเรียนเลือกปญหา 2) วางแผนการ
เรียนรู ครูชวยเหลือใหนักเรียนอธิบายและวางแผนภาระงานที่สอดคลองกับปญหา 3) สงเสริมการ
เรียนรูเปนกลุม และรายบุคคล ครูกระตุนใหนักเรียนคนหาขอมูลที่เหมาะสม นําไปสูการทดลองและ
คนหาคําอธิบาย และการหาคําตอบ 4) พัฒนาและนําเสนอผลงาน นักเรียนนําเสนองานโดยอาจ
จัดทําเปนโครงงาน หรือการจัดนิทรรศการและ5) วิเคราะหและประเมินกระบวนการแกปญหา
ที่นกั เรียนใชในกระบวนการเรียนรู นอกจากนี้ครุกแชงค (Cruickshank 1995 : 416-419) กลาววา
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ แกปญหา (Problem – solving Approach ; PSA) มีดังนี้ 1)
บรรยายสภาพปญหา 2) กําหนดคุณคาของปญหาใหชัดเจน 3) วิเคราะหสถานการณปญ
 หา
4) ประเมินวิธแี กปญหา 5) เตรียมการและสรุปวิธีที่ดที ี่สุด ในขณะที่ดัช บาบารา ( Babara 1995
อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี 2548 : 95) กําหนดกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีดังนี้ 1)
นักเรียนไดรับการเสนอปญหา 2) จัดกลุม 4 - 5 คนระดมความคิดนิยามปญหา 3) นักเรียน
ชวยกันเสนอปญหาตาง ๆ จากประเด็นที่ตอ งเรียนรู 4) จัดลําดับความสําคัญของเรือ่ งที่จะเรียนรู
5) นักเรียนรวมประชุมกันใหมเพื่อศึกษาเรื่องตาง ๆและกรมวิชาการ (2543 อางถึงใน สุพล วัง
สินธ 2549 : 55) วิธกี ารสอนแบบแกปญหามี 7 ขั้นตอนคือ 1) กําหนดปญหา ตระหนักวามีขอ
สงสัยสิ่งที่สับสน คลุมเครือ ไมแนนอนหรือความรูไมจริงและมีความปรารถนาที่จะเรียนรูใหแนชัด
2) ตัดสินใจที่จะวางแผนแกปญหา เปนการวางแผนในการรวบรวมขอมูล 3) เก็บขอมูล การลงมือ
คนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทีห่ ลากหลาย 4) ตั้งสมมติฐาน นักเรียนอาจคาดคะเนวาสิ่ง
ใดคือคําตอบโดยใชเหตุผล 5) พิสูจน นําขอมูลตางๆ มาวิเคราะห ทดลอง พิจารณาความนาเชื่อถือ
และหาขอมูลที่ถูกตอง 6) วิเคราะห ขอมูลใดมีเหตุผลสนับสนุนมากที่สุดและ 7) สรุปผล ลง
ความเห็นวาควรเชื่อสมมติฐานใด และวัฒนา รัตนพรหม (2548 : 33-40) เสนอกระบวนการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน มีดังนี้ 1) เผชิญโจทยปญหา/สถานการณ 2) ระบุสถานการณที่เปนปญหา
3) ตั้งสมมติฐานพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 4) ระบุสิ่งที่ตองการเรียนรูเพื่อนําไปสูการแกปญหา
5) ศึกษาสิ่งที่ตองการเรียนรู 6) แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน 7) ประยุกตใชความรูในการ
วางแผนและการแกไขและ8)สรุปปญหาสถานการณ สวนวิชนีย ทศศะ (2547 : 13) เสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูด ังนี้ 1) ขั้นเสนอสถานการณ
ปญหา 2) ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา 3) ขั้นตั้งสมมติฐานและกําหนดวิธีการเรียนรู 4) ขั้น
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ดําเนินการตามแผน 5) ขัน้ นําเสนอผลงาน 6) ขัน้ อภิปรายและรวมกันสรุป และ 7) ขั้นประเมินผล
การเรียนรู
เมื่อพิจารณาแนวคิดดังกลาวพบวามีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่คลายกันและแตกตาง
กั น บ า งบางขั้ น ตอน ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได สัง เคราะห ขั้น ตอนในการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใชป ญ หาเป น ฐาน
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนําเสนอสถานการณปญหา เปนขั้นตอนที่ครูจัดเตรียมสถานการณ
หรือ ตัวอยางปรากฏการณ ที่เกี่ยวของกับประเด็นสาระการเรียนรู ใหนักเรียนไดสังเกตและเปน
สถานการณที่มีความนาสนใจ 2) ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา นักเรียนแบงกลุมยอยเพื่อระบุ
ปญหาที่สังเกตไดจากสถานการณ วิเคราะหปญหาที่แทจริงและรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา
3) ขั้นตั้งสมมติฐานการแกปญหา นักเรียนรวมกันนําเสนอทางเลือกในการแกปญหา แนวทาง
ในการแสวงหาความรู รวบรวมขอมูล และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม 4) ขั้นแสวงหาความรูและ
รวบรวมข อ มู ล นั ก เรี ย นร ว มกั น ดํ า เนิ น การตามแผนในการแสวงหาความรู ที่ จํ า เป น ในการใช
แกปญหา โดยการสืบคนจากเอกสาร ตําราเรียน และแหลงเรียนรูอื่น ๆ รวมทั้งการสํารวจและ
การทดลองเพื่อรวบรวมขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม 5) ขั้นอภิปรายและสรุปภายในกลุมยอย นักเรียน
แตละกลุมรวมกั นอภิปรายขอมูลที่ไดรับทั้งจากการสืบค นเอกสาร การสํารวจหรือการทดลอง
เพื่อสรุปเปนคําตอบของปญหา 6) ขั้นแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม นักเรียนแตละกลุมรวบรวม
ผลการศึ ก ษา และนํ า เสนอผลการศึ ก ษาของกลุ ม ตนเองให นั ก เรี ย นกลุ ม อื่ น ๆ ทราบ 7) ขั้ น
ประเมินผลการเรียนรู นักเรียนรวมกันอภิปรายและประเมินผลการเรียนรู การลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การทํางานรวมกัน และแนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึ่งครูผูสอนมีบทบาทในการกระตุน ชี้แนะ
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งครูผูสอนจะตองรวบรวมขอมูล
เพื่อพิจารณาผลการเรียนรูของนักเรียนและประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยขอมูล
ผลการเรียนรูดานความรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน และความสามารถในการแกปญหา ซึ่งวัดได
จากแบบทดสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ภพ เลาหไพบูลย 2542 ; สุวัฒน นิยมคา
2531 ; สรศักดิ์ แพรดํา 2544 ; Abruscato 2004) ไดแกการสังเกต การใชความสัมพันธระหวาง
มิติกับเวลา การใชตัวเลข การจําแนก การวัด การสื่อสาร การทํานาย การอนุมาน การควบคุม
ตัวแปร การอธิบายขอมูล การตั้งสมมติฐาน การนิยามเชิงปฏิบัติการ และการทดลอง โดยประเมิน
จากการปฏิบัติ และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานโดยกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยแสดงไดดังแผนภูมิตอไปนี้
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การจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
1. ขั้นนําเสนอสถานการณปญหา
2. ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา
3. ขั้นตั้งสมมติฐานการแกปญหา
4. ขั้นแสวงหาความรูและรวบรวมขอมูล
5. ขั้นอภิปรายและสรุปภายในกลุมยอย
6. ขั้นแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม
7. ขั้นประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวติ
ประจําวัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่ 6 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
2.เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 ที่
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 ที่มีตอจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน
คําถามการวิจัย
1. ผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแตกตางกัน
หรือไม
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทจี่ ัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 อยูในระดับใด
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ที่จัดการ
เรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐานอยูในระดับใด
สมมติฐานการวิจยั
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1.ผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในกลุมศูนย
เครือขายเลาขวัญ 1 จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเขาวงพระจันทรจาํ นวน
24 คน โรงเรียนชุมชนบานหนองฝายจํานวน 50 คน โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรมจํานวน 30 คน
โรงเรียนบานกรับใหญจํานวน 23 คน โรงเรียนบานหนองไผลอมจํานวน 8 คน โรงเรียนบานหนอง
งูเหาจํานวน 14 คน และโรงเรียนบานชุมนุมพระจํานวน 15 คน ปการศึกษา 2549 จํานวนนักเรียน
140 คน
กลุมตัวอยาง ไดมาจากการสุมโดยจากการจับสลากโรงเรียน และใชนักเรียนทั้งหมด
เปนกลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเขาวงพระจันทร 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 24 คน
2.ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน
2.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2.3 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
3.เนื้ อ หาในการวิ จั ย เนื้ อ หาการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร หนว ยการเรีย นเรื่อ งสารใน
ชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาวงพระจันทร ฉบับ
ปรับปรุงปการศึกษา 2548 สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร ประกอบดวยเนื้อหายอยดังนี้ การ
แยกสารที่มีสถานะตางกัน สารที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงของสาร และ
อันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสาร
4. ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทดลอง ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ
ทดลอง 6 สัปดาห ๆละ 3 คาบ ๆ ละ 60 นาที รวมใชเวลา 18 คาบ
5. นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
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รูที่นักเรียนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดปญหา และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหา
คําตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนําเสนอสถานการณปญ
 หา 2) ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา 3) ขั้น
ตั้งสมมติฐานการแกปญหา 4) ขั้นแสวงหาความรูและรวบรวมขอมูล 5) ขั้นอภิปรายและสรุป
ภายในกลุม ยอย 6) ขั้นแลกเปลี่ยนความรูร ะหวางกลุม 7) ขั้นประเมินผลการเรียนรู
2. ผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันหมายถึงคะแนนผลการเรียนรู
เรื่องสารในชีวิตประจําวัน และดานความสามารถในการแกปญหา ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบเรื่อง
สารในชีวิตประจําวัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในเรื่อง การแยกสารที่มี
สถานะตางกัน สารที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงของสาร อันตรายที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสาร
3. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึงคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญ
 หาประกอบดวยการตัง้ ปญหา การวิเคราะหปญหา
การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะหผลและการสรุป
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึงคะแนนที่ไดจากการประเมิน
พฤติกรรมดานความสามารถในการปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 10 ทักษะไดแก
1) การสังเกต 2) การวัด 3) การจําแนกประเภท 4) การลงความเห็นจากขอมูล 5) การพยากรณ
6)การกําหนดตัวแปร 7) การตั้งสมมติฐาน 8) การนิยามเชิงปฏิบัติการ 9) การทดลอง และ 10)
การอธิบายขอมูล โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู หมายถึงความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดานบรรยากาศในการ
จัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู โดย
ใชแบบสอบถามความคิดเห็น
6. นักเรียน หมายถึงผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเขาวงพระจันทร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 24 คน ที่เรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ประกอบดวยความนํา หลักการ จุดหมาย โครงสราง มาตรฐานการเรียนรู
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาวงพระจันทรสาระวิทยาศาสตร ประกอบดวยขอมูล
สภาพทั่ ว ไปของโรงเรี ย นเขาวงพระจั น ทร วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า หมายการจั ด การเรี ย นรู
คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาวงพระจันทร วิสัยทัศนการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เปาหมาย ผลการเรียนรูที่คาดหวังชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คําอธิบายรายวิชา
และหนวยการเรียนรู
3. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรประกอบดวย การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหาและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
4. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวยความเปนมา แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ ความหมาย จุดมุงหมาย ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ประโยชน บทบาทครูและบทบาท
ผูเรียน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ความนํา
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่
จะต อ งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของชาติ ซึ่ ง ถื อ เป น กลไกลสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
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การศึกษาของประเทศ เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะ
แขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ใน การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเ ก็บ ค า ใช จ า ย การจั ดการศึ ก ษาอบรมของรั ฐ ต องคํ า นึ ง ถึ ง การมี สว นร ว มขององคก าร
ปกครองทองถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได
กําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู และปจจัย
เกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ดั ง กล า วได กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้น พื้นฐานจัดทําสาระของ
หลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป
ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน สรางงาน เพื่อชวย
กอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน เชื่อมั่นใน
นโยบายการศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเชือ่ มัน่ ในนโยบาย
การศึกษาเพื่อสรางคน บูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู และ
เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางงาน สรางเยาวชนใหมีความรูคูกับการทํางาน การพัฒนา
คุณภาพขีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานสถานศึกษาจัดทําสาระ ในรายละเอียดเปนรายป หรือราย
ภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณสมบัติอันพึงประสงค
เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ รวมถึ ง จั ด ให สอดคล อ งกั บ
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ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมาย
การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลัก
ผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ
ของตนเองกั บ สั ง คม ได แ ก ครอบครั ว ชุ ม ชน ชาติ และสั ง คมโลก รวมทั้ ง ความรู เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัตริ ยท รงเป น ประมุข ความรูแ ละทั ก ษะทางด า นวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรู จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝ
รูอยางตอเนื่อง ผสมผสานความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวก เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
การเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณไดทุกระบบการศึกษา
หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูด วยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุน ทัง้ ดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
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5.เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญ
 ญา มีความสุข และมีความ
เปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน
การเรียนรูใหผเู รียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวนิ ัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีต่ นนับถือ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
3. มีความรูอนั เปนสากล รูเทาทันการเปลีย่ นแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทกั ษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมสี ุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมัน่ ใน
วิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิง่ แวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิน่ มุง ทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสงั คม
โครงสราง
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่
กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกีย่ วของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
1. ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชัน้ ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้
ชวงชัน้ ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชัน้ ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ชวงชัน้ ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชัน้ ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
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2. สาระการเรียนรู กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย องค
ความรู ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของ
ผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้
2.1 ภาษาไทย
2.2 คณิตศาสตร
2.3 วิทยาศาสตร
2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2.6 ศิลปะ
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.8 ภาษาตางประเทศ
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนรูทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ
จัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่ อสรางพื้น ฐานการคิ ดและเป นกลยุท ธในการแกปญหาและวิ กฤตของชาติ กลุม ที่สอง
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรค เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษากลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียน
ภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความ
เหมาะสม
และกําหนดสาระการเรียนรูใ นแตละกลุมไวเฉพาะสวนทีจ่ ําเปนในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
แตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นได ใหสอดคลองและสนองตอบศักยภาพของ
ผูเรียนแตละคน
มาตรฐานการเรียนรู
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพ
ผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปน
จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ซึง่ กําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ
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1. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มาตรฐานการเรียนรูชว งชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชัน้ คือ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
6
มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการ
เรียนรูที่จาํ เปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานัน้ สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อ
เปนสมาชิกทีด่ ีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขน
ขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ รียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได
มาตรฐานกลุม สาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
สาระที่ 1 : สิง่ มีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพืน้ ฐานของสิ่งมีชวี ิต ความสัมพันธของโครงสรางและ
หนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิง่ มีชีวิตที่ทาํ งานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 : เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพมีผลตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไ ปใชประโยชน
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว 2.1 : เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมในกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิง่ มีชวี ิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 2.2 : เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิน่ ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยัง่ ยืน
สาระที่ 3 : สารและสมบัตขิ องสาร
มาตรฐาน ว 3.1 : เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัตขิ องสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
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มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรง
นิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนอยาง
ถูกตองและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 : เขาใจลักษณะการเคลือ่ นที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลี่ยนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ทีม่ ีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 : เขาใจวิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชวี ิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 7.2 : เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นาํ มาใชในการสํารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบ
เสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสวนใหญมีรูปแบบที่
แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ
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เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาวงพระจันทร
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนเขาวงพระจันทร
โรงเรี ย นเขาวงพระจั น ทร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ตั้งสถานศึกษา
โรงเรียนเขาวงพระจันทร มีเนื้อที่ 17 ไร 2 งาน 61 ตารางวา ตั้งอยูที่ หมูที่ 3
ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี หางจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 110
กิโลเมตร หางจากอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 35 กิโลเมตร
สภาพชุมชน
สภาพโดยทั่วไปของชุมชนเขาวงพระจันทรมีลักษณะเปนที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ๆ มี
แนวเขาทอดตัวยาวตามทิศเหนือ ใต ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปาตะวันตก ตะกอนดินลําน้ํามีฤทธิ์เปน
กรด ดิ น ระบายน้ํ า ได ดี เ หมาะแก ก ารปลู ก พื ช ไร เ ช น มั น สํ า ปะหลั ง ข า วโพด ยาสู บ เป น ต น มี
ประชากรประมาณ 1,000 คน ซึ่งสวนมากยายถิ่นฐานมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณใกลเคียง
โดยรอบโรงเรียนไดแก วัดเขาวงพระจันทร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน อาชีพหลักของคนในชุมชน
คือการทําไรมันสําปะหลัง และอาชีพรับจาง
วิสัยทัศน
โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู ชุมชนใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรไดรับการพัฒนา
เปนมืออาชีพ
พันธกิจ
1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู มีความสวยงาม สะอาด
ปลอดภัยและเกิดประโยชนแกนักเรียน ครูอาจารยและชุมชน
2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่พงึ ประสงค
3. สงเสริมใหนักเรียนไดใชเทคโนโลยีทเี่ อื้อตอการเรียนรู
4. สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน
5. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
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6. สงเสริมสวัสดิการใหแกบคุ ลากร เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ และความสามัคคีในหมูค ณะ
เปาหมาย
1. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
และเกิดประโยชนตอชุมชน
2. นักเรียนมีบคุ ลิกภาพที่ดี เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพ่ ึงประสงค มีชีวิตทีด่ ีงาม
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. นักเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอ หลากหลาย ไดอยาง
เหมาะสม
4. ผูปกครอง ชุมชน องคกรและหนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุนการเรียนรู
ของนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน
5. บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพในดานการสอน มีความรูความสามารถ มีวิสยั ทัศน
มีเทคนิคการสอนทีท่ ันสมัย สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสอนได
6. บุคลากรมีขวัญ กําลังใจ และเกิดความสามัคคีในหมูค ณะ สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีความสุข และงานประสบความสําเร็จ เกิดประโยชนสงู สุด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. รักษาความสะอาดของหองเรียนและเขตพัฒนา
2. รักการออกกําลังกายและเอาใจใสดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
3. เปนผูประหยัดอดออม
4. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน พัฒนางาน สามารถทํางานไดอยางมี
ความสุข
5. รวมบํารุงรักษาสาธารณสมบัตขิ องสวนรวม
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาวงพระจันทร
โรงเรียนเขาวงพระจันทรไดจัดโครงสรางหลักสูตรตามอัตราสวนเวลาเรียน และกลุม
สาระการเรียนรูดังที่กาํ หนดไวในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 3 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโรงเรียนเขาวงพระจันทร
เวลาเรียน (ชั่วโมง)
กลุมสาระการเรียนรู
ชวงชัน้ ที1่
ชวงชัน้ ที2่
ชวงชัน้ ที3่
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
1. ภาษาไทย
280 280 280 200 200 200 160 160 160
2. คณิตศาสตร
200 200 200 200 200 200 160 160 160
3. วิทยาศาสตร
80 80 80 120 120 120 120 120 120
4. สังคมศึกษา ศาสนา 80 80 80 80 80 80 120 120 120
วัฒนธรรม
5. สุขศึกษา พละศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80
6. ศิลป
80 80 80 80 80 80 80 80 80
7. การงานอาชีพและ
80 80 80 80 80 80 120 120 120
เทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
40 40 40 80 80 80 120 120 120
9. กิจกรรมพัฒนา
80 80 80 80 80 80 200 200 200
ผูเรียน
รวม
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200
ที่มา : โรงเรียนเขาวงพระจันทร, “รายงานประจําปการศึกษา 2548,” พฤษภาคม 2549.(อัดสําเนา)
วิสัยทัศนการเรียนรูว ิทยาศาสตร
วิสัยทัศนเปนมุมมองภาพในอนาคตที่มุงหวังวาจะมีการพัฒนาอะไร อยางไร ซึ่งจะ
สอดคล อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย นของสั ง คม วิ สั ย ทั ศ น ก ารเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร กํ า หนดไว เ พื่ อ เป น
แนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และชุมชนรวมกันพัฒนา
การศึกษาวิทยาศาสตร และปฏิบัติงานรวมกันสูความสําเร็จในการกําหนดวิสัยทัศนการเรียนรู
วิทยาศาสตรใชกรอบความคิดในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนในสังคมแหงการ
เรียนรูและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และ
กระบวนการทีเ่ ปนสากล แตมีความสอดคลองกับชีวิตจริงทัง้ ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ และมี
ความยืดหยุน หลากหลาย
2. หลักสูตรและการเรียนการสอนตองตอบสนองผูเรียนที่มีความถนัดและความสนใจ
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แตกตางกันในการใชวทิ ยาศาสตรสําหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพที่เกีย่ วของกับ
วิทยาศาสตร
3. ผูเรียนทุกคนจะไดรับการสงเสริมใหพฒ
ั นากระบวนการคิด ความสามารถในการ
เรียนรูกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา และการคิดคนสรางสรรคองคความรู
4. ใชแหลงเรียนรูในทองถิน่ โดยถือวามีความสําคัญควบคูกับการเรียนในสถานศึกษา
5. ใชยุทธศาสตรการเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการ ความ
สนใจและวิธเี รียนที่แตกตางกันของผูเรียน
6. การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญทีท่ ุกคนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิต จึงจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
7. การเรียนการสอนตองสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมเี จตคติ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวดังนี้การเรียนรูวิทยาศาสตรเปน
การพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการและเจตคติผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุน
สงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร มีความสงสัยเกิดคําถามในสิ่งตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูเพื่อ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมี
เหตุผล สามารถสื่อสาร คําถาม คําตอบ ขอมูลและสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจได
เนื่องจากความรูวิทยาศาสตรเปนเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (natural world) ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรูเพื่อนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบ
อาชีพ เมื่อผูเรียนไดเรียนวิทยาศาสตรโดยไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นเตน ทาทายกับการ
เผชิญสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจและเห็นความเชื่อมโยง
ของวิทยาศาสตรกับวิชาอื่นและชีวิต ทําใหสามารถอธิบาย ทํานาย คาดการณสิ่งตางๆไดอยาง
มีเหตุผล การประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปน แรงกระตุนใหผูเรียนมีความ
สนใจมุงมั่นที่จะสังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบคนความรูที่มีคุณคาเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลง
เรี ยนรู ห ลากหลายในทองถิ่น และคํา นึงถึงผู เ รีย นที่มีวิธี การเรีย นรู ความสนใจและความถนัด
แตกต า งกั น การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐาน เป น การเรี ย นรู เ พื่ อ ความเข า ใจ ซาบซึ้ ง และเห็ น
ความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรู
หลายๆดาน เปนความรูแบบองครวม อันจะนําไปสูการสรางสรรคสิ่งตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
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มีความสามารถในการจัดการ และรวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน
เปาหมายของการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรเป น เรื่องของการเรี ยนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษ ย ใช ก ระบวนการ
สั ง เกต สํ า รวจ ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ ท างธรรมชาติ แ ละนํ า ผลมา
จัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหผูเรียนได
เปนผูเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากที่สุด นั่นคือใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ตั้งแตวัย
เริ่มแรกกอนเขาเรียน เมื่ออยูในสถานศึกษาและเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลวการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญดังนี้ (กรมวิชาการ 2542)
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพืน้ ฐานในวิทยาศาสตร
2. เพื่อใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร
3. เพื่อใหมที ักษะที่สาํ คัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการ
จัดการ มีทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
5. เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอทิ ธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
6. เพื่อนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคมและการดํารงชีวิต
7. เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
ผลการเรียนรูที่คาดหวังชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(โรงเรียนเขาวงพระจันทร 2547)มีดังนี้
1. อธิบายการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของสัตวที่เกีย่ วของกับการหายใจ และการเคลื่อน
ที่พรอมทั้งเขียนแผนภาพประกอบ
2. เขียนแผนภาพแสดงอวัยวะภายในของรางกายมนุษย ในระบบการหายใจ ระบบยอย
อาหาร ระบบขับถายและระบบไหลเวียนโลหิต
3. ทดลองและอธิบายการเตนของชีพจรกอนและหลังการออกกําลังกาย ที่มีความ
สัมพันธกับระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย
4. อธิบายการเจริญเติบโตของรางกายจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ
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5. อธิบายผลของสิ่งเสพติดตอการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย และเสนอแนว
ทางในการปองกันตนเอง และรวมมือรณรงคปองกันสิ่งเสพติด
6. ระบุสิ่งมีชวี ิตในแตละแหลงที่อยูของทองถิ่น และอธิบายความสัมพันธของกลุมสิง่ มี
ชีวิต และอธิบายความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับการดํารงชีวติ
7. เขียนแผนภาพและอธิบายโซอาหารของสิง่ มีชีวิต ในแตละแหลงที่อยูข องทองถิ่น
8. ระบุและอธิบายการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ขอจํากัดของทรัพยากรกับความ
ตองการของมนุษย โดยเสนอโครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิน่
9. ทดลองและอธิบายการแยกสารดวยวิธีการรอน การกรอง การทําใหตกตะกอน การ
ระเหิด หรือการระเหย
10. อธิบายและจัดประเภทของสารที่ใชในชีวติ ประจําวันตามสมบัติและการนําไปใช
ประโยชน
11. เลือกใชสารในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและปลอดภัย
12. ทดลอง วิเคราะหเปรียบเทียบและอธิบายสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว
และแกส และจําแนกสารโดยใชเกณฑอนื่ ๆ
13. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารและเสนอแนะการปองกันอันตรายทีเ่ กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสารทีม่ ีตอสิ่งมีชีวิต
14. ตอวงจรไฟฟาและยกตัวอยางการนําไปใชประโยชน
15. ทดลองเกีย่ วกับผลทางแมเหล็กจากกระแสไฟฟาและยกตัวอยางการใชประโยชน
16. อธิบายสมบัตขิ องดินในทองถิ่น และเสนอแนะการปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการ
ปลูกพืช
17. อธิบายการเกิดขางขึ้น ขางแรม ฤดูกาล สุริยุปราคา และจันทรุปราคา
18. อธิบายความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานอวกาศ
19. ทําโครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจเปนกลุมและจัดเสนอผลงานดวยวาจา หรือ
รายงาน หรือนิทรรศการ
คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนเวลา 120 ชั่วโมงมี
รายละเอียดดังนี้
ศึก ษาวิ เ คราะห อวัย วะในระบบรา งกายสัต วแ ละมนุ ษ ย อวัย วะต า ง ๆ ของสั ตว ที่
เกี่ยวของกับการหายใจ อวัยวะภายในของรางกายมนุษย ในระบบการหายใจ ระบบยอยอาหาร
ระบบขับถายและระบบไหลเวียนโลหิต การเตนของชีพจรกอนและหลังการออกกําลังกาย ที่มี
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ความสัมพันธกับระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย การเจริญเติบโตของรางกาย ผลของสิ่งเสพติดตอ
การทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย สิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยูของทองถิ่น และอธิบาย
ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต และอธิบายความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต
โซ อาหารของสิ่ง มี ชีวิ ต การใชท รัพ ยากรธรรมชาติในทองถิ่น ข อจํากั ดของทรัพยากรกับ ความ
ตองการของมนุษย สารที่ใชในชีวิตประจําวัน การแยกสารดวยวิธีการรอน การกรอง การทําให
ตกตะกอน การระเหิด หรือการระเหย การเปลี่ยนแปลงของสารและเสนอแนะการปองกันอันตราย
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารที่มีตอสิ่งมีชีวิต วงจรไฟฟา แมเหล็กจากกระแสไฟฟา สมบัติ
ของดินในทองถิ่น การปรับปรุงดิน การเกิดขางขึ้น ขางแรม ฤดูกาล สุริยุปราคา และจันทรุปราคา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานอวกาศ โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะ
หาความรู การสํารวจ สืบคนขอมูลและอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
หนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวย
หนวยการเรียนรู 6 หนวย ใชเวลา 120 ชั่วโมงดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เวลา (ชั่วโมง)
1
อวัยวะในระบบรางกาย
20
1.อธิบายการทํางานของอวัยวะ
สัตวและมนุษย
ตาง ๆ ของสัตวที่เกี่ยวของกับ
- อวัยวะในระบบรางกาย การหายใจ และการเคลื่อนที่
5
สัตว ทีเ่ กี่ยวของกับการหายใจ พรอมทัง้ เขียนแผนภาพ
และการเคลื่อนที่
ประกอบ
- อวัยวะภายในของราง
5
2.เขียนแผนภาพแสดงอวัยวะ
กายมนุษย ในระบบการ
ภายในของรางกายมนุษย ใน
- การเจริญเติบโต
5
ระบบการหายใจ ระบบยอย
ของรางกาย
อาหาร ระบบขับถายและระบบ
ไหลเวียนโลหิต
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ตารางที่ 4 แสดงหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 (ตอ)
หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เวลา (ชั่วโมง)
1
- ผลของสิง่ เสพติด
3.ทดลองและอธิบายการเตน
5
ตอการทํางานของระบบ ของชีพจรกอนและหลังการออก
ตาง ๆ ของรางกาย
กําลังกาย ที่มคี วามสัมพันธกับ
ระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย
4.อธิบายการเจริญเติบโตของ
รางกายจากวัยแรกเกิดจนถึงวัย
ผูใหญ
5.อธิบายผลของสิ่งเสพติดตอ
การทํางานของระบบตาง ๆ ของ
รางกาย และเสนอแนวทางใน
การปองกันตนเอง และรวมมือ
รณรงคปองกันสิ่งเสพติด
2
สิ่งมีชวี ิตกับแหลงที่ 6.ระบุสิ่งมีชวี ติ ในแตละแหลงที่
20
อยู
5
อยูของทองถิน่ และอธิบาย
- ความสัมพันธของ ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต
กลุมสิ่งมีชีวิต
5
และอธิบายความสัมพันธ
- ความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมกับการ
ระหวางสภาพแวดลอม ดํารงชีวิต
5
กับการดํารงชีวิต
7.เขียนแผนภาพและอธิบายโซ
- โซอาหารของ
5
อาหารของสิง่ มีชีวิต ในแตละ
สิ่งมีชีวิต
แหลงที่อยูของทองถิน่
- การใช
8.ระบุและอธิบายการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่
ในทองถิน่
ขอจํากัดของทรัพยากรกับความ
ตองการของมนุษย โดยเสนอ
โครงการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ตารางที่ 4 แสดงหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 (ตอ)
หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เวลา (ชั่วโมง)
3
สารในชีวิตประจําวัน 9.ทดลองและอธิบายการแยก
18
- การแยกสารทีม่ ี
7
สารดวยวิธีการรอน การกรอง
สถานะ
การทําใหตกตะกอน การระเหิด
ตางกัน
6
หรือการระเหย
- สารที่ใชประโยชน 10.อธิบายและจัดประเภทของ
ในชีวิต
5
สารที่ใชในชีวติ ประจําวันตาม
ประจําวัน
สมบัติและการนําไปใชประโยชน
- การเปลี่ยนแปลง 11.เลือกใชสารในชีวิตประจําวัน
ของสารอันตรายทีเ่ กิด อยางถูกตองและปลอดภัย
จากการเปลี่ยนแปลง 12.ทดลอง วิเคราะห
ของสาร
เปรียบเทียบและอธิบายสมบัติ

4

วงจรไฟฟากับการใช
ประโยชน
- วงจรไฟฟาอยาง
งาย
- ตัวนําและ
ฉนวนไฟฟา
- แมเหล็กไฟฟา

ของสารในสถานะของแข็ง
ของเหลวและแกส และจําแนก
สารโดยใชเกณฑอื่น ๆ
13.อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
สารและเสนอแนะการปองกัน
อันตรายที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสารทีม่ ีตอ
สิ่งมีชีวิต
14.ตอวงจรไฟฟาและ
ยกตัวอยางการนําไปใช
ประโยชน
15.ทดลองเกีย่ วกับผลทาง
แมเหล็กจากกระแสไฟฟาและ
ยกตัวอยางการใชประโยชน

17
7
5
5
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ตารางที่ 4 แสดงหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 (ตอ)
หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เวลา (ชั่วโมง)
5
โลกและอวกาศ
25
16.อธิบายสมบัติของดินใน
- การเกิดขางขึ้น
6
ทองถิน่ และเสนอแนะการ
ขางแรม
9
ปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการ
- ฤดูกาล
5
ปลูกพืช
- สุริยุปราคา และ
17.อธิบายการเกิดขางขึ้น
จันทรุปราคา
5
ขางแรม ฤดูกาล สุริยุปราคา
- ความกาวหนาทาง และ
เทคโนโลยีดานอวกาศ จันทรุปราคา
18.อธิบายความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีดานอวกาศ
6
โครงงานวิทยาศาสตร 19.ทําโครงงานวิทยาศาสตร
20
- การแกปญหา
5
ตามความสนใจเปนกลุมและจัด
- การสืบคนขอมูล
5
เสนอผลงานดวยวาจา หรือ
- โครงงาน
10
รายงาน หรือนิทรรศการ
วิทยาศาสตร
ที่มา : โรงเรียนเขาวงพระจันทร, “หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาวงพระจันทร แกไขปรับปรุง
2548,” (อัดสําเนา)
ในการวิจัยครัง้ นี้ใชหนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน ซึง่ มีรายละเอียดเนื้อหา
หนวยสารในชีวิตประจําวันดังนี้สารที่ใชในชีวิตประจําวันมีสถานะที่แตกตางกันคือ ของแข็ง
ของเหลว และแกส มีสมบัตติ างกัน การแยกสารสามารถทําดวยวิธีการรอน การกรอง การทําให
ตกตะกอน การระเหิด หรือการระเหย สารมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ การเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สารอาจมีผลกระทบตอมนุษย และเสนอแนะการปองกันอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สารที่มีตอสิ่งมีชีวิต
การจัดการเรียนรูวทิ ยาศาสตร

30
หลักการ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครือ่ งมือเครื่องใช
เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวทิ ยาศาสตร ผสมผสาน
กับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรูวทิ ยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูแ ละความเขาใจ
ในปรากฏการณธรรมชาติมากมายมีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีกม็ สี วนสําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรตอไปอยางไม
หยุดยัง้ วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธคี ิด ทัง้ ความคิดเปนเหตุเปนผล
คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะหวิจารณ มีทักษะทีส่ ําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซงึ่ เปนสังคมแหงความรู (knowledge based
society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวทิ ยาศาสตร (scientific literacy for all)
เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไ ป
ใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูว ิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกีย่ วกับการใชประโยชน การดูแล
รักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และที่สําคัญ
อยางยิ่งคือ ความรูวทิ ยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา เศรษฐกิจ สามารถแขงขัน
กับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุขการที่จะสรางความ
เขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรนั้น องคประกอบที่สาํ คัญประการหนึ่งคือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
คนใหอยูในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ
วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูห ลักในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2544 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรูวทิ ยาศาสตรของผูเรียนแตละระดับชั้นให
ตอเนื่องเชื่อมโยงตั้งแตชนั้ ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ดังนัน้ จึงจําเปนที่จะตองจัด
หลักสูตรแกนกลางที่มกี ารเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาสาระในแตละระดับชั้น การเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูทจี่ ะใหผูเรียนพัฒนาความคิด ทัง้ ความคิดเปน
เหตุเปนผล คิดสรางสรรค
คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สาํ คัญในการคนควาและสรางองค
ความรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู สามารถแกปญ
 หาอยางเปนระบบ สามารถ ตัดสินใจ
โดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได รวมถึงมีทักษะในการใชเทคโนโลยีใน
การสืบคนขอมูลและการจัดการ
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรูขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และจัดทําสาระการเรียนรูแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวยผังมโนทัศนสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นและรายป ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป รายภาคตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 จัดทําหนวยการเรียนรู คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน และแผนการจัดการเรียนรู
เปนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 วรรค 1 สถานศึกษาจะตองเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหา
ชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหเปนหลักสูตรที่เหมาะสมกับแตละสถานศึกษา ตามที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 วรรค 2
การจัดการเรียนรูวทิ ยาศาสตรระดับประถมศึกษา
การจั ด กิ จ กรรมให ผู เ รี ย นสร า งองค ค วามรู (Constructivism)การเรี ย นรู ต าม
แนวความคิดของการจัดกิจกรรมใหผูเรียนสรางองคความรู จากความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
ที่แสดงใหเห็นวาการพัฒนาจะเกิดอยางตอเนื่อง และเกิดขึ้นดวยตัวของเด็กเอง นักการศึกษาได
นําความคิดดังกลาวมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และแนวคิดหนึ่งที่ใชในการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรคือการจัดกิจกรรมใหผูเรียนสรางองคความรู ซึ่งยอมรับวาการพัฒนาใน
เรื่องของความรูความสามารถตาง ๆ ของผูเรียนเกิดขึ้นมาแลวตั้งแตเด็ก ผูเรียนเหลานั้นยังไมได
เขาสูระบบโรงเรียน บางแนวความคิดหลักที่เด็กมีอยูอาจจะถูกตองและสอดคลองกับผูอื่น แต
บางแนวความคิดอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงก็ได นอกจากนี้การพัฒนาแนวความคิด
หลักเหลานี้ จะเปนลักษณะที่เกิดขึ้นภายในสมองของเด็กเองซึ่งอาจสอดคลองหรือขัดแยงกับความ
เขาใจและขอเท็จจริงที่มีอยูก็ได การพัฒนาแนวความคิดหลักของเด็กเหลานี้ อาจแบงไดเปน 3
ลักษณะ คือ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2542 : 9 -10)
1. การเปลี่ยนแปลง เปนการพัฒนาแนวความคิดทีม่ ีการเปลี่ยนความเชื่อจากเดิมไปสู
แนวคิดใหมทแี่ ตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง (อาจเปลี่ยนจากความเชื่อที่เดิมซึง่ เปนความเชือ่ ที่
ผิดไปสูความเชื่อใหมทถี่ ูกตองก็ได) เชน ในสมัยโบราณมีแนวคิดวาโลกแบนและตอมามีการศึกษา
และคนพบวา โลกกลม แนวคิดเกี่ยวกับโลกก็เปลี่ยนไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง
2. การเพิ่มเติม แนวคิดใหมที่เกิดขึ้นจะเพิม่ เติมเขาไปกับแนวคิดเดิมที่มีอยูแลว สวน
ใหญจะเปนแนวคิดทีม่ ีลักษณะเดียวกัน เชน เด็กมีความรูเกีย่ วกับสัตววา เคลื่อนไหวได กิน
อาหารและขับถายได ขยายพันธุได เมือ่ เด็กไปพบสัตวอีกชนิดหนึง่ ที่มีขน มีสองขา มีปากแหลม

32
ขันได และมีผใู หความรูวาสัตวชนิดนี้คือ ไก เด็กก็จะมีแนวความคิดหลักเพิ่มเติมวาไกก็จัดเปนสัตว
ชนิดหนึ่ง
3. การปรับแตง เปนลักษณะที่เกิดจากการปรับแนวความคิดเพียงเล็กนอย โดยอาศัย
ขอมูลที่ไดรับเขามาใหม เชนเด็กมีความรูเ กี่ยวกับไกวา มีลักษณะอยางไร แตเมื่อไปพบเห็นเปดครั้ง
แรกก็จะยังคงคิดวาเปนไก จนกวาจะรูจกั แยกลักษณะที่สําคัญของไกและเปด คือ ไกปากแหลม
แตเปดปากแบน ไกมนี ิ้วเทาแยกออกจากกัน สวนเปดมีนิ้วติดกันเปนพืด จากนัน้ เด็กก็จะรูวาเปด
แตกตางจากไกและยอมรับวาไกและเปดเปนสัตวตางชนิดกัน
เด็กจะสรางแนวความคิดหลักอยูตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองมีการสอนภายใน
หองเรียนเทานั้น แตจะไดจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ นอกจากนี้การเรียนรูตามแนวคิดของ
Constructivism จะเกิดขึ้นไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. การเรียนรูเปนกระบวนการปฏิบัติ (Active process) ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว
บุคคล การสอนโดยวิธีบอกเลาซึ่งจัดเปนกระบวนการทางวาจา (passive process) จะไมชว ยให
เกิดการพัฒนาแนวความคิดหลักมากนักแตการบอกเลาก็จัดเปนวิธีใหขอมูลทางหนึ่งได
2. ความรูตาง ๆ จะถูกสรางขึ้นดวยตัวของผูเรียนเอง โดยใชขอมูลที่ไดรับมา
ใหมรวมกับขอมูลหรือความรูที่มีอยูแลวจากแหลงตาง ๆ เชน สังคม สิง่ แวดลอม รวมทัง้
ประสบการณเดิมมาเปนเกณฑในการชวยตัดสินใจ
3. ความรูและความเชื่อของแตละคนจะแตกตางกัน ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับสิง่ แวดลอม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งที่ผเู รียนไดพบเห็น ซึง่ จะถูกใชเปนพืน้ ฐานในการตัดสินใจและใช
เปนขอมูลในการสรางแนวคิดใหม
4. ความเขาใจจะแตกตางจากความเชื่อโดยสิ้นเชิง และความเชื่อจะมีผล
โดยตรงตอการสรางแนวคิดใหม
5. การเรียนรูท างวิทยาศาสตรจะเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดหลักของผูเรียนใน
ลักษณะตาง ๆ
ขั้นตอนการสอนแบบสรางองคความรู
1. ขั้นปฐมนิเทศ ผูเรียนจะมีโอกาสที่จะพัฒนาการเรียนรูตามจุดมุง หมาย และ
แรงจูงใจในการเรียนรูในเนื้อหาที่กาํ หนด
2. ขั้นทําความเขาใจ ผูเรียนจะตองปรับแนวคิดในปจจุบันทีเ่ กี่ยวกับหัวขอในบทเรียน
ใหชัดเจน ซึง่ ทําใหสําเร็จดีโดยใชกจิ กรรมที่หลากหลาย เชน การอภิปรายในกลุม เล็ก การ
ออกแบบแผนโปสเตอรและการเขียน
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3. ขั้นจัดโครงสราง แนวคิดใหม ขั้นนี้เปนหัวใจสําคัญของขั้นตอนการสอนแบบสรรค
สรางความรูประกอบดวยขัน้ ตอนดังนี้
3.1 ทําแนวความคิดใหกระจางชัดและแลกเปลี่ยนกัน
3.2 สรางแนวความคิดขึ้นใหม
3.3 ประเมินแนวความคิดใหม
4. การนําแนวความคิดไปใช ขั้นนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนนําแนวความคิดของ
ตนเอง ที่สรางขึ้นในสถานการณตาง ๆ ทีห่ ลากหลายกับที่คุนเคยและแปลกใหม
5. การทบทวน ขั้นตอนสุดทายเปดโอกาสใหผูเรียนสะทอนตัวเองวา แนวความคิด
ของตนไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยการวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความคิดของตนตอนเริ่ม
เรียนในบทเรียนนัน้ กับตอนสิ้นสุดการเรียนในบทเรียนนัน้
นักเรียน
บรรยายความเขาใจของตนเอง
สรางความเขาใจของตนเองขึ้นใหม

นักเรียน/ครู แลกเปลี่ยน
ความรูกนั ทําความเขาใจ
ใหกระจางชัด

สํารวจสถานการณ
ความขัดแยงจาก
สถานการณที่ขัดกัน

สรางความเขาใจ
ขึน้ ใหม

นําความเขาใจใหมไปใช
สรางเครือขายเชื่อมโยง
ในแตละความคิดรวบยอดขึ้นใหม
เปรียบเทียบความเขาใจที่สรางใหมกับความเขาใจเดิม
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสอนแบบสรางองคความรู
ในการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา เพื่อใหสงผลตอความสําเร็จของผูเรียน
ตองประกอบดวย (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2542 :11-13)
1. การสอนวิทยาศาสตรทที่ ําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร ซึง่
สําหรับเนื้อหาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ไดแกเนื้อหาประเภทขอเท็จจริง (Fact) มโนมติ
(Concept) และหลักการ (Principle)
2. การสอนวิทยาศาสตรทที่ ําใหผูเรียนมีกระบวนการแสวงหาความรูท างวิทยาศาสตร
ซึ่งประกอบดวย
2.1 วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือ
ระเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาศาสตร หรื อ วิ ธี แ ก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร นั้ น เป น กระบวนการเฉพาะที่
นักวิทยาศาสตรนําไปใชในการแสวงหาความรูซึ่งอาจแตกตางกันบาง แตก็มีลักษณะรวมกันที่ทํา
ใหสามารถจัดเปน ขั้นตอนได 4 ขั้นตอนคือ (ภพ เลาหไพบูลย 2542 :10)
1) ขั้นระบุปญหา สิ่งสําคัญในขั้นนี้ก็คือ ความสนใจทีน่ ักวิทยาศาสตรมี
ตอสิ่งที่ตนเองพบเห็น ซึง่ เกิดจากความอยากรูอยากเห็น และทักษะในการสังเกต
2) ขั้นตั้งสมมติฐาน คือการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซึ่งในทาง
วิทยาศาสตรเรียกวา สมมติฐาน
3) ขั้นรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและ/หรือการทดลอง
4) ขั้นสรุปผลการสังเกตและ/หรือการทดลอง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสอบ เปนการจัดสถานการณใหผูเรียนเกิดความ
อยากรูอยากเห็น อยากไดคําตอบที่สงสัย โดยการสืบคน พิจารณาไตรตรอง ตั้งสมมติฐาน
รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลองหรือการแสวงหาความรู โดยวิธีการอื่น ๆ อยางเปนระบบจนได
คําตอบ ขอสรุปที่สมเหตุสมผล นาเชื่อถือดวยวิธีการที่เหมาะสม เปนระบบดวยตนเอง การเรียน
การสอนแบบสืบสอบนี้ ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู คนควาหาคําตอบที่นาเชื่อถือ ครูมี
บทบาทสําคัญในการกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด ความอยากรู อยากเห็น สามารถวางแผน
ทดลองหาความรู/คําตอบที่สงสัยไดอยางถูกตอง รวมทั้งชี้แนะ ชวยเหลือ ใหขอมูลยอนกลับ

35
ตลอดจนตั้งคําถามใหเกิดการคิด พิจารณา จัดระบบระเบียบของขอมูล และความคิดใหมใหมี
ความเหมาะสมนาเชื่อถือ นอกจากนี้ครูจะตองใหการเสริมแรง เพื่อใหเกิดกําลังใจในการคนหา
ความรูที่ถูกตอง สมเหตุสมผลอยางตอเนื่อง เปน
ความรูทมี่ ีคุณคาตอผูเรียนมากที่สุด คือ ความรูที่ไดมาจากการคนควาหาความรูดวย
ตัวของผูเรียนเอง ในการไดมาซึ่งความรูเ หลานั้นครูเปนบุคคลหนึ่งทีม่ ีบทบาทสําคัญ เพราะครู
ตองมีหนาที่สาํ คัญ 5 ประการดังนี้
1. เปนผูกระตุน ใหผูเรียนคิด (Catalyst) โดยการกําหนดสถานการณปญ
 หาแลวให
ผูเรียนคิดวางแผนคําตอบเอง
2. เปนผูใหการเสริมแรง (Reinforcer) โดยการใหรางวัล กลาวชมเพื่อใหกําลังใจ
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการเรียน การสืบคนหาคําตอบที่ตอ งการอยางตอเนื่อง
3. เปนผูใหขอมูลยอนกลับ (Feedback Action) โดยการบอกขอดี ขอบกพรองแก
ผูเรียน
4. เปนผูแนะนําและกํากับ (Guide and Director) เปนผูแนะนํา เพื่อใหเกิด
ความคิดในแนวทางที่เหมาะสมและคอยตะลอม กํากับดูแลมิใหออกนอกลูน อกทาง
5. เปนผูจัดระบบระเบียบ (Organizer) จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมตาง ๆ
สวนผูเรียนก็มคี วามสําคัญเปนอยางยิง่ เพราะผูเรียนตองเปนศูนยกลางของการเรียน
มีบทบาทเปนผูปฏิบัติการทดลองหรือ วางแผนการทดลอง เพื่อหาคําตอบหรือทั้งกําหนดปญหา
และวางแผนการทดลองการคนหาคําตอบดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills)ในการแสวงหา
ความรูของนักวิทยาศาสตรนั้น นักวิทยาศาสตรไดใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และตองมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตรดวย นักวิทยาศาสตรที่ทํางานตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร จะประสบ
ผลสํ า เร็ จ หรือล ม เหลว ขึ้ น อยู กั บ ความสามารถและทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรของ
นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ต ล ะคน ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เ ป น ทั ก ษะทางป ญ ญา
(Intellectual Skills) เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความนึกคิดอยางมีระบบ
ทักษะกระบวนการที่นักวิทยาศาสตรใชนั้นมีอยางนอย 13 ทักษะดังที่นักการศึกษาหลายทาน
เสนอไวดังนี้
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ครอฟเฟอร (Klopfer อางถึงใน ยุพา วีระไวทยะและปรียา นพคุณ 2540 : 87-88)กลาว
วา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่ใชในการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร
ยุพา วีระไวทยะและปรียา นพคุณ (2540 : 87-88) กลาววา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติ และฝกฝนความคิดอยางมีระบบในการ
เสาะแสวงหาความรู หรือแกปญหาทางคณิตศาสตร
สรศักดิ์ แพรดํา (2544 : 22 ) สรุปวาความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหมายถึง ความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตาง ๆ
วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2532 : 5) ไดใหความหมายของ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวา หมายถึงความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู การ
คิดคน การวิจัย ตลอดจนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จึงเปนทักษะทางสติปญญาที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ใช
ในการศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูและแกปญหาตาง ๆ
ดังนั้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปนความสามารถในการคนหาความรู
ประกอบดวยความสามารถดานการรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูล และการสรุปผล ซึ่งมี 13
ทักษะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย
13 ทักษะ (ภพ เลาหไพบูลย 2542 ; สุวฒ
ั น นิยมคา 2531 ; สรศักดิ์ แพรดํา 2544 ; Abruscato
2004)พอสรุปไดดังนี้
1. การสังเกต ( Observation ) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ
เพื่อหา ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณหรือขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือเหตุการณที่สังเกต
โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป
2. การวัด ( Measurement ) หมายถึงการเลือกใชเครื่องมือและการใชเครื่องมือนั้นใน
การวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดง
วิธีใชเครื่องมือวัดอยางถูกตอง พรอมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดรวมทั้งระบุหนวยของ
ตัวเลขที่ไดจากการวัด
3. การจําแนกประเภท ( Classification ) หมายถึงการแบงพวก หรือเรียงลําดับวัตถุ
หรือสิ่งที่มีอยูในปรากฏการณ โดยมีเกณฑ และเกณฑดังกลาวอาจใชความเหมือน ความแตกตาง
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หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได
4. การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space / Space
Relationship and Space / Time Relationship )สเปสของวัตถุหมายถึง ที่วางในอากาศที่ถูก
วัตถุแทนที่ ซึ่งจะมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ
ความกว า ง ความยาว และความสู ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสเปสกั บ สเปสของวั ต ถุ ได แ ก
ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ เชน ความสามารถวาดภาพ 2 มิติ จากวัตถุหรือ
ภาพ 3 มิติไดความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ไดแกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนง
ที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา
5. การคํานวณ (Using Number) หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนํา
ตัวเลขแสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณ โดยการ บวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย
6. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and Communication)
หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่น ๆ มาจัดกระทํา
เสียใหม โดยการหาความถี่ เรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือคํานวณคาใหม เพื่อใหผูอื่นเขาใจ
ความหมายไดดีขึ้น โดยเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ สมการ
การเขียนบรรยาย เปนตน
7. การลงความเห็นจากขอมูล ( Inferring ) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับ
ขอมูล หรือการอธิบายขอมูลที่ไดจากกการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและ
ประสบการณเดิมมาชวย
8. การพยากรณ ( Prediction ) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบลวงหนา
ของ
เหตุการณหรือปรากฏการณ โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู
แลวในเรื่องนั้นมาชวยสรุป เชน การพยากรณขอมูลที่เปนตารางหรือกราฟ ซึ่งทําได 2 แบบ คือ
การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูลที่มีอยู
เชน การทํานายผลของขอมูลเชิงปริมาณ เปนตน
9. การตั้งสมมติฐาน ( Formulating Hypothesis ) หมายถึง การคิดหาคําตอบ
ลวงหนากอนลงมือกระทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู หรือประสบการณเดิมเปน
พื้นฐาน ซึ่งคําตอบที่คิดไวลวงหนานี้เปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับ ตัว
แปรตาม สมมติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ไดซึ่งจะทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบ เพื่อ
สนับสนุนหรือคัดคนสมมุตฐิ านที่ตั้งขึ้น
10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Operationally Defining ) หมายถึง การ
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กําหนดความหมายหรือขอบเขตของคําตางๆที่มีอยูในสมมติฐานที่ตองการทดลองใหเขาใจตรงกัน
และสามารถสังเกตหรือวัดได โดยใชคําอธิบายเกี่ยวกับการทดลอง และบอกวิธีวัด ตัวแปรที่
เกี่ยวของกับการทดลองนั้น
11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร ( Identifying and Controlling Variable)
การกํ า หนดตั ว แปรหมายถึ ง การชี้ บ ง ตั ว แปรต น ตั ว แปรตามและตั ว แปรที่ ต อ งควบคุ ม ในการ
ตั้งสมมติฐานหนึ่งๆ
ตัวแปรตน หมายถึง สิ่งที่เปนสาเหตุใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งทีเ่ ราตองการทดลองดูวา
เปนสาเหตุทกี่ อ ใหเกิดผลเชนนัน้ จริงหรือไม
ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งทีเ่ ปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปน
สาเหตุเปลีย่ นไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะแปรตามไปดวย
ตัวแปรที่ตองควบคุม หมายถึง สิง่ อื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรตน ที่จะทําใหผลการ
ทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมควบคุมใหเหมือนกัน
12. การทดลอง ( Experimenting) หมายถึงกระบวนการปฏิบัติการเพือ่ หาคําตอบ
จากสมมติฐานที่ตงั้ ไวในการทดลอง จะประกอบไปดวย การออกแบบการทดลอง การปฎิบัติ
การทดลอง การใชอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสม และการบันทึกขอมูลทีไ่ ดจากการทดลอง
13. การตีความหมายขอมูลและลงสรุปขอมูล ( Interpreting Data and
Conclusion )การตีความหมายขอมูล หมายถึงการแปรความหมาย หรือบรรยายลักษณะขอมูลที่
มีอยู ในการตีความหมายขอมูลบางครั้งตองใชทักษะอื่นๆชวย เชน การสังเกต การคํานวณ เปน
ตน การลงความหมาย หมายถึงการสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด
โดยสรุปแลวทักษะทั้ง 13 ประการนี้ ลวนแตเปนทักษะที่สําคัญของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทั้งสิ้น ซึ่งครูผูสอนจําเปนตองใหเด็กทุกคนและทุกชั้นมีอกาสไดฝกฝนโดยถวนหนา
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคสําคัญของหลักสูตร สวนจะฝกทักษะกระบวนการใดตื้นหรือลึกแค
ไหน กับเด็กชั้นใด ก็ขึ้นอยูกับธรรมชาติและความสามารถในการเรียนรู ตามวุฒิภาวะของเด็ก
ในแตละระดับชั้นเปนสําคัญและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูควรจัดกิจกรรมการ
เรียนของแตละบทเรียนใหเปนปจจุบัน ทันกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลทําใหผูเรียนมี
ความรู ค วามสามารถในการแสวงหาความรู คิ ด วิ เ คราะห เลื อ กรั บ และใช ข อ มู ล ข า วสาร
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง มีวิสัยทัศนกวางไกล พรอมที่จะกาวไปสูสังคมโลกที่เปนสากล การ
ที่ผูเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แสวงหาความรูหรือแกปญหาดวยวิธีการทาง
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วิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอนั้น นอกจากจะชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นในตัว
ผูเรียนแลว ยังจะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรใหเกิดแกผูเรียนดวย เพราะ
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร มีความหมายครอบคลุม เกี่ยวกับความสามารถทางสมอง
ผลผลิตที่แปลกใหม กระบวนการแกไขปญหาคลายคลึงกับความคิดสรางสรรคทั่วไป แตมีจุดเนน
ที่การแสดงความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่มและความคลองในการคิดนั้น

ความสามารถในการแกปญหา
ความหมาย ความสามารถในการแก ป ญ หาเป น ทั ก ษะการคิ ด ประเภทหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญมากสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การดํารงชีวิต และการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นการสอนจึ ง ควรมุ ง ส ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ไปพร อ ม ๆ กั น
ความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะการคิดอยางหนึ่งที่มีนักวิชาการและนักการศึกษาให
นิยามไวอยางหลากหลายดังตอไปนี้
วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 8) กลาววาทักษะในการแกปญหาหมายถึง ความสามารถใน
การเขาใจปญหา มองเห็นสาเหตุของปญหา และผลที่จะเกิดขึ้นจากปญหานั้น รวมทั้งสามารถคิด
หาวิธีการแกปญหานั้น ไดอยางมีเหตุมีผล
กาเย (Gagne อางถึงในเพราพรรณ เปลี่ยนภู 2542 : 188) กลาววาการแกปญหาคือ
ความสามารถขั้นสูงสุดของมนุษยเปนความสามารถในการสรางกฎระดับสูง ตั้งแต 2 กฎขึ้นไป
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนผลงานใหมที่เกิดจากการมองเห็นความสัมพันธของกฎตาง ๆ
ปรีชา เนาวเย็นผล (2544) กลาววา การแกปญหาเปนกระบวนการทีม่ คี วามเชื่อมโยง
ระหวางขอมูลที่มีอยูในปญหากับผูแกปญ
 หา ในการนําประสบการณ ความรู ความเขาใจ และ
ความคิดมาประยุกตหาวิธกี ารที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือปญหาที่เผชิญอยู เพื่อหาคําตอบของ
ปญหาในสถานการณใหมทไี่ มคุนเคยมากอน
สรุปไดวาความสามารถในการแกปญหาหมายถึง ความสามารถในการเขาใจปญหา
วิเคราะหสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหาตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นจากปญหาและการแกปญหา
ไดอยางสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของความรูที่มีอยู
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งความสามารถในการแก ป ญ หาเกี่ ย วข อ งกั บ พั ฒ นาการทาง
สติปญญาของมนุษย เพื่อทําความเขาใจในลําดับของพัฒนาการทางสติปญญา ซึ่งมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการพัฒนาและสงเสริมความสามารถในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
แกปญหาเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพัฒนาการทางดานสติปญญา และการ
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เรียนรู ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับสติปญญา จึงมีทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการแกปญหาดังนี้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของเพียเจท แบงออกเปน 4 ขั้น ตามลดับอายุซึ่งมีอยู
4 ขั้นที่กลาวถึงการแกปญหาคือ
ขั้นที่ 1 ระยะการแกปญหาดวยการกระทํา (Sensorimotor Stage) ตั้งแตแรกเกิดถึง 2
ป เด็กจะรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรม มีความเจริญอยางรวดเร็วในดานความคิดความเขาใจ การ
ประสานงานระหวางกลามเนื้อและสายตา และการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ตอสภาพจริงรอบตัว
เด็กในวัยนี้ชอบทําอะไรบอย ๆ ซ้ํา ๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก
ความสามารถในการคิดวางแผนของเด็กอยูในขีดจํากัด
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมสําหรับความคิดที่มีเหตุผล ( Preparational Stage) อยูในชวงอายุ
2 - 7ป เพียเจยไดแบงขั้นนีอ้ อกเปนขั้นยอยๆ 2 ขั้น คือ
1.1 ขั้นเริ่มตน (Preconceptual Though) เด็กวัยนี้อยูในชวง 2 - 4 ป เด็กวัยนี้มี
ความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆแลวเพียงแตยังไมสมบูรณ และยังไมมีเหตุผลเด็กสามารถใชภาษา
และเขาใจความหมายของสัญลักษณ แตการใชภาษานั้นยังเกี่ยวของกับตนเองเปนสวนใหญ
ความคิด ของเด็ก วั ย นี้ ขึ้ น อยู กั บ การรับ รูเ ปน ส ว นใหญ
เด็ ก ยัง ไม สามารถใช เ หตุผ ลอยา ง
สมเหตุสมผล เด็กยังไมเขาใจเรื่องความคงที่ของปริมาณ
1.2 ขั้นรับรู(Intuitive Though) อยูในชวงอายุระหวาง 4 - 7 ป ความคิดของเด็ก
วัยนี้แมวาจะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น แตการคิดและการตัดสินใจยังขึ้นอยูกับการรับรูมากกวาความ
เขาใจเด็กเริ่มมีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีความสนใจอยากรูอยากเห็นและมีการซักถามมาก
ขึ้น มีการเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญที่อยูรอบขาง ใชภาษาเปนเครื่องมือในการคิด อยางไรก็
ตามความเขาใจของเด็กวัยนี้ก็ยังขึ้นอยูกับสิ่งที่รับรูจากภายนอกนั่นเอง
ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดอยางมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage)อยู
ในชวงอายุระหวาง 7 - 11 ป เด็กวัยนี้ สามารถใชสมองในการคิดอยางมีเหตุผล แตกระบวนการคิด
และการใชเหตุผลในการแกไขปญหายังตองอาศัยสิ่งที่เปนรูปธรรม จุดเดนของเด็กวัยนี้ คือเริ่มมี
เหตุผล สามารถคิดกลับไปกลับมาได เด็กเริ่มมองเห็นเหตุการณและสิ่งตาง ๆ ไดหลายแงหลายมุม
มากขึ้น สามารถตั้งกฎเกณฑนํ ามาใชในการแบงแยกสิ่งตาง ๆเปนหมวดหมูได
ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดอยางมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage)อยู
ในชวงอายุ 11 - 15 ป ในขั้นนี้โครงสรางทางความคิดของเด็กไดพัฒนามาถึงขั้นสูงสุดเด็กจะเริ่ม
เขาใจกฎเกณฑทางสังคมไดดีขึ้น สามารถเรียนรูโดยใชเหตุผลมาอธิบายและแกปญหาตาง ๆ ที่
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เกิดขึ้นได เด็กรูจักคิดตัดสินปญหา มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้น สนใจในสิ่งที่เปน
นามธรรม และสามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดดีขึ้น
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของบรูเนอร แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้น (Enactive Stage) เปนระยะการแกปญหาดวยการกระทําตั้งแตแรกเกิด
จนถึง 2 ป ซึ่งตรงกับขั้น Sensorimotor Stage ของเพียเจท เปนขั้นที่เด็กเรียนรูดวยการกระทําหรือ
ประสบการณมากที่สุด
2. ขั้น (Iconic Stage) เปนขั้นที่เด็กมีระยะการแกปญหาดวยการรับรูแตยังไมรู
จักใชเหตุผล ซึ่งตรงกับ ขั้น Concrete Operational Stage) ของเพียเจท เด็กวัยนี้เกี่ยวของกับ
ความเปนจริงจะเกิดความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญ และภาพแทนในใจ อาจจะมีจินตนาการ
บางแตไมลึกซึ้ง
3. ขั้น (Symbolic Stage) เปนขั้นพัฒนาการสูงสุดทางดานความรูและความ เขา
ใจ เปรียบไดกับขั้นระยะการแกปญหาดวยเหตุผลกับสิ่งที่เปนนามธรรม (Formal Operational
Stage) เด็กสามารถถายทอดประสบการณโดยการใชสัญลักษณหรือภาพ สามารถคิดหาเหตุผล
และเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม ตลอดจนสามารถคิดแกไขปญหาได
ทฤษฎีการแกปญหาอยางสรางสรรคของทอรแรนซทฤษฎีการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของ ทอรแรนซ ไดกลาวถึง รูปแบบของการแกปญหาอยางสรางสรรความีโครงสรางของ
กระบวนการใชจินตนาการ เขาเนนถึงการคิดหาทางเลือกหลาย ๆ แบบกอนที่จะนําไปเลือกใชใน
การแกปญหา และแตละขั้นของกระบวนการของทอรแรนซนนั้ ผูแกปญ
 หาจะตองไมประเมินหรือ
ตัดสินแนวคิดที่จะแกปญหาตางๆรูปแบบของทอรแรนซมีจุดมุงหมายดังนี้ คือ(อารี พันธมณี 2540)
1. เพื่อใหบุคคลผูแกปญหาที่ตั้งตนดวย ความยุงเหยิง สับสน ไปสูการแกปญหาที่
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่สรางสรรค ซึ่งเปนการปฏิบัติการของความรูจินตนาการ
การประเมิน ซึ่งมีผลเปนผลผลิตใหม ความคิดใหมที่เปนประโยชน และมีคุณคาตอบุคคลและ
สังคมกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค แบงออกไดเปนขั้น ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคนหาความจริง (Fact - Finding ) ขั้นนี้เริ่มตั้งแตเกิดความรูสึก
กังวล มีความสับสน วุนวาย (Mess) เกิดขึ้นในจิตใจแตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร จากจุดนี้ก็
พยายามตั้งสติ และหาขอมูลพิจารณาดูวาความยุงยาก วุนวาย สับสน หรือสิ่งที่ทําใหกังวลใจนั่น
คืออะไร
ขั้นที่ 2 การคนพบปญหา (Problem - Finding) ขั้นนี้เกิดตอจากขั้นที่ 1 เมื่อ
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ไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว จึงเขาใจและสรุปวา ความกังวลใจ ความสับสนวุนวายในใจนั้นก็คือ
การเกิดมีปญหาขึ้นนั่นเอง
ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea – Finding) ขั้นนี้ก็ตอจากขั้นที่ 2 เมื่อรูวา
ปญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํ าไปใชในการ
ทดสอบสมมติฐานในขั้นตอไป
ขั้นที่ 4 การคนพบคําตอบ (Solution – Finding) ในขั้นนี้ก็จะพบคําตอบจาก
การทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 5 การยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance – Finding) ขั้นนีก้ ็จะ
เปนการยอมรับคําตอบที่ไดจากการพิสูจนเรียบรอยแลววา จะแกปญหาใหสํ าเร็จอยางไรและตอ
จากจุดนี้การแกปญหาหรือการคนพบยังไมจบตรงนี้ แตผลที่ไดจากการคนพบจะไปสูห นทางทีจ่ ะ
ทําใหเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหมตอไปที่เรียกวา New Challenge
ขั้นตอนในกระบวนการแกปญ
 หาในกระบวนการแกปญ
 หานั้นเพื่อใหการแกปญหา
เปนไปอยางเปนระบบระเบียบ จําเปนจะตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดวยเหตุนี้เองจึงไดมี
นักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนในการกระบวนการแกปญหาดังนี้ กิลฟอรด (Guildford
1971) และนักจิตวิทยาหลายทาน เห็นวา กระบวนการในการแกปญหาควรประกอบดวย
กระบวนการตางๆตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขั้นในการตั้งปญหาหรือคนหาปญหาที่
แทจริงของเหตุการณนั้นคืออะไร
2. ขั้นในการวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง ขั้นในการพิจารณาดูวามีสงิ่ ใดบางที่
เปนสาเหตุสําคัญของปญหา หรือสิ่งใดบางที่ไมใชสาเหตุที่สํ าคัญของปญหา
3. ขั้นในการเสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการ
แกปญหาใหตรงสาเหตุของปญหาแลวออกมาในรูปของวิธีการ ผลสุดทายก็จะไดผลลัพธออกมา
4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง ขั้นในการเสนอกฎเกณฑเพื่อการ
ตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธีแกปญหา ถาพบวา ผลลัพธนนั้ ยังไมไดผลทีถ่ ูกตองก็ตองมี
 หานัน้ ใหม จนกวาจะไดวิธีการที่ดีทสี่ ุด หรือถูกตองที่สุด
การเสนอวิธีแกปญ
5. ขั้นในการนําไปประยุกตใหม (Reapplication) หมายถึง การนํ าวิธกี ารที่ถกู ตองไป
ใชในโอกาสขางหนา เมื่อพบกับเหตุการณคลายคลึงกับปญหาที่เคยพบเห็นมาแลว
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สรุปไดวาขั้นตอนในกระบวนการแกปญหามีขั้นตอนที่สอดคลองกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรกลาวคือเริ่มตนจากการศึกษาสภาพปญหา วิเคราะหปญหา เสนอแนวทางในการ
แกปญหา รวบรวมขอมูลและตรวจสอบผล และการนําผลไปใช
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการแกปญหาการสอนกลยุทธการแกปญหา
(อุษณีย โพธิสขุ 2549) ที่มปี ระสิทธิภาพควรจะแทรกอยูในทุกวิชา เชน
1. วิชาภาษาไทย สอนโดยการกระตุนทักษะทางภาษาดานการพูด ฟง อานและเขียน
เนนใหเด็กนําความคิดไปถายทอดติดตอสื่อสารไดเหมาะสม
2. คณิตศาสตร สรางทักษะกระบวนการคิดแบบสอบสวนสืบสวน การนําไปใชใหเขา
กับสถานการณจริงในปจจุบันและอนาคตที่โยงใยไปถึงการนํ าความคิดที่เปนเหตุผลสัมพันธกับ
ขั้นตอนการแกปญหา (เปนลําดับขั้นตอน)
3. คอมพิวเตอรศึกษา กระตุนใหเด็กฝกทักษะความคิดทางดานการแกปญหาทั้งจาก
การเขียนภาษาคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสํ าเร็จรูปทีเ่ นนการแกปญ
 หาในชีวิตประจําวัน
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการฝกการสํารวจ การตรวจสอบ การปรับเปลี่ยน
ปญหา การสังเกต การทดลอง การใชสูตรเพื่อการทดสอบทฤษฎี ซึ่งสามารถใชกระบวนการ
เดียวกับทักษะความคิดทางวิทยาศาสตร
5. จริยศึกษาและศาสนาเนนการสอบสวนสืบสวนถกปญหา วิเคราะหคําถามเกีย่ วกับ
ศีลธรรมจรรยาบรรณตางๆ รวมถึงปญหาสังคม การเผยแพรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมองถึง
ลําดับขั้นของความคิด ปญหาและพฤติกรรมที่แสดงออกมา
6. สังคมศึกษา สรางทักษะความคิดที่ผสมผสานวิชาตางเขาดวยกัน เชน วิชา
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคม และสภาพแวดลอมศึกษา ใหถกปญหาการวิเคราะหปรากฏการณ
การคาดการณ การเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีต การตัดสินปญหา
วิธีการสอนและการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาธอรนไดค (1950)
กลาววา การเรียนรูขอเท็จจริงกับการนําขอเท็จจริงไปใชเพื่อการแกปญ
 หาใหม เปนกระบวนการที่
แตกตางกัน การเรียนรูจาการแกปญหาไดสําเร็จจากสถานการณหนึ่ง ไมไดหมายความวา ตอง
แกปญหาในสถานการณอื่นไดเสมอไปในการแกปญหานั้น จําเปนตองอาศัยขอเท็จจริง แตก็ไม
เพียงพอในการแกปญหา จําเปนตองรูจักการสังเกตพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เปนประโยชนตอ
การแกปญหา การสอนที่บอกแนวทางและขอเท็จจริงในการแกปญหานั้น ไมสามารถที่จะชวยให
ผูเรียนสามารถแกปญหาได ควรฝกใหเด็กรูจักการสังเกต และคิดหาแนวทางในการแกปญหาดวย
ตนเอง
ลักษณะของครูที่ดีในการสอนการแกปญหา

44
1. ครูที่ดีควรเปนครูที่กระตุน ใหเด็กมองเห็นปญหา ขบคิด วิธีแกปญหาในรูปแบบที่
สรางสรรค ไมใชคําตอบเดียวตายตัวแลวพอใจ
2. ทัศนคติของครูเปนสิ่งที่จาํ เปนตองมีลักษณะที่ชอบคิดสรางสรรค และชอบการขบ
คิดปญหา
3. เปนคนทีม่ กี ารเตรียมปญหาใหนักเรียนไดฝกฝนอยูเปนประจํา
4. เปนคนที่รูจกั ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
5. เปนผูรขู ีดความสามารถของนักเรียน
6. เปนผูม คี วามเชื่อมั่นในตนเอง มีความศรัทธาตองานของตน
จะเห็นไดวาการสงเสริมการแกปญหา ผูสอนหรือครูเปนผูที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ควรจัดประสบการณสถานการณและกิจกรรมที่เหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมใหเด็ก
คิดคนดวยตนเองลักษณะการจัดประสบการณควรจะมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานและไดฝกทักษะการแกปญหาดวนตนเอง และรวมกับผูอื่น
แนวทางในการฝกทักษะกระบวนการแกปญหา
1. การแกปญหา ตองเปนการกระทําทีม่ ีจดุ มุงหมาย การกระทําที่ขาดจุดมุงหมายไม
นับวาเปนการแกปญหา
2. การแกปญหามีวิธีการในการแกหลายอยาง ผูแกจะตองเลือกวิธีการที่มีความ
เหมาะสมกับความตองการและความสามารถของตน
3. วิธีการแกปญ
 หาแตละอยางจะมีความเหมาะสมกับปญหาแตละอยางไมเหมือนกัน
4. การแกปญหาจะตองอาศัยความรูแจงเห็นจริง คือ ในการแกปญหาแตละครั้งนั้น
จะตองศึกษาปญหาใหเขาใจถองแทเสียกอนจึงจะสามารถแกปญหานั้นได
5. การแกปญหาเปนการสรางสรรค คือเมื่อแกปญหานั้นไดสําเร็จจะตองไดความรูใหม
เกิดขึ้น และผูแกตองมีสติปญญางอกงามขึ้นดวย
6. ปญหาที่นํามาแกตองไมเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยูเปนประจํา เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้น
เปนประจํานั้นไมถือวาเปนปญหา
 หา
7. กระบวนการที่ทําไปโดยไมมีแบบแผนไมถือวาเปนกระบนการแกปญ
8. กิจกรรมที่นาํ มาใชในการแกปญหาเดิมไมไดไมถือวาเปนกระบนการแกปญหา
9. กิจกรรมที่ทาํ ไปเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาไมถือวาเปนกระบวนการแกปญ
 หา
10.การแกปญหายอมประกอบดวยการวิพากวิจารณ วิเคราะห สังเคราะห
การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร มุ ง เน น ให ผู เ รี ย นได ฝ ก คิ ด และทํ า งานอย า ง
นักวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการแกปญหาตาง ๆ ที่สงสัย ผลที่ไดจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถใน
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การตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี ปญหาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนรวมทั้งใน
ชีวิตประจําวัน จะหมายถึง สถานการณใด ๆ ที่บุคคลเผชิญอยู และยังไมสามารถรูวิธีแกได
ทันทีทันใด แตจะตองใชกระบวนการหรือวิธีการ ความรู ทักษะตาง ๆ และความเขาใจในปญหา
นั้นมาประกอบกัน เพื่อเปนขอมูลในการแกปญหา
การแกปญหาอาจทําไดหลายแบบทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา และผูแกปญหา
นั้น ๆ ขั้นตอนในการแกปญหาสรุปไดดังนี้
1. ทําความเขาใจปญหาผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจกับปญหาทีพ่ บใน
ประเด็นตาง ๆ คือ
1. ปญหาถามวาอยางไร
2. มีขอมูลใดที่เกีย่ วของกับปญหาบาง
3. มีขอจํากัดหรือตองการขอมูลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม
การคิดวิเคราะหปญหาอยางดี
จึงชวยใหขั้นตอนนีด้ ําเนินไปอยางราบรื่นและ
การที่จะประเมินวาผูเรียนเขาใจปญหามากนอยเพียงใด ทําไดโดยการกําหนดใหผเู รียนเขียนแสดง
ถึงประเด็นตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับปญหานัน้
2. คิดหาวิธีแกปญหา ขั้นตอนนี้จะเปนการวางแผนเพื่อแกปญหา โดยผูเรียนจะ
ใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหไวแลวในขั้นที่ 1 ประกอบกับขอมูลและความรูเกีย่ วของกับ
ปญหานั้น แลวนํามาใชประกอบการวางแผนแกปญหา ในกรณีทมี่ ีปญหาตองมีการตรวจสอบ
หรือแกไดจากการทดลอง
ขั้นตอนนี้กจ็ ะเปนการวางแผนการทดลอง
ซึง่ ประกอบดวยการ
ตั้งสมมติฐาน กําหนดวิธที ดลองหรือการสํารวจตรวจสอบ การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และอาจรวมทัง้ แนวทางในการประเมินผลการแกปญหา
3. แกปญหาและประเมินผลการแกปญหา ขั้นตอนนีจ้ ะเปนการลงมือแกปญหา
และประเมินผลวาวิธีการแกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไดผลอยางไร ถาการแกปญหาทําได
ถูกตองก็จะมีการประเมินตอไปวา วิธีการนั้นนายอมรับไปใชในการแกปญหาอืน่ ๆ หรือไม แตถา
พบวาการแกปญหานั้นไมประสบความสําเร็จ ก็จะตองยอนกลับไปเลือกวิธีอนื่ ที่ไดกําหนดไวแลว
แตถาแกปญ
 หาวิธีดวยวิธีการตาง ๆ ทีก่ ําหนดใหในขัน้ ที่ 2 แลว ยังไมประสบ
ในขั้นที่ 2
ความสําเร็จ ผูเรียนจะตองยอนกลับไปทําความเขาใจปญหาใหมวา มีขอบกพรองประการใด เชน
ขอมูลกําหนดใหเพียงพอหรือไม เพื่อจะไดเริ่มตนการแกปญหาใหม
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ในการแกปญหาดวยวิธกี ารที่กลาวมาแลวนั้น นอกจากจะดําเนินการตามขั้นตอนตาง
ๆ แลว ผูแกปญหายังตองมีความมัน่ ใจวาสามารถแกปญหานั้นได รวมทัง้ ตองมุง มั่นและทุมเท
ใหกับการแกปญ
 หาดวย เนือ่ งจากบางปญหาตองใชเวลาและความพยายามเปนอยางสูง
นอกจากนี้ ในการแกปญ
 หาแตละครั้งแตละเรื่อง ยังขึ้นอยูกับขอจํากัดของผูเรียน
เกี่ยวกับวัย วุฒิภาวะ สุขภาพ และระยะเวลาในการแกปญ
 หาดวย ถาผูเรียนมีความเหนื่อยลา
ก็ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสพักผอน
การแกปญหา เปนกระบวนการที่ตองใชความสามารถขั้นสูงในการคิดการตัดสินใจ
และอาจรวมทัง้ การลงมือปฏิบัติดวย จึงจัดเปนกิจกรรมที่มีความจําเปนอยางยิง่ สําหรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีศักยภาพเพียงพอในการดํารงชีวิตตอไป
สรุปไดวากระบวนการแกปญ
 หาประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1) การตั้งปญหา
2) การวิเคราะหปญหา
3) การตั้งสมมติฐาน
4) การวิเคราะหผล
5) การสรุป
โดยครูเปนผูคอยกระตุนและจัดกิจกรรมทีส่ งเสริมใหนักเรียนไดเผชิญสถานการณการ
แกปญหาเปนองคเดียวกันกับกระบวนการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลเปนองคประกอบที่มีความสําคัญในระบบการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 4) มีขั้นตอนเริ่ม
จากการกําหนดจุดมุงหมายดานตาง ๆ ซึ่งอาจประกอบดวยความรูความคิด กระบวนการเรียนรู
เจตคติและโอกาสในการเรียนรู ตอจากนั้นจึงกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายทั้งการ
ประเมินจากการทดสอบดวยขอสอบ และการประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงานและผลงาน
ของผูเรียน ทั้งนี้จะตองกําหนดเกณฑที่สามารถนําไปใชประเมินไดอยางเที่ยงตรง การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรปจจุบันเปนการประเมินตามสภาพจริงมากกวาการประเมินจาก
การทดสอบดวยแบบทดสอบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิ ยาศาสตร มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ที่
ประกอบดวย การกําหนดจุดมุงหมายและวิธีการวัดผลประเมินผล การสรางเครื่องมือ และการ
ดําเนินการตามที่วางไว วิธีการประเมินทีห่ ลากหลาย อาจมีลักษณะดังตอไปนี้
1. เนนการพัฒนาและการประเมินตนเอง
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2. ใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน
3. เนนการวัดพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกเปนสําคัญ
4. เนนคุณภาพของผลงานที่ไดจากการบูรณาการความรูและทักษะ
5. สนับสนุนการมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบรวมกัน มีการชื่นชมตอการปฏิบัติงาน
และผลงาน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
6. มีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องตามบริบทของผูเรียนทั้งทีบ่ า น สถานศึกษา และชุมชน
7. กระทําไปพรอมกับการเรียนรูของผูเรียน ตามสภาวการณที่เกิดขึ้นเพือ่ สรางความเชื่อม
โยงการเรียนรูส ูชีวิตจริง
8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง โดยใชขอมูลที่เชื่อถือไดในการสังเคราะห
อธิบาย ตั้งสมมติฐาน สรุปและแปลผลรายละเอียดดังแผนภูมิตอไปนี้

หลักสูตร
จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู
สาระการเรียนรู ฯลฯ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ความรูความคิด ความสามารถ
กระบวนการเรียนรู เจตคติ
คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ

กระบวนการเรียนรู
การสืบเสาะหาความรู
การแกปญหา
การเรียนรูดวยการคนพบ ฯลฯ

แผนภูมิที่ 3 แสดงการวัดและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่มา : สถาบันสงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,คูมือวัดผลประเมินผล
วิทยาศาสตร (กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546),
40.
การประเมิ น ตามสภาพจริ ง เป น การประเมิ น จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ของผู เ รี ย น
ระหวางการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู ชีวิตและสังคม ซึ่งผูเรียนได
แสดงออกถึงความรู ความสามารถ กระบวนการคิด และความรูสึก การประเมินตามสภาพจริงจะ
เปดโอกาสใหผู เรี ยนได มีส วนรวมประเมินตนเอง ใชวิธีการที่หลากหลายอยางตอเนื่ อง ดั งนั้น
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ครูผูสอนจึงจําเปนที่จะตองมีการเตรียมการดานเทคนิควิธีการในการรวบรวมขอมูลผลการเรียนรู
ทักษะที่จําเปนตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขั้นตอนที่เปนไปไดในการวัดและประเมินผลแสดงไดดังแผนภูมิดังนี้

กําหนดจุดมุง หมายของการเรียนรู

ความรูความคิด กระบวนการเรียนรู เจตคติ โอกาสการเรียนรู

กําหนดวิธีวัดผลประเมินผล

ประเมินจากแบบทดสอบ

ประเมินตามสภาพจริง

ผลที่ไดจากการประเมินนํามาตัดสินระดับ
คุณภาพ โดยใชเกณฑที่กาํ หนดเพื่อสรุป
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู
แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร
ที่มา : สถาบันสงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,คูมือวัดผลประเมินผล
วิทยาศาสตร (กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546),
43.
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การจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
ความเปนมา
การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning; PBL)เปนการเรียนรู
ที่พัฒนาขึ้นในกลางทศวรรตที่ 1960 โดยโฮวารด แบรโรว อาจารยแพทยแหงมหาวิทยาลัยแมค
มาสเตอร ประเทศแคนนาดา ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนักเรียนแพทย ที่เนนความสามารถ
ภายในตนเองมาประยุกตใชในชีวิตจริงนอกหองเรียนบนพื้นฐานแนวคิดที่วาผูเรียนจะตองมีทั้ง
ความรูและความสามารถในการใชความรู (วัฒนา รัตนาพรหม 2548 : 33) หลังจากนั้นได
แพรหลายอยางกวางขวางตั้งแตป 1970 ในวงการการศึกษาแพทย และเพียงไมกี่ปก็ถูกนํามาใช
อยางแพรหลายในหลักสูตรตาง ๆ เชน วิศวกรรม สถาปตยกรรม สังคมศาสตร และการบริหาร
การศึกษา ในชวงตนป 1990 การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning;
PBL) ถูกนํามาใชในโรงเรียนประถม และมัธยม การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem
Based Learning; PBL)เริ่มตนจากการฝกแกปญหาที่มักพบในชีวิตจริง ปญหาจะถูกเลือกมาใช
อธิบายความคิดรวบยอดของหลักสูตร เนื้อหาวิชาจะเปนโครงสรางโดยรอบปญหา นักเรียนจะ
สามารถตัดสินใจ รับผิดชอบ และมีอิสระในการกํากับการเรียนรูของตนเอง (Cunningham 2003 :
333)
ซึ่งความสามารถในการแกปญหา และความรวมมือกันมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาจึงมีมุมมองตามแนวคิด การสรางองคความรูดวย
ตนเอง บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู ปญญานิยม และการเรียนรูทางสังคม ในสภาพแวดลอมที่มี
ปญหาเปนหลัก(Green Collins and Resnick 1996 ; Savery and Duffy 1994) ใชพัฒนา
ความคิดระดับสู ง ในการเผชิ ญกั บสถานการณปญหาเปนการเรียนรูวิธี การเรียนรูที่มีชื่อเรีย ก
แตกตางกันออกไป เชน การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based Teacher) การจัดการ
เรียนรูตามสภาพจริง (Authentic learning) เปนตน มีความแตกตางกับการจัดการเรียนการสอน
โดยตรง ซึ่งครูจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดปญหา ถามคําถาม และสนับสนุนการแสวงหา
ความรู ที่สําคัญที่สุดคือครูจะตองเตรียมหลักสําคัญในการสนับสนุน ความรวมมือ พัฒนาการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนาการทางปญญา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม และ
การเรียนรูทางสังคม มีพัฒนาการมาเปนลําดับตั้งแตยุคของทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม และทฤษฎีการเรียนรูกลุมสรรคนิยมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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แผนภูมิที่ 5 พัฒนาการของทฤษฎีการเรียนรู
ที่มา : Merrill, 1991, in Smorgansbord, 1997, The Basic of Constructivism [Online]
accessed 20 September 2006. Available from http://www.usask.htm.
ทฤษฎี ก ารสร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเอง (Constructivism)ทฤษฎี ก ารสร า งองค
ความรูดวยตนเอง(Constructivism)เปนแนวคิดที่มีพื้นฐานปรัชญาปญญานิยม และพฤติกรรม
นิยม(Abucato 2004: 27)มีหลักสําคัญ 3 ประการดังนี้
1. ไมมีความรูใดจริงแท (Naive Conception) แทจริงแลวมนุษยไมเคยรูเลยวาสิ่งใด
บางในโลกนี้ที่เปนจริง แตละคนจะมีความเชื่อเปนของตนเอง
2. การปรับตัวทางสังคม (Assimilation) สิ่งใดก็ตามที่บุคคลเชื่อนั้น สามารถนําไปใช
ไดในสถานการณใหม ซึ่งอาจมีการแตงเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลไปตามความรูสึกของแตละคน
3. การหาขอยุติ (Accommodation) แตละคนจะสรางพื้นฐานความเปนจริงจาก
ความเชื่อของตนเอง ความสามารถดานเหตุผล และตองการหาขอยุติระหวางความเชื่อและสิ่งที่
สังเกตได
หลักการโดยสรุปของทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Bruner 2006) คือการ
เรียนรูกระบวนการปฏิบัติในการเรียนรูซึ่งผูเรียนจะเปนผูสรางแนวคิดใหม ๆ หรือขอสรุปบนพื้น
ฐานความรูใหมและความรูเดิม ผูเรียนจะเลือก และจัดกระทําขอมูล สรางสมมติฐาน ตัดสินใจ มี
ความเชื่ อมั่นในโครงสรางทางสติป ญญา ครูมี หนา ที่ในการจัดเตรียมขอมูลและแหลงขอมูลที่
เหมาะสมกับผูเรียนทฤษฎีสรรคนิยม Constructivism ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องความรูจาก
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กระบวนการเรียนรู ไวดังนี้
1.ความรูประกอบดวยขอมูลที่เรามีอยูเดิม และเมื่อเราเรียนรูตอไปความรูเดิมก็จะถูก
ปรับเปลี่ยนไป การปรับเปลี่ยนความรูตางๆ ถือวาเปนการรับความรูเขามาและเกิดการปรับเปลี่ยน
ความรูขึ้น เด็กจะมีการคิดที่ลึกซึ้งกวาการทองจําธรรมดา เพียงแตเขาจะตองเขาใจเกี่ยวกับความรู
ใหมๆ ที่ไดมา และสามารถที่จะสรางความหมายใหมของความรูที่ไดรับมานั่นเอง บางครั้งเราคิด
วาถาเรามีหลักสูตรที่ดีพอและเต็มไปดวยขอมูลที่สามารถใหกับผูเรียนไดมากที่สุดเทาที่เราจะใหได
แล ว ผู เ รี ย นก็ จ ะสามารถเรี ย นรู ไ ด เ องและเติ บ โตไปเป น ผู ที่ มี ก ารศึ ก ษา แต ท ฤษฎี ส รรค นิ ย ม
constructivism กลาววาหลักสูตรอยางนั้นไมไดผล นอกจากวาผูเรียนไดเรียนแลว สามารถคิดเอง
และสรางมโนภาพความคิดดวยตนเอง ทั้งนี้เพราะการใหแตขอมูลกับผูเรียน ไมไดทําใหการเรียนรู
เกิดขึ้นได เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสมองของคนเรามีกระบวนการสรางความสัมพันธกับ
สิ่งกระตุนแลวนํามาทําความเขาใจวาเปนอยางไร รวมทั้งจะตองนํามาสรางความรู ความรูสึก และ
มโนภาพของเราเองดวย ดังนั้นถาพูดถึงระบบการศึกษาแบบที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมได
หมายความวามีอุปกรณการสอนแลวเราละทิ้งใหผูเรียนเรียนไปคนเดียว แตการศึกษาที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง คือ ผูเรียนจะเปนผูที่มีความสําคัญที่สุด หมายความวาผูเรียนจะตองเขาไปมีสวน
รวมและมีปฏิสัมพันธกันกับสิ่งกระตุน สิ่งกระตุนในที่นี้ หมายถึง ครู ผูสอน หรือสิ่งแวดลอมที่จะไป
กระตุนผูเรียน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากที่จะชวยชี้แนะแนวทางการคิดใหกับผูเรียน นอกจากนี้การสราง
ความสัมพันธของสิ่งกระตุนตางๆ จะทําใหผูเรียนสามารถสรางเปนความรูขึ้นในสมอง
2. ตั ว กระตุ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากต อ การเกิ ด การเรี ย นรู ต ามทฤษฎี ส รรค นิ ย ม
Constructivism คือ ความรูเกิดจากความฉงนสนเทหทางเชาวนปญญา วิธีการที่เราสามารถทําให
ผูเรียนอยากจะเรียนรูคือมีตัวกระตุนที่ทําใหผูเรียนเกิดขอสงสัยอยากรู และผูเรียนตองมีเปาหมาย
และจุดประสงคที่อยากจะเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เพราะวาเวลาคนเราเกิดความสงสัยเกี่ยวกับอะไร
ก็มักจะเกิดขอคําถามที่ไมสามารถตอบไดขึ้นมา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวกระตุน เปนเปาหมายที่จะ
ทําใหตองเรียนรู เพื่อที่จะตอบคําถามนั้นให ไดดังนั้นครูจึงตองพยายามดึงจุดประสงค ความ
ตองการ และเปาหมายของผูเรียนออกมาใหได อาจจะโดยกําหนดหัวขอหรือพูดคราวๆ วาเราจะ
ศึกษาหรือเรียนรูอะไรบาง เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเขาเมือง ใหผูเรียนตั้งเปาหมายวาเขา
ตองการที่จะเรียนรูอะไร มีคําถามอะไรบาง ซึ่งเปาหมายจะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนและ
ทําใหผูเรียนพยายามที่จะไปสูเปาหมายนั้น และมีความเขาใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
3. กลุมนักจิตวิทยา ไดใหความคิดเห็นวาความรูมาจากการมีปฏิสัมพันธกันทางสังคม
จากการที่เราไดทบทวนและสะทอนกลับไปของความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราเขาใจ กระบวนการเรียนรู
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โดยธรรมชาติ เปนการเรียนรูที่มีความสัมพันธกันเปนสังคม กลาวคือ ความรูเปนเรื่องเกี่ยวกับ
สังคม ความรูมาจากการที่คนอื่นไดแสดงออกของความคิดที่แตกตางกันออกไป และกระตุนใหเรา
เกิดความสงสัย เกิดคําถามที่ทําใหเราอยากรูเรื่องใหมๆดังนั้นการเรียนรูเปนสิ่งที่ตองมีสังคม ตอง
ดึงเอาความรูเกาออกมาและตองใหผูเรียนคิดและแสดงออก ซึ่งจะทําไดเฉพาะกับสังคมที่มีการ
สนทนากัน แมวาบางครั้งการสนทนาหรือการแสดงความคิดเห็นอาจจะไมตรงกันหรือมีความ
ขัดแยงกัน แตความขัดแยงจะทําใหเราเกิดการพัฒนาและไดทางเลือกใหมจากที่คนอื่นเสนอ ฉะนั้น
ตองทําใหผูเรียนไดแสดงออกมาวารูอะไร และใหพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรูโดยที่ครูหรือ
ผูสอนเปนผูชวยเหลือเขา
สิ่งสําคัญมากประการหนึ่ง คือ ครูจะตองมีเวลากลับไปทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการออกแบบชั้นเรียน และถาผูเรียนสามารถสรางวิธีการประเมินตนเองในการเรียนรูที่ผานมา ก็
จะประเมินตนเองไดวาไดทําอะไรเพิ่มเติมจากที่ครูประเมิน ซึ่งจะเปนการสงเสริมการเรียนรู ของ
เขาและสะทอนวาเขาได เรียนอะไรและทําไดดีเพียงไร

กราฟที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยุทธศาสตรการเรียนรู
ที่มา : Ertmer and Newby, 1993, The Basic of Constructivism [Online] accessed 20
September 2006. Available from http://www.usask.htm.
ทฤษฎีการพัฒนาทางสังคม
ไวกอตสกี (Vygotsky 2006) เสนอทฤษฎีการพัฒนาทางสังคม (SocialDevelopment
Theory) มีหลักการสําคัญของกรอบทฤษฎีคือ การมีปฏิสัมพันธกันในสังคม ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน
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มาจากพัฒนาการทางสติปญญา ไวกอตสกีกลาววาความสัมพันธตาง ๆ ที่เด็ก ๆ พัฒนาขึ้นมี 2
ระดั บ คื อ ระดั บ สั ง คมและระดั บ ตนเอง ศั ก ยภาพของสติ ป ญ ญาพั ฒ นาบนบริ เ วณใกล เ คี ย ง
พัฒนาการ (Zone of proximal development ; ZPD) เกิดขึ้นเมื่อเด็ก ๆ ไดมีสวนรวมในสังคม มี
ปฏิสัมพันธในสังคม การพัฒนาจึงขึ้นอยูกับการไดรับคําแนะนําจากผูใหญ หรือเพื่อนรวมงาน
ออนสไตน (Ornstein 2000 :197-204) กลาววาโมเดลของดิวอี้ (Dewey Model) ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ตระหนักถึงปญหา 2) กําหนดปญหา 3) รวบรวมและจําแนกขอมูล ตั้งสมมติฐาน
4) ตรวจสอบสมมติฐาน 5) สรุปผล ซึ่งโมเดลนี้เปนตนแบบของทฤษฎี การฝกแกปญหาดังเชน
Bransford และ Stein เสนอ IDEAL โมเดลเพื่อการแกปญหา 1) กําหนดปญหา 2) อธิบายปญหา
3)คนหาทางเลือก 4)ปฏิบัติตามแผน 5)สรุปผล นับวาเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรู
มากในปจจุบัน
ความหมายของการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐาน
บริดจส และ ฮอลลิงเกอร (Bridges and Hallinger 1995 อางถึงใน Cunningham
2003 : 332) กลาววาการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning;PBL)
ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก
1. เริ่มตนการเรียนดวยปญหา
2. ปญหาจะตองมีความเหมาะสมกับนักเรียนในฐานะการเตรียมความพรอมใน
อนาคต
3. ความรูจะไดมาจากการแกปญหามากกวามาจากหลักสูตร
4. กลุมผูเรียน และแตละคนจะมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู
5. การเรียนรูจะเกิดขึ้นในกลุมยอยมากกวาการบรรยายของครู
คันนิ่งแฮม (Cunningham 2003 : 332) กลาววาการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem Based Learning; PBL) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหามาเปนแบบฝกหัดที่
มี ก ระบวนการแสวงหาคํ า ตอบที่ ลึ ก ซึ้ ง ตามแนวปรั ช ญาคอนสรั ค ติ วิ ส ต โดยเริ่ ม ต น จากการ
แกปญหาที่นักเรียนมักจะพบในชีวิตจริงปญหาจะถูกเลือกมาใชอธิบายความคิดรวบยอดหลัก
นักเรียนจะเรียนรูจากบริบทโดยรอบของปญหานั้น ๆ
บาโรวส (Barrows 2006) ใหความหมายของการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem Based Learning; PBL) วาเปนวิธีสอนที่ครูนําเสนอสถานการณปญหาใหกับนักเรียน
และนําไปสูการสืบคนและการหาคําตอบดวยตนเอง
บาโรวส และเคลสัน (Barrows and Kelson 2006) กลาววาการจัดเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (Problem Based Learning; PBL) เปนทั้งหลักสูตรและกระบวนการ หลักสูตรที่
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ประกอบดวยการเลือกและการออกแบบปญหาอยางระมัดระวัง ซึ่งมาจากตัวผูเรียนเอง ความ
ชํานาญในการแกปญหา การเรียนรูดวยตนเอง และทักษะการทํางานรวมกัน กระบวนการเรียนรู
เกิดจากการแกปญหาและการพบกับความทาทายในการเผชิญหนากับปญหาในชีวิตจริง
คราจกิ๊ค และคณะ (Krajcik et al 1994 : 94 - 100) ระบุลักษณะสําคัญ ของการจัด
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning; PBL) ดังนี้
1. มีปญหาหรือคําถามนําทาง มีเนื้อหาซึ่งมีคําถามหรือปญหาที่เกี่ยวของกับบุคคล
หรือสังคมมีความหมายตอนักเรียน ซึ่งใชสถานการณในชีวิตจริง
2. มีจุดเนนที่หลากหลาย เพราะบทเรียนอาจมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับหลายวิชา
จึงควรเลือกปญหาที่เปนปจจุบัน และนาสนใจศึกษา
3. มีวิธีการแสวงหาความรูอยางแทจริง ในการเรียนรูนักเรียนจําเปนตองสืบคนความรู
อยางแทจริงในการหาคําตอบ ซึ่งจะตองวิเคราะห และอธิบายปญหา สรางสมมติฐาน ทํานายผล
เลือกและวิเคราะหขอมูล นําเสนอประสบการณ สรางขอสรุปและสรุปผล
4. สรางผลผลิตและแสดงนิทรรศการ การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem
Based Learning; PBL) เนนใหผูเรียนสรางผลผลิต ในรูปประดิษฐกรรม ผลงาน หรือนิทรรศการ
แสดงผลงาน
5. ความรวมมือกัน เชนเดียวกับการเรียนรูแบบรวมมือกัน การทํางานของนักเรียน
ส ว นมากจะทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น การทํ า งานร ว มกั น ช ว ยจู ง ใจในการทํ า งานและช ว ยให มี ก าร
แลกเปลี่ยน ชวยพัฒนาทักษะทางสังคม
บาวด และเฟเลตติ (Boud and Feletti 1991) กลาววาการจัดเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน (Problem Based Learning; PBL) เปนกระบวนการที่นําไปสูการสรางหลักสูตรที่
ประกอบดวยการทํางานรวมกันของนักเรียนในการแกปญหาหรือสถานการณที่เตรียมไว
ดัช (Duch 1995) การจัดเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน (Problem Based Learning;
PBL) เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีท่ าทายใหผูเรียนไดเรียนรู “วิธีการเรียนรู” มีการ
ทํางานรวมกันเปนกลุมในการคนหาคําตอบของปญหาในชีวิตจริง ซึ่งปญหาเหลานี้จะนําพาให
นักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระ เปนการฝกใหนักเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คนหา
และจัดการขอมูล
 หาเปนฐาน
ฟริงเคิล และทอรพ (Frinkle and Torp 1995) การจัดเรียนรูโดยใชปญ
(Problem Based Learning; PBL) เปนการพัฒนาและกระบวนการจัดการเรียนรูท ี่สรางขึน้ จาก
โครงสรางของปญหาซึง่ กวางและซับซอน โดยใชกระบวนการสืบเสาะ การจัดกระทําขอมูล และ
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นําเสนอ
แซมฟอรด (Samford 1998) การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based
Learning; PBL) เปนยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู ที่สงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถ
นําไปใชในการจัดหนวยการเรียน หลักสูตร หรือโปรแกรมได
วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 94) กลาววาการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem
Based Learning; PBL) เปนสภาพแวดลอมในการเรียนรูซึ่งปญหาเปนสิ่งที่ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้น
ซึ่งหมายความวากอนที่ผูเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับความรูหรือองคความรูใด ๆ ตองกําหนดหรือให
ปญหาแกผูเรียนกอน เมื่อปญหาถูกถาม นักเรียนจะเกิดการรับรูหรือพบวาจําเปนตองเรียนรูความรู
ใหมกอนที่จะแกปญหานั้น
วัฒนา รัตนาพรหม (2548 : 33-40) ใหความหมายของการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานวาเปนการเรียนรูซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการทําความเขาใจและการแกปญหา ซึ่งใชปญหา
หรือสถานการณ ที่เปนอยูตามสภาพการณจริงมาเปนสิ่ งกระตุ นใหผูเรียนแสวงหาความรูดว ย
ตนเอง เลือกเนื้อหาที่ตองการจะเรียนรู และแสวงหาความรูนั้นเพื่อนําไปสูการแกปญหา ผูเรียนจะ
ไดฝกการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ ตลอดจนการทํางานเปนกลุม เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํางานรวมกันเปนทีม โดยผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
สุมนา อัศวปยุกตกุล (2538 : 51-56) ใหความหมายของการจัดเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานวาหมายถึงวิธีการเรียนการสอนที่ใชปญหาหรือสถานการณเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความตองการที่จะใฝหาความรูเพื่อแกปญหาหรือปรับปรุงสถานการณนั้นใหดีขึ้น ทั้งนี้โดยเนนให
ผูเรียนเปนผูตัดสินใจถึงสิ่งที่ตองการแสวงหา และรูจักการทํางานเปนทีมภายในกลุมผูเรียนโดยครู
เปนผูนําอํานวยความสะดวกให
สุพล วังสินธ (2549 : 56-59) ใหความหมายของการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา
หมายถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดคิดแกปญหาอยางเปนกระบวนการโดยอาศัย
แนวคิดแกปญหา
สุปรียา วงษตระหงาน (2546 : 1-4) ใหความหมายของการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานวาคือกระบวนการที่แสวงหาความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติ จากสถานการณปญหา ที่
ไมคุน เคยมาก อน เป น การรวบรวมขอมูล การเรี ย นรูม าประยุก ตใชกั บ สถานการณนั้น ๆ เป น
กระบวนการทางการศึกษาที่ออกแบบอยางเหมาะสม และกระตุนเราใหเกิดการเรียนรู
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วิชนีย ทศศะ (2547 : 16) ใหความหมายของการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา
หมายถึงการจัดสถานการณการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมื อชวยใหผูเ รียนแสวงหา
ความรู ผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญ สถานการณปญหาจากสื่อหรือจากสถานการณจริง หรือ
ผูสอนจั ดสถานการณ ใหผู เรียนไปเผชิญสถานการณและฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและ
แกป ญ หารว มกัน เป ก ลุ ม ซึ่ ง จะชว ยใหผูเ รี ย นเกิ ด ความเขา ใจปญ หานั้น อยา งชัดเจน มองเห็ น
ทางเลือกและวิธีการแกปญหานั้นอยางหลากหลาย โดยสามารถไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติม หรือ
แสวงหาคําตอบโดยครูเปนผูแนะนําชวยเหลือ แนะนําแหลงเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหา
และแสวงหาความรูได รวมทั้งมีการชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรูเกิดทักษะกระบวนการคิดและ
กระบวนการแกปญหา
ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานหมายถึงหมายถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ นักเรียนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดปญหา และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการ
แสวงหาคําตอบ องคความรูจะเกิดขึ้นจากกระบวนการสืบเสาะหาคําตอบในบริบทของประเด็น
ป ญ หาเน น ให ผู เ รี ย นตั้ ง ป ญ หา และสื บ ค น ข อ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล ต า ง ๆ ด ว ยตนเองโดยใช
กระบวนการกลุมอภิปรายผล สรุปผล แลวนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู
จุดมุงหมาย
การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีจุดมุงหมาย
เพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาการคิด การแกปญหาและทักษะทางปญญา เรียนรูบทบาทของผูใหญ
โดยผานทางประสบการณจริง และพัฒนาโดยอิสระ เรียนรูตามธรรมชาติ
บารโรวส และแทมบรีน (Barrows and Tamblyn 1980) จุดมุงหมายของการจัดเรียนรู
โดยใชปญ
 หาเปนฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีดังนี้
1. ชวยใหนักเรียนพัฒนากระบวนการเสาะแสวงหาความรู
2. เตรียมประสบการณดวยบทบาทของผูใหญ
3. ทําใหนกั เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถและการควบคุมตนเอง
และมีจุดประสงคดังนี้
1. เผชิญหนากับปญหาในชีวิตดวยความริเริ่มและกระตือรือรน
2. การแกปญหา อยางมีประสิทธิภาพ ตองบูรณาการ ยืดหยุน และใชพนื้ ฐานความรู
3. ใชทักษะการกํากับตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ในการเรียนรูเชนเดียวกับการใช
ชีวิตจริง
4. มีการประเมินและตรวจสอบการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง
5. การทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะสมาชิกของกลุม
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วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 96)ระบุวาวัตถุประสงคของการจัดเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning;PBL) มีดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา
2. พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
3. พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูทเี่ หมาะสม
4. พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
5. เพื่อใชความรูพื้นฐานที่สามารถวัดได
6. สรางความพึงพอใจในตนเองและแรงจูงใจในตนเอง
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู ใชคอมพิวเตอรเปน
8. พัฒนาทักษะความเปนผูนาํ
9. พัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีม
10. พัฒนาทักษะการสื่อความหมาย
11. พัฒนาการใชความคิดเชิงรุก
12. พัฒนาทักษะในการทํางานในสถานที่ทาํ งานรวมกันกับผูอื่น
สรุปไดวาจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐานประกอบดวย 1)
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ 2) สรางแรงจูงใจในการเรียนรูที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีบทบาทสําคัญในการคิดและตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนรู 3) พัฒนาทักษะ
ความสามารถในการทํางานเปนทีม การยอมรับผูอื่น การมีบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่ดี 4)
พัฒนากระบวนการคิด การใชเหตุผล
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูมหี ลายแนวคิดที่นา สนใจ และมีความสอดคลองและแตกตาง
กันออกไปตามบริบทของการนําไปใช ดังตอไปนี้
บารโรวส (Barrows 2006) เสนอขั้นตอนการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem
Based Learning;PBL) ดังนี้
1. นํานักเรียนเขาสูปญหา ครูตรวจสอบจุดประสงคของบทเรียน อธิบายความสําคัญ
ของลักษณะทีพ่ ึงประสงค และจูงใจใหผเู รียนเลือกปญหา
2. วางแผนการเรียนรู ครูชวยเหลือใหนักเรียนอธิบายและวางแผนภาระงานที่
สอดคลองกับปญหา
3. สงเสริมการเรียนรูเปนกลุม และรายบุคคล ครูกระตุนใหนักเรียนคนหาขอมูลที่
เหมาะสม นําไปสูการทดลองและคนหาคําอธิบาย และการหาคําตอบ
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4. พัฒนาและนําเสนอผลงาน นักเรียนนําเสนองานโดยอาจจัดทําเปนโครงงาน หรือ
การจัดนิทรรศการ
5. วิเคราะห และประเมินกระบวนการแกปญหา ทีน่ ักเรียนใชในกระบวนการเรียนรู
มหาวิทยาลัยโมแนช (Monash University 2006) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานดังนี้
1. ขั้นทําความเขาใจกับปญหา โดยการถามคําถามวารูอะไรเกี่ยวกับปญหาบาง, จะ
สรางแบบจําลองไดอยางไร, วิธีแกปญหามีความเปนไปไดหรือไม, และจะประเมินผลอยางไร
2. ขั้นการเรียนรู โดยมีคาํ ถามวา ใครจะเปนผูเลือกขอมูล, จะสืบคนจากที่ใด, ขอมูลมี
ประโยชนหรือไม, จะสอนสมาชิกในกลุมอยางไร, สมาชิกในกลุมสอนอะไรกับเรา
3. ขั้นแกปญหา โดยมีคําถามดังนี้ จะนําความรูใหมไปใชอยางไร, เอกสารชนิดใด
จําเปนที่สุด, และมีปญหาในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม
มหาวิทยาลัยเซาเธิรน อิลินอยส (Southern Illinois University 2006) เสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐานดังนี้
1. ขั้นแนะนําวิธีการเรียนรุโดยใชปญหาเปนฐาน
2. ขั้นจัดขั้นตอนการเรียนรู ตั้งกฎการทํางานรวมกัน
3. ขั้นแกปญหา ซึ่งประกอบดวยสมมติฐาน สืบคน เลือกประเด็น วางแผนปฏิบัติ
และประเมินผล
4. เรียนรูดวยตนเอง
5. เรียนรูตามประเด็นปญหา
6. ประเมินกลุม
7. สรุปความรู
8. ประเมินตนเองและเพื่อนรวมงาน
9. ประเมินครู สิ่งอํานวยความสะดวก
ครุกแชงค (Cruickshank 1995 : 416-419) กลาววา กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
Problem – solving Approach; PSA มีดังนี้
1. บรรยายสภาพปญหา
2. กําหนดคุณคาของปญหาใหชัดเจน
3. วิเคราะหสถานการณปญหา
4. ประเมินวิธีแกปญหา
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5. เตรียมการและสรุปวิธีที่ดีที่สุด
ออสบอรน (Osborn 1963 : 45) ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคมีดังนี้
1. ขั้นคนหาขอมูลเพื่อกําหนดปญหา
2. ขั้นคนหาแนวคิดเพื่อการวางแผน
3. ขั้นหาคําตอบ
4. ขั้นพิจารณาไตรตรอง
5. ขั้นนําไปใช
ดัช บาบารา ( Babara 1995 อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี 2548 : 95)
กําหนดกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน(Problem Based Learning; PBL) มีดังนี้
1. นักเรียนไดรับการเสนอปญหา
2. จัดกลุม 4- 5 คนระดมความคิดนิยามปญหา
3. นักเรียนชวยกันเสนอปญหาตาง ๆ จากประเด็นที่ตองเรียนรู
4. จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะเรียนรู
5. นักเรียนรวมประชุมกันใหมเพื่อศึกษาเรื่องตาง ๆ
กรมวิชาการ (2543 อางถึงใน สุพล วังสินธ 2549 : 55) กําหนดวิธีการสอน
แบบแกปญหามี 7 ขั้นตอนคือ
1. กําหนดปญหา ตระหนักวามีขอสงสัยสิ่งที่สับสน คลุมเครือ ไมแนนอนหรือความรู
ไมจริง และมีความปรารถนาที่จะเรียนรูใหแนชัด
2. ตัดสินใจที่จะวางแผนแกปญหา เปนการวางแผนในการรวบรวมขอมูล
3. เก็บขอมูล การลงมือคนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆที่หลากหลาย
4. ตั้งสมมติฐาน นักเรียนอาจคาดคะเนวาสิ่งใดคือคําตอบโดยใชเหตุผล
5. พิสูจน นําขอมูลตางๆ มาวิเคราะห ทดลอง พิจารณาความนาเชื่อถือและ
หาขอมูลที่ถูกตอง
6. วิเคราะห ขอมูลใดมีเหตุผลสนับสนุนมากที่สุด
7. สรุปผล ลงความเห็นวาควรเชื่อสมมติฐานใด
วัฒนา รัตนาพรหม (2548 : 33-40)เสนอกระบวนการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีดังนี้
1. เผชิญโจทยปญหา/สถานการณ
2. ระบุสถานการณที่เปนปญหา
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3. ตั้งสมมติฐานพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ
4. ระบุสิ่งที่ตองการเรียนรูเพื่อนําไปสูการแกปญหา
5. ศึกษาสิ่งที่ตองการเรียนรู
6. แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
7. ประยุกตใชความรูในการวางแผนและการแกไข
8. สรุปปญหาสถานการณ
วิชนีย ทศศะ (2547 : 13) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem Based Learning; PBL) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้
1. ขั้นเสนอสถานการณปญหา
2. ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา
3. ขั้นตั้งสมมติฐานและกําหนดวิธีการเรียนรู
4. ขั้นดําเนินการตามแผน
5. ขั้นนําเสนอผลงาน
6. ขั้นอภิปรายและรวมกันสรุป
7. ขั้นประเมินผลการเรียนรู
สุมนา อัศวปยุกตกุล (2538 : 52-53) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานดังนี้
1. การระบุปญหา นักเรียนจะไดพบปญหาหรือสถานการณที่ครูเตรียมไว และจะตอง
คนควาหาขอมูลวาปญหาที่แทจริงคืออะไร
2. การเรียนการสอนในกลุมยอย นักเรียนจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน และระดม
ความคิดเห็น
3. การแสวงหาความรูดวยตนเองนักเรียนแตละคนจะตองรับผิดชอบในการดําเนิน
งานของตนเอง
จากการเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูท แี่ ตกตางกันพอจะสรุปภาพรวมของแนวคิด
การจัดขั้นตอนการเรียนรูไดเปน 2 กลุมคือ
1) กลุมแนวคิดทีเ่ นนบทบาทครูในการควบคุมการเกิจกรรมการเรียนรูใหดําเนินไป
ตามกรอบเนื้อหาเพื่อใหการเรียนรูไดสาระตามทีห่ ลักสูตรกําหนด เชนในการนําเขาสูก ารเรียนรู
ดวยสถานการณที่ครูเตรียมไว และประเด็นคําถามที่ครูจดั เตรียม แลวนักเรียนมีหนาที่ทาํ ความ
เขาใจยอมรับ ตระหนักและดําเนินกิจกรรมตามประเด็นเหลานั้น
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2) กลุมแนวคิดทีเ่ นนบทบาทผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดทั้งหมด โดยมี
ความเชื่อวานักเรียนจะสามารถตั้งประเด็นการเรียนรูไดครอบคลุมสาระพื้นฐานที่กาํ หนดไวใน
หลักสูตรหรืออาจมากกวาทีห่ ลักสูตรกําหนดไว
สรุปไดวาขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นนําเสนอสถานการณปญหา เปนขั้นตอนที่ครูจัดเตรียมสถานการณ หรือตัว
อยางปรากฏการณ ที่เกี่ยวของกับประเด็นสาระการเรียนรู
2) ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา นักเรียนแบงกลุมยอยเพื่อระบุปญหาที่สังเกตไดจาก
สถานการณ และรวมกันวิเคราะหสาเหตุ
3) ขั้นตั้งสมมติฐานการแกปญหา นักเรียนรวมกันนําเสนอทางเลือกในการแกปญหา
และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม
4) ขั้นแสวงหาความรูและรวบรวมขอมูล นักเรียนรวมกันแสวงหาความรูที่จําเปนใน
การใชแกปญหา โดยการสืบคนจากเอกสาร ตําราเรียน และแหลงเรียนรูอื่น ๆ รวมทั้งการสํารวจ
และการทดลองเพื่อรวบรวมขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม
5) ขั้นอภิปรายและสรุปในกลุมยอย นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดรับ
ทั้งจากการสืบคนเอกสาร การสํารวจหรือการทดลอง เพื่อสรุปเปนคําตอบของปญหา
6) ขั้นแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม นักเรียนแตละกลุมรวบรวมผลการศึกษา และ
นําเสนอผลการศึกษาของกลุมตนเองใหนักเรียนกลุมอื่น ๆ ทราบ
7) ขั้นประเมินผลการเรียนรู นักเรียนรวมกันอภิปรายและประเมินผลการเรียนรู การ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม การทํางานรวมกัน และแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ประโยชน
จากขอคนพบจากการวิจัยและการตีพิมพเผยแพรพบวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีประโยชนดังนี้
วัฒนา รัตนาพรหม (2548 : 34) เสนอวาประโยชนของ การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน (Problem Based Learning; PBL) ดังนี้
1. เปนการเตรียมผูเรียนใหเผชิญกับปญหาที่จะเกิดขึน้ ในชีวิตจริง ถาผูเรียนเห็นความ
เชื่อมโยงระหวางสิง่ ที่เรียนกับชีวิตจริงจะทําใหมีความกระตือรือรนในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
2. สงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู มากกวาการเนนบทบาทของครูเปน
สําคัญ การเรียนรูโดยมีผูเรียนเปนผูริเริ่ม ดําเนินการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
3. เปนการเรียนรูท ี่เกิดจากการตัดสินใจของผูเรียนเองวาจะเรียนรูอะไร และเรียนรู
อยางไร ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการวางแผนการเรียนรู
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4. เปนการเรียนรูแ บบสหวิทยาการ มีการบูรณาการทั้งวิธกี ารเรียนรู แหลงขอมูลที่
หลากหลายและมีคุณภาพ
5. สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ เนนการทํางานรวมกันเปนทีม
สุมนา อัศวปยุกตกุล (2538 : 54)กลาววาประโยชนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีประโยชนตอนักเรียนมีดังนี้
1. เรียนรูกระบวนการแสวงหาความรูและการแกปญหา
2. เรียนรูการตอบสนองตอปรากฏการณใหมอยางเปนระบบ
3. เรียนรูวิธกี ารศึกษาดวยตนเอง
4. ฝกฝนความเชือ่ มั่นในวิชาที่เรียนและการทํางานเปนทีม
5. เรียนรูการประเมินตนเอง เพือ่ นและระบบงาน
 หาเปนฐานมีประโยชนในการจัดการเรียนรูตาม
สรุปไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชปญ
แนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) เปนการสงเสริมใหนกั เรียน เรียนรูกระบวนการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง เรียนรูและพัฒนาการทํางานรวมกัน พัฒนาดานการใชเหตุผล พัฒนาความ
เชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบ
บทบาทครู
ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ ครูผูสอนจะตองทําความเขาใจใหชัดเจน
ในบทบาทของครู สําหรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานครูควรมีบทบาทดังตอไปนี้
วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 98-99)ใหขอแนะนําในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน (Problem Based Learning; PBL) ดังตอไปนี้
1. ใหเด็กไดรูจักคุนเคยและมีประสบการณเกี่ยวกับวิธีแกปญหาแบบวิทยาศาสตร 5
ขั้นไดแก ปญหาและนิยามปญหา การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุปเสนอ
ผล
2. เลือกสถานการณที่จะนําไปสูปญหาที่นา สนใจและหลากหลาย และสอดคลองกับ
สาระการเรียนรู
3. เตรียมใบความรูและใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน
4. เตรียมพรอมดานสื่อ สาระความรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียน
5. ระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรูอยางชัดเจนในแผนการสอน
6. กําหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
สุปรียา วงษตระหงาน (2546 : 3) กลาววาครูอาจเปนเพียงแหลงความรูที่เปดโอกาสให
ผูเรียนสอบถามทําความเขาใจ จากสิ่งที่ไดศึกษามาแลว หรือครูอาจควบคุมกลุมยอย (Tutor) ที่
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คอยกระตุ น เร า ผู เ รี ย นให คิ ด หาคํ า ตอบ และคุ ม การอภิ ป รายให อ ยู ใ นประเด็ น ครู ต อ งมี
ความสามารถในการสื่อสาร ความลมเหลวของการเรียนรูแบบนี้คือครูมักจะไมอดทนในการรอคอย
คําตอบจากผูเรียน และมักจะใหคําตอบออกไปเลย
สุมนา อัศวปยุกตกุล (2538 : 54)กลาววาบทบาทครูในการจัดการเรียนรูมีดังนี้
1. ควบคุมการเรียนการสอนในกลุมยอย
2. กํากับการเรียนของกลุมยอยจากบทเรียน
3. กระตุนดวยคําถาม ชี้นาํ แนวทางในการเรียน
4. ทบทวนสรุปงานกลุม
5. ใหขอมูลยอนกลับ และประเมินผล
6. แนะนําแหลงคนควา
7. สรางสถานการณเพื่อสะทอนแนวคิด
8. เลือกขอมูลทีส่ ําคัญอยางตอเนื่อง
9. ใชภาษาที่ดีในการเขียนคําถามเพื่อกระตุนความคิดของผูเรียน
10. เลือก สรางและดําเนินการประเมินผลการเรียน
นอกจากนี้ บารโรว (Barrows 2006) เสนอวาครูควรมีบทบาทในการจัดการเรียนรูดังนี้
1. เปนผูอํานวยความสะดวก
2. เปนผูใหคําปรึกษา แนะนําการทํางานกลุมยอยของนักเรียน
3. ชวยแนะนํากระบวนการเรียนรู
4. เมื่อนักเรียนมีความชํานาญมากขึ้น ครูจะลดบทบาทลง
สรุปไดวาบทบาทที่สําคัญของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีดังตอไปนี้
1) เปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ ที่จําเปน 2) ใหคําปรึกษาแนะนํามากกวา
การชี้นํา คอยกระตุนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 3) ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดวิธีการหา
คําตอบมากกวาการถามเพื่อตองการคําตอบ 4) ยอมรับและทําความเขาใจกระบวนการคิดของ
นักเรียน เพื่อหาวิธีการกระตุนใหมีการพัฒนา 5) เตรียมการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู
บทบาทผูเรียน
การทําความเขาใจบทบาทของผูเรียนใหมีความชัดเจนจะชวยใหครูสามารถกํากับ ให
คําปรึกษาแนะนํา ระหวางการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ดังตอไปนี้
สุปรียา วงษตระหงาน (2546 : 3) กลาววานักเรียนจะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
เรียนรูจะมีโอกาสไดฝกการแกปญหาตาง ๆ ซึ่งเปนการเรียนรูที่นักเรียนจะตองกําหนดทุกอยาง
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ตั้งแตวัตถุประสงค วิธีการเรียนรู เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
นักเรียนจะมีบทบาทในการเรียนรูพอสรุปไดดังนี้
1. การรับรูและตีความหมายขอมูลที่ไดรับ
2. สรางขอสมมติฐานจากขอมูลที่มี
3. ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาขอมูล
4. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
5. นําความรูที่ไดรับมาสรางขอสรุป
นอกจากนี้ บารโรว (Barrows 2006) เสนอวานักเรียนควรมีบทบาทในการเรียนรูดังนี้
1. เรียนรูเปนกลุมยอย
2. ทํางานรวมกันในการแกปญหา
3. เรียนรูการทํางานรวมกัน หรือทักษะการเรียนรูเปนทีม
ดั ง นั้ น ผู เ รี ย นจึ ง ต อ งมี บ ทบาทในการตั้ ง คํ า ถาม และใช ก ระบวนการกลุ ม ในการ
ดําเนินการสืบคนหาคําตอบ วิเคราะหและอภิปรายขอมูลเพื่อหาขอสรุปที่เหมาะสม
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดศึกษารวบรวมขอมูล ขอคนพบจากงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีรายละเอียดดังตอไปนี้
งานวิจัยในประเทศ
วิชนีย ทศศะ (2547 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูดังนี้ ขั้นเสนอสถานการณปญหา ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา ขั้นตั้งสมมติฐานและ
กําหนดวิธีการเรียนรู ขั้นดําเนินการตามแผน ขั้นนําเสนอผลงาน ขั้นอภิปรายและรวมกันสรุป
และขั้นประเมินผลการเรียนรู และแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรูเรื่อง
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก และแบบสืบ
เสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่เรียนรูโดยใช
ป ญ หาเป น หลั ก มี ผ ลการเรี ย นรู สู ง กว า นั ก เรี ย นที่ จั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู 2)
ความสามารถในการแก ปญ หาของนั ก เรีย นที่เ รี ย นรู โ ดยใชปญ หาเปน หลัก อยูใ นระดับดี ส ว น
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นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาในระดับ พอใช
และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีตอปญหาสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก
สมบัติ เผาพงศคลาย (2546 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการสงเสริมความรูและ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
โดยการเรียนโดยใชปญ
 หาเปนฐาน ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรูดังนี้ 1) การเชื่อมโยงสูปญหา 2)
การกําหนดกรอบการศึกษา 3) การดําเนินการศึกษาคนควา 4) รวบรวมความรู ตัดสินใจ เลือก
แนวทางแกปญหา 5) สรางผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก 6) ประเมินผลการเรียนรู ผลการวิจัย
พบวา 1) คาเฉลี่ยของคะแนนความรูเรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 2) คาเฉลี่ยของคะแนนการจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ราตรี เกตุบุตตา (2546 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนแบบใชปญหา
เปนหลักตอความสามารถในการแกปญหา และความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา มีกระบวนการเรียนรูดังนี้ 1) การเชื่อมโยงสูปญหา 2) การกําหนดกรอบการศึกษา
3) การดําเนินการศึกษาคนควา 4) รวบรวมความรู ตัดสินใจ เลือกแนวทางแกปญหา 5) สราง
ผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก 6) ประเมินผลการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑขั้นต่ําคือรอยละ 50 ที่กําหนดไว 2)
นัก เรี ยนมี ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสู งกว า นัก เรี ยนที่เ รียนแบบปกติอยา งมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนทั้งสองกลุมมีความคิดสรางสรรคไมแตกตางกัน
อาภรณ แสงรัศมี (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการเรียนแบบปญหาเปนหลักตอ
ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และความพึง
พอใจตอการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีกระบวนการจัดการเรียนรูดังนี้ 1)
ระบุปญหา 2) วิเคราะหปญหา 3) สรางประเด็นการเรียน 4) ศึกษาความรูเพิ่มเติม 5) รวบรวม
ความรู และ 6) สรุปความรู ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนใชปญหาเปนหลัก
มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรียนรูดวยตนเองหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2)นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนใชปญหาเปนหลักมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนไมแตกตางกัน 3) นักเรียนที่เรียนดวย
วิธีการเรียนใชปญหาเปนหลักมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับมาก
สรพงษ สมสอน (2540 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่องผลการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใช
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คอมพิวเตอรที่มีตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดารา
วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 53 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนแสดง
พฤติกรรมการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานโดยใชคอมพิวเตอรทุกพฤติกรรม โดยพฤติกรรมทีน่ กั เรียน
ทุกคนแสดงออกคือการนําเสนองานตามเวลาที่กําหนด การตอบคําถามนําอยางครบถวน และการ
ประเมินผลงานตนเอง ตามลําดับ 2) นักเรียนมีพัฒนาการดานการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้น
หลังการทดลอง
ยุวดี ฤาชา (2532 อางถึงใน วิชนีย ทศศะ 2547 : 80) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ
จัดการเรียนแบบที่ใชปญหาเปนหลักสําหรับอาจารยพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขั้นตอนการสอนประกอบดวย กระตุนความรูเดิม เสริมความรูใหม ตอเติมความเขาใจใหสมบูรณ
ผลการวิจัยพบวา อาจารยพยาบาลสวนใหญ มีประสบการณทํางานอยูระหวาง 6-10ป มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท สอนวิชาในหมวดการพยาบาลมากที่สุด แตสอนคนละมากกวา 1 วิชา
สวนมากไมเคยเขารวมประชุมหรือรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักมากอน
เคยรูจักชื่อแตไมทราบวิธีการ
งานวิจัยตางประเทศ
เฟอรแทค (Furtak 2006 : Abstract) ศึกษาการถามคําถามกับคําตอบ การคนหาการ
สอนกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะทางวิทยาศาสตรถูกวางแผนขึ้นเพื่อให
นักเรียนมีสวนรวมในการหาคําตอบ โดยใชกระบวนการคิด และวิธีการทางวิทยาศาสตร งานวิจัยนี้
เปนความทาทาย ครูในการเลือกคําตอบที่ไดรับจากนักเรียนมาทําความเขาใจใหชัดเจน แลวจึง
สงเสริมใหนักเรียนเริ่มกระบวนการสืบคนหาความรู งานวิจัยนี้ไดคนหาแนวทางที่หลากหลายของ
ครู 3 คนอธิบายและจัดการปญหาดวยคําตอบในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ของโรงเรียน
ซึ่งครูคนแรกใชเกมประกอบการสืบเสาะ ครูคนที่สอง ทําความเขาใจคําตอบของนักเรียนโดยไม
ไตร ต รองมากนั ก ครู ค นที่ ส ามใชเ วลาในการพิ จ ารณาวิ ธีก ารที่ ใ ชใ นการจัดการเรีย นการสอน
นักวิจัยจําเปนที่จะตองสํารวจบทบาทในการใหคําแนะนําในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
ชิน (Chin 2004 : Abstract) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ Problem Based
Learning; PBL กับการใชคําถามของนักเรียนในการเรียนรู ซึ่งทําการศึกษาโครงการสอนตลอด 9
ป ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี สมมติฐานการวิจัยคือ 1) แรงดลใจเพื่อการสรางคําถาม
และปญหา 2) ชนิดของคําถามที่นกั เรียนตั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุม 3) วิธีการแนะนําการตั้ง
คําถามในการสรางความรู ขอมูลไดมาจากการสังเกต การบันทึกภาคสนาม งานเขียนของนักเรียน
การบันทึกเสียงและการบันทึกภาพ ผลการวิจัยพบวาคําถามที่ถามจากความรวมมือ และนําเสนอ
มี 2 ประเด็นคือ 1) กระบวนการเรียนรูของนักเรียนถูกขับเคลื่อนดวยคําถาม 2) ความสามารถใน
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การถามคําถามที่เหมาะสมและขอบเขตของการหาคําตอบ
โจทส และคณะ (Jost and others 1997 : Abstract) ทําการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กลาววาการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน และการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง นํามาใชครั้งแรกในการอุดมศึกษา โดยเรียกวา Project – Based Approach ตอมา
Barrows ไดเสนอใหใชชื่อวา Problem Based Learning; PBL ในป 1988 ใชกระบวนการให
คํา ปรึ กษาแนะนํ า ความรวมมือคือสิ่ง ที่ผู เ รีย นจําเปน ตองใช ในการเรีย นรู งานวิจัย นี้เ ป น การ
สังเคราะหเอกสารใน 2 ประเด็นคือ เพื่อเปรียบเทียบการศึกษา 2 แบบ คําถามการวิจัยมุงประเด็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานความรู ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ
ดันแลป (Dunlap 1977 : Abstract) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน กับการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูแบบ Problem Based Learning; PBL
เปนการจัดการเรียนการสอนที่มีรากฐานบนทฤษฎีปญญานิยม โดยการสอนเนื้อหาและทักษะผาน
ทางปญหาหรือสถานการณจริง ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบ Problem Based
Learning; PBL มีผลทางบวกตอการเรียนรูตลอดชีวิต
สรุป
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มุง
เนนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ เนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล
การศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดย
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชี วิ ต โดยถื อว า ผู เ รี ย นมี ค วามสํา คั ญ ที่สุ ด สามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ ม ตาม
ศักยภาพ หลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู หลักสูตรที่จัด
การศึ ก ษาได ทุ ก รู ป แบบ ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม เป า หมาย สามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นรู และ
ประสบการณหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาวงพระจันทรสาระวิทยาศาสตร เนนการพัฒนา
นักเรียนใหเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีชีวิตที่ดีงาม
และอยูใ นสัง คมไดอย า งมี ความสุ ขนัก เรี ย นใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ อื้ อตอ การเรีย นรู อ ยา ง
เพียงพอ หลากหลาย ไดอยางเหมาะสมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรประกอบดวย การจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหาและการวั ดและประเมินผลการเรี ยนรู ในการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึก ษา
ประกอบดวยการสอนวิทยาศาสตรที่ทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร ซึ่ง
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สําหรับเนื้อหาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ไดแกเนื้อหาประเภทขอเท็จจริง (Fact) มโนมติ
(Concept)
และหลักการ (Principle) และการสอนวิทยาศาสตรที่ทําใหผูเรียนมีกระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนวิธีสอนที่ครูนําเสนอ
สถานการณปญหาใหกับนักเรียนและนําไปสูการสืบคนและการหาคําตอบดวยตนเอง มีขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นนําเสนอสถานการณปญหา 2) ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา 3) ขั้น
ตั้งสมมติฐานการแกปญหา 4) ขั้นแสวงหาความรูและรวบรวมขอมูล 5) ขั้นอภิปรายและสรุป
ภายในกลุมยอย 6) ขั้นแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม 7) ขั้นประเมินผลการเรียนรู

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบการทดลองขั้นพืน้ ฐาน (Pre – Experimental Designs) ใชแบบแผนการวิจัย One
Group Pretest – Posttest Design โดยมีนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 24 คน โรงเรียน
เขาวงพระจันทร อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 2
เปนหนวยการวิเคราะห ซึง่ มีรายละเอียด และขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
การดําเนินการวิจยั
เพื่อใหการดําเนินการวิจยั เปนไปตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไว จึงมีรายละเอียดของ
การดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การเริ่มตนการวิจัย เปนการเตรียมโครงการวิจัย ซึ่งมีการศึกษา คนควา
รวบรวมขอ มูล จากแหล ง ข อ มู ล ต า ง ๆ ทั้ ง จาก เอกสาร ตํ า รา รายงานสรุ ป วารสาร เครือ ขา ย
อินเตอรเน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหไดภาพรวมของปญหา สาเหตุและ
แนวทางแกปญหา การออกแบบและสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ และ
เสนอความเห็นชอบโครงการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู และนํา
เครื่องมือตาง ๆ ที่พัฒนาขึ้นไปใชทดลองสอน และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมา
ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ แปลผลการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
ขั้นที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบ
ความถู ก ตอ ง และจัด พิม พ ร ายงานฉบั บร า งเพื่ อ เสนออนุมั ติ โ ครงการวิจั ย ปรับ ปรุ ง แก ไขตาม
ขอเสนอแนะ และสงรายงานฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบวิธวี จิ ัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับวิธีการวิจัยซึ่งประกอบดวย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา แบบแผนการวิจัย เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การรวบรวมขอมูลการวิจัย และ
การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในกลุมศูนยเครือขายเลาขวัญ 1 จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเขาวงพระจันทรจาํ นวน 24 คน โรงเรียนชุมชนบาน
หนองฝายจํานวน 50 คน โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรมจํานวน 30 คน โรงเรียนบานกรับใหญจํานวน
23 คน โรงเรียนบานหนองไผลอมจํานวน 8 คน โรงเรียนบานหนองงูเหาจํานวน 14 คน และ
โรงเรียนบานชุมนุมพระจํานวน 15 คน จํานวนนักเรียน 140 คน
กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเขาวง
พระจันทร 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 24 คน
รายละเอียดของประชากร และตัวอยางที่ใชในการวิจัยแสดงในแผนภูมิดังนี้
ประชากร
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ในกลุม ศูนยเครือขายหนองฝาย จํานวน 7 โรงเรียน รวม 164 คน

ร.ร.เขาวง
พระจันทร
24 คน

ร.ร.ชุมชน
บานหนอง
ฝาย
50 คน

ร.ร.บาน
ชุมนุมพระ
15 คน

ร.ร.บาน
กรับใหญ
23 คน

ร.ร.บาน
หนองงูเหา
14 คน

ร.ร.บาน
หนองไผ
ลอม
8 คน

ร.ร.ราษฎร
บํารุงธรรม
30 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 24 คน
โรงเรียนเขาวงพระจันทร

แผนภูมิที่ 6 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบการวิจัยการทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental Designs)
แบบแผน One Group Pretest – Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ 2548 : 142 - 144) ซึ่งมีแบบ
แผนการวิจัย
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รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจยั มีความหมายดังตอไปนี้
T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน (Pretest)
X หมายถึง การจัดกระทํา (Treatment) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 7 แผน ใชเวลา 18 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 ฉบับมี 2 ตอนประกอบดวยตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบ
แบบปรนัยวัดความรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน มี 4 ตัวเลือกกําหนดการใหคาคะแนนคือตอบถูกได
1 คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน และตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัยวัด
ความสามารถในการแกปญหาจํานวน 1 ขอ 15 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 35 คะแนน
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนแบบประเมินที่
ประเมินโดยครูผูสอนตามประเด็นที่กําหนดประกอบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 10
ทักษะไดแก 1) การสังเกต 2) การวัด 3) การจําแนกประเภท 4) การลงความเห็นจากขอมูล 5)
การพยากรณ 6)การกําหนดตัวแปร 7) การตั้งสมมติฐาน 8) การนิยามเชิงปฏิบัติการ 9) การ
ทดลอง และ 10) การอธิบายขอมูล ประกอบดวยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเกณฑการประเมินแบบรูบริกส
4. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีระดับ
ความคิดเห็น “เห็นดวย” ในดานตางๆ คือ ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
1.
แผนการจัด การเรี ย นรู เ รื่ อ งสารในชี วิต ประจํ า วั น สํ า หรั บนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 7 แผน ใชเวลา 18 ชั่วโมงมี
ขั้นตอนการสรางดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิด
การจั ดทํ าแผนการจั ดการเรี ยนรูจากเอกสารที่เ กี่ยวของ เชนเอกสารเผยแพร ของกรมวิชาการ
เอกสารประกอบการอบรมครูผูสอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ
เอกสารของนักวิชาการอื่น ๆ มาใชสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.2 ศึกษาองคประกอบ และขัน้ ตอนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานในแตละขั้นตอน เพื่อทําความเขาใจในกระบวนการใหมีความชัดเจน
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู
ทักษะกระบวนการ และสอดคลองกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูดังนี้
ตารางที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู
1
2-3
4 –5
6
7

เรื่อง
การแยกสาร
สมบัติของสาร สารและการใชประโยชน
สารและการเลือกใช ความปลอดภัยในการใชสาร
สถานะและสมบัติของสาร
การเปลี่ยนแปลงของสาร
รวม

เวลา(ชั่วโมง)
4
4
4
3
3
18

1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณารายชื่อดังภาคผนวก ก หนา 118 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการ
จัดการเรียนรู แลววิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence;
IOC) มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.66–1.00 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในการวิจัยได (ดังภาคผนวก ค หนา 186 - 189) ซึ่งดัชนี
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ความสอดคลอง มีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองยอมรับได โดยใชเกณฑการประเมิน
ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคขอนั้น
-1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไ มสอดคลองกับจุดประสงคขอนั้น
1.5 สุมแผนการจัดการเรียนรู 3 แผนไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานชุมนุมพระจํานวน 15 คน ที่ยงั ไมเคยเรียนเนื้อหาเรื่องสารใน
ชีวิตประจําวันมากอนโดยผูวจิ ัยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวานักเรียนสวนมากมีความ
กระตือรือรนและใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี นักเรียนสามารถ
เขาใจขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไดและสามารถปฏิบัติกจิ กรรมไดตามขั้นตอนการ
เรียนรู
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงคือการใชภาษาที่ทําใหนักเรียนยัง
ไมเขาใจในบางกิจกรรมเชน การวิเคราะหนักเรียนไมเขาใจการวิเคราะหสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหา จึง
ทําใหไมสามารถวิเคราะหปญหาไดหลากหลาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะพื้นฐานของนักเรียนดวย
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งการสราง
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีกระบวนการดังแผนภูมติ อไปนี้
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
จากเอกสารที่เกี่ยวของ
ศึกษาองคประกอบ และขั้นตอนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในแตละขั้นตอนใหชัดเจน
สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนพัฒนาผลการเรียนรูดานความรูทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค และสอดคลองกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู
นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณา ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู แลววิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence; IOC)
สุมแผนการจัดการเรียนรู 2 แผนไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานชุมนุมพระ

นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง
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นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตรเรื่องสารในชีวิตประจําวัน
2. แบบทดสอบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 ฉบับเปนแบบชุดเดียวกัน มี 2 ตอนประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบปรนัยวัดความรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน มี 4 ตัวเลือกกําหนดการ
ใหคาคะแนนคือตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน และตอนที่
2 เปนแบบทดสอบอัตนัยวัดความสามารถในการแกปญหาจํานวน 1 ขอ 15 คะแนน
โดยมีจํานวนขอสอบแบบปรนัยที่ผานการพิจารณาความสอดคลองจํานวน 21 ขอ
และไมผานการพิจารณาความสอดคลองจํานวน 4 ขอ และเลือกใชเปนขอสอบจํานวน 20 ขอ
2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ ผลการเรียนรูส าระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 การวัดและประเมินผลการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร จากเอกสาร
หลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ รวมทั้งการสรางแบบทดสอบอัตนัย และปรนัย
2.2 วิเคราะหเนื้อหา สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป และ
กิจกรรมที่จะนํ ามาใช ในการจั ดการเรียนรู ซึ่ง กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาใหมีความเหมาะสม
กับ ผูเรียน
2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีการวิเคราะหขอสอบที่แสดงระดับความรูของนักเรียนตามแนวคิดของ
บลูม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 6 การวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ความรู-จํา

ความเขาใจ

การนําไปใช

การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

ระดับความรู

1. ทดลองและอธิบายการแยกสารดวยวิธีการรอน
การกรอง การทําใหตกตะกอน การระเหิด หรือการ
ระเหย
2. อธิบายและจัดประเภทของสารที่ใชใน
ชีวิตประจําวันตามสมบัติและการนําไปใชประโยชน

-

1

1

1*

1

-

4

-

1

1

1

1

-

4

รวม

ตารางที่ 6 การวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร (ตอ)

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ความรู-จํา

ความเขาใจ

การนําไปใช

การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

ระดับความรู

3. เลือกใชสารในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและ
ปลอดภัย
4. ทดลอง วิเคราะหเปรียบเทียบและอธิบายสมบัติ
ของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส และ
จําแนกสารโดยใชเกณฑอื่น ๆ
5. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารและเสนอแนะการ
ปองกันอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารที่
มีตอสิ่งมีชีวิต
รวม

-

1

1

1

1

1

5

-

1

1

1*

1

-

4

-

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

2

22

รวม

* แบบทดสอบแบบอัตนัย

แบบทดสอบอัตนัยวัดทักษะกระบวนการแกปญหา 15 คะแนน รวมขอสอบทั้งหมด 21
ขอ คะแนนเต็ม 35 คะแนนโดยขอคําถามครอบคลุมความรูที่เกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
สาระการเรียนรู เกณฑการใหคะแนนการทดสอบแบบอัตนัยมีรายละเอียดดังตาราง
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ตารางที่ 7 เกณฑการประเมินใหคะแนนความสามารถในการแกปญหา ในขอสอบตอนที่ 2
แบบอัตนัย
ความสามารถในการ
เกณฑการประเมิน
แกปญหา
1. การตั้งปญหา
3 สามารถตั้งปญหาที่มีพื้นฐานของความรูเดิม สามารถไดคําตอบดวยการสืบคน
สํารวจหรือทดลอง
2 สามารถตั้งปญหาที่มีพื้นฐานความรูเดิม สามารถไดคําตอบดวยการสืบคน
1 สามารถตั้งปญหาที่สามารถไดคําตอบดวยการสืบคน
2. การวิเคราะหปญหา 3 สามารถวิเคราะหปญหาที่แทจริง และปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาอยางหลากหลาย
และสมเหตุสมผล
2 สามารถวิเคราะหปญหาที่แทจริง และปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาอยางหลากหลาย
1 สามารถวิเคราะหปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาได

ตารางที่ 7 เกณฑการประเมินใหคะแนนความสามารถในการแกปญหา ในขอสอบตอนที่ 2
แบบอัตนัย (ตอ)
ความสามารถในการ
เกณฑการประเมิน
แกปญหา
3. การตั้งสมมติฐาน
3 สามารถคาดคะเนคําตอบ โดยใชขอมูลที่มีอยูอยางสมเหตุสมผล
2 สามารถคาดคะเนคําตอบ โดยใชขอมูลที่มีอยู
1 สามารถคาดคะเนคําตอบ โดยใชความคิดเห็นสวนตัว
4. การวิเคราะหผล
3 สามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสืบคน อยางสมเหตุสมผล
2 สามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสืบคน
1 สามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสืบคน และความคิดเห็นสวนตัว
5. การสรุป
3 สามารถสรุปคําตอบที่ไดจากการคนควาตรงตามคําถามและสมเหตุสมผล
2 สามารถสรุปคําตอบที่ไดจากการคนควาตรงตามคําถาม
1 สามารถสรุปคําตอบที่ไดจากการคนควาตรงตามคําถามบางขอ

เกณฑการตัดสินความสามารถในการแกปญหา
1.00 – 1.49
หมายถึง มีความสามารถในการแกปญหา ในระดับต่ํา
1.50 - 2.49
หมายถึง มีความสามารถในการแกปญหา ในระดับปานกลาง
2.50 - 3.00
หมายถึง มีความสามารถในการแกปญหา ในระดับสูง
เกณฑการประเมินรวมความสามารถในการแกปญ
 หา
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นอยกวา 5.00
5.00 – 9.99
10.00 – 15.00

หมายถึง มีความสามารถในการแกปญหา ในระดับควรปรับปรุง
หมายถึง มีความสามารถในการแกปญหา ในระดับพอใช
หมายถึง มีความสามารถในการแกปญหา ในระดับดี
2.4. นําเสนอแบบทดสอบเรื่องสารในชีวิตประจําวัน โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ (Index of Item Objective
Congruence; IOC) ซึ่งมีผลจากการพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพบวามีผลการ
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence; IOC) อยูระหวาง
0.66 -1.00 โดยมีจํานวนขอสอบที่ผานการพิจารณาความสอดคลองจํานวน 21 ขอ และไมผานการ
พิจารณาความสอดคลองจํานวน 4 ขอ (ดังภาคผนวก ค หนา 190 - 191) ซึ่งเลือกขอสอบที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
2.5 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานชุมนุมพระ จํานวน 15 คน ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางในการวิจัย
2.6 นําผลการทดลองใชมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพดังนี้
2.6.1 ตรวจสอบค า อํ า นาจจํ า แนกของแบบทดสอบ เป น การ
ตรวจสอบวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกง และออนไดดีเพียงใด โดยใชคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 130 ) พบวาขอสอบปรนัยมีคาอํานาจจําแนก อยู
ระหวาง 0.20 – 0.80 แสดงวาขอสอบแบบปรนัยมีอํานาจจําแนก (ดังภาคผนวก ค หนา 194 195) ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมเกง
และกลุมออน โดยคํานวณจากสูตรที่ (Whitney and Sabers 1970,อางถึงในวิชนีย ทศศะ 2547 :
99) พบวามีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.12 – 0.47 แสดงวาขอสอบแบบอัตนัยมีคาอํานาจ
จําแนก (ดังภาคผนวก ค หนา 195)
2.6.2 ตรวจสอบความยากงายของแบบทดสอบปรนัย โดยใชเกณฑ
ความยาก งายระหวาง 0.20 – 0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129) พบขอ1-4, 7-9, 11-16, 17,
19, 20-25มีคาความยาก งายอยูระหวาง 0.33 – 0.73 ซึ่งเปนขอสอบที่นําไปใชได มีคาความยาก
งายนอยกวา 0.20 จํานวน 3 ขอ คือขอ5, 17, 19 จัดวาเปนขอสอบที่ยากเกินไป มีคาความยาก
งายมากกวา 0.80 จํานวน 2 ขอ คือขอ6, 10 จัดวาเปนขอสอบที่งายเกินไป (ดังภาคผนวก ค หนา
194 -195 )
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ตรวจสอบความยาก งายของแบบทดสอบอัตนัย โดยแบงนักเรียนที่เขาสอบออกเปน
กลุมเกงและกลุมออน โดยคํานวณจากสูตรที่ (Whitney and Sabers 1970 , อางถึงในวิชนีย
ทศศะ 2547: 98 ดัชนีคาความยากงาย P พบวามีคาความยาก งายอยูระหวาง 0.13 – 0.41 แสดง
วาขอสอบอัตนัยมีความยาก งายอยูในระดับปานกลาง (ดังภาคผนวก ค หนา 195)
2.6.3 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดย
ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอ และคงที่ โดยผูวิจัยเลือกแบบทดสอบปรนัยที่ผานเกณฑจํานวน
20 ขอ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชวิธีการของ คูเดอร – ริชารดสัน จากสูตร
KR - 20 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539 : 215) พบวามีคาเทากับ 0.89 (ดังภาคผนวก ค
หนา 195)
หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบแบบอัต นั ย โดยใช สู ต รการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบรัค (Cronbach) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539
อางถึงในวิชนีย ทศศะ 2547 : 99) คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยใชสูตรการหา
คาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบรัค (Cronbach) พบวามีคาเทากับ 0.50
(ดังภาคผนวก ค หนา 196) และเมื่อทดสอบนัยพบวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.7 นําแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย สามารถนําไปใชเปนขอสอบได
การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบมีขนั้ ตอนดังแผนภูมิที่ 8
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ ผลการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร จากเอกสารหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูและกิจกรรมที่จะนํามาใช ในการจัดการเรียนรู ซึ่งกําหนดไวในแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นําเสนอแบบทดสอบเรื่องสารในชีวิตประจําวัน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง
ทางภาษา และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย
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นําผลการทดลองใชมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพ ความยากงายของแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย คาอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบ คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย และคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบแบบอัตนัย
นําขอสอบไปใช

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบ
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จดั การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนแบบประเมินที่
ประเมินโดยครูผูสอน ตามประเด็นทีก่ ําหนด ประกอบดวยแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเกณฑการประเมินแบบรูบริกส
3.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ ผลการเรียนรูสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อวิเคราะหลกั ษณะพฤติกรรมที่สอดคลอง และบงชี้ถงึ ความสามารถดานทักษะ
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร
3.2 วิเคราะหทักษะกระบวนการจากผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 การวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง

เรื่องยอย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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1. ทดลองและอธิบายการ
แยกสารดวยวิธีการรอน การ
กรอง การทําใหตกตะกอน
การระเหิด หรือการระเหย
2. อธิบายและจัดประเภท
ของสารที่ใชในชีวิตประจําวัน
ตามสมบัติและการนําไปใช
ประโยชน
3. เลือกใชสารใน
ชีวิตประจําวันอยางถูกตอง
และปลอดภัย
4. ทดลอง วิเคราะห
เปรียบเทียบและอธิบาย
สมบัติของสารในสถานะ
ของแข็ง ของเหลวและแกส
และจําแนกสารโดยใชเกณฑ
อื่น ๆ
5. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของสารและเสนอแนะการ
ปองกันอันตรายที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสารที่มี
ตอสิ่งมีชีวิต

1. การแยกสาร
2. การกรองและการรอน
3. การตกตะกอน
4. กรระเหิดและการระเหย
1. สมบัติของสาร
2.การใชประโยชนของสารชนิด
ตาง ๆ
3. การจําแนกประเภทสาร
1. การเลือกใชสารอยางถูกตอง
และปลอดภัย
1. สมบัติของของเหลว
2. สมบัติของของแข็ง
3. สมบัติของแกส
4. การจําแนกสาร

การสังเกต การวัด การกําหนดตัวแปร
การนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การตั้ ง สมมติ ฐ าน
การอธิบายขอมูล การทดลอง
การสังเกต การจําแนกประเภท

การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณ

การกําหนดตัวแปร การนิยามเชิงปฏิบัติการ
การตั้ ง สมมติ ฐ าน การอธิ บ ายข อ มู ล การ
ทดลอง

1. การเปลี่ ย นแปลงของสาร การอธิบายขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล
บางชนิด
การพยากรณ
2. การปองกันอันตรายจากการ
เปลี่ยนแปลงของสาร

3.3 สรางแบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร สรางแบบประเมินตาม
ลักษณะพฤติกรรมที่สอดคลองและบงชี้ถึงความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
10 ทักษะไดแก 1) การสังเกต 2) การวัด 3) การจําแนกประเภท 4) การลงความเห็นจากขอมูล 5)
การพยากรณ 6)การกําหนดตัวแปร 7) การตั้งสมมติฐาน 8) การนิยามเชิงปฏิบัติการ 9) การ
ทดลอง และ 10) การอธิบายขอมูล ใชประเมินทั้งหมด 7 ครั้งในแตละแผนการจัดการเรียนรู โดย
ประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 18 คาบ และพัฒนาเกณฑในการพิจารณา และตัดสินใจ
ในการให ร ะดั บ คุ ณ ภาพของพฤติ ก รรมที่ ป รากฏเกณฑ ก ารประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 9 เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การควบคุมตัวแปร

2. การอธิบายขอมูล

3. การตั้งสมมติฐาน

4. การนิยามเชิงปฏิบัติการ

5. การทดลอง

เกณฑการประเมิน
3 กําหนดตัวแปรไดครบถวน และดําเนินการทดลองโดยควบคุมตัว
แปร อยางสมเหตุสมผล
2 กําหนดตัวแปรไดครบถวน และดําเนินการทดลองโดยควบคุมตัว
แปร ได
1 กําหนดตัวแปรได แตไมสามารถดําเนินการทดลองโดยควบคุมตัว
แปรได
3 ใหคํานิยาม ความหมายไดละเอียด ชัดเจน สมเหตุสมผล
2 ใหคํานิยาม ความหมายไดละเอียด ชัดเจน
1 ใหคํานิยาม ความหมายไดไมละเอียด ชัดเจน
3 คาดคะเนคําตอบไดอยางมีเหตุผล และครอบคลุมทุกดาน
2 คาดคะเนคําตอบไดอยางมีเหตุผล แตไมครอบคลุมทุกดาน
1 คาดคะเนคําตอบไดอยางไมสมเหตุสมผล
3 ใหความหมายที่กระชับ ชัดเจน สามารถวัดคาได
2 ใหความหมายที่กระชับ สามารถวัดคาได
1 ใหความหมายที่ไมกระชับ ชัดเจน สามารถวัดคาได
3 ทําการทดลองตามขั้นตอนที่กําหนด ควบคุมตัวแปร สังเกตบันทึก
ผล และสรุปไดตรงกับจุดประสงค
2 ทําการทดลองตามขั้นตอนที่กําหนด ควบคุมตัวแปร สังเกตบันทึก
ผล และสรุปได
1 ทําการทดลองตามขั้นตอนที่กําหนด แตไมสามารถควบคุมตัวแปร
สังเกตบันทึกผล และสรุปไดตรงกับจุดประสงค

ตารางที่ 9 เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ตอ)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
6. การสังเกต

7. การวัด

8. การจําแนกประเภท

เกณฑการประเมิน
3 ใชประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือในการสังเกตไดอยางหลากหลาย
2 ใชประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือในการสังเกตได
1 ใชประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือในการสังเกตไดนอย
3 ใชเครื่องมือในการวัดไดถูกตอง เหมาะสม
2 ใชเครื่องมือในการวัดไดถูกตอง
1 ใชเครื่องมือในการวัดได
3 จําแนกประเภทโดยมีเกณฑที่สมเหตุสมผลไดอยางหลากหลาย
2 จําแนกประเภทโดยมีเกณฑที่สมเหตุสมผล
1 จําแนกประเภทโดยมีเกณฑอยางงาย
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9. การลงความเห็นจากขอมูล

10. การพยากรณ

3 ลงความเห็นโดยใชขอมูล ไดอยางสมเหตุสมผล
2 ลงความเห็นโดยใชขอมูล
1 ลงความเห็นโดยใชขอมูล และความคิดเห็นสวนตัว
3 ทํานายเหตุการณโดยใชขอมูลอยางสมเหตุสมผล
2 ทํานายเหตุการณโดยใชขอมูลได
1 ทํานายเหตุการณโดยใชความคิดเห็นสวนตัว

เกณฑการตัดสินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.00 – 1.49
หมายถึง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับต่ํา
1.50 - 2.49
หมายถึง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับปานกลาง
2.50 - 3.00
หมายถึง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับสูง
เกณฑการประเมินรวม
นอยกวา10.00
หมายถึง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับควรปรับปรุง
10.00 – 19.99
หมายถึง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับพอใช
20.00 – 30.00
หมายถึง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับดี
3.4 หาคุณภาพแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยผู
เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบประเมิน (Index of Item Objective Congruence; IOC) และเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป พบวามีคาอยูระหวาง 0.66 – 1.00 แสดงวาแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการวิจัยได (ดังภาคผนวก ค หนา 192)
3.5 นําประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไขสงไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง
3.6 นําประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชเปนเครื่องมือใน
การวิจยั การสรางและหาคุณภาพประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีขนั้ ตอนดังแผนภูมิ
ที่ 9
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ ผลการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิเคราะหทักษะกระบวนการจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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สรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สรางแบบประเมินตามลักษณะพฤติกรรมที่
สอดคลองและบงชี้ถึงความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และพัฒนาเกณฑในการ
หาคุณภาพแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดย ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาและหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมิน
(Index of Item Objective Congruence; IOC)
นําประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไขสงไปให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
นําประเมินทักษะทางวิทยาศาสตรกระบวนการไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4.แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนทีม่ ีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นดานบรรยากาศใน
การจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมมีขั้นตอนการสรางดังนี้
4.1 ศึกษาแนวคิด รูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการ
เรียนรูวทิ ยาศาสตร
4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นโดยกําหนดประเด็นในการสอบถาม
ซึ่งประกอบดวยดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู และกําหนดเกณฑระดับความเห็นดวยซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เห็นดวยมาก
ใหระดับคะแนน
3
คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
ใหระดับคะแนน
2
คะแนน
เห็นดวยนอย
ใหระดับคะแนน
1
คะแนน
การใหระดับคุณภาพรวมใชแนวคิดของเบสท (วิชนีย ทศศะ 2547: 104 ) ดังนี้
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คะแนนเฉลีย่ อยูระหวาง 1.00 – 1.49
หมายถึง เห็นดวยนอย
คะแนนเฉลีย่ อยูระหวาง 1.50 – 2.49
หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ อยูระหวาง 2.50 – 3.00
หมายถึง เห็นดวยมาก
4.3 หาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นโดย ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
ทานตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความ
คิดเห็น (Index of Item Objective Congruence; IOC) และเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป มีคาอยูระหวาง 0.66 –1.00 แสดงวาแบบสอบถามความคิดเห็น
นักเรียนมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการวิจัยได (ดังภาคผนวก ค หนา 193)
4.4 ปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ไปใช การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อการจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
มีขั้นตอนการสรางดังแผนภูมิที่ 10

ศึกษาแนวคิด รูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นโดยกําหนดประเด็นในการสอบถามซึ่งประกอบดวยดานบรรยากาศใน
การจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู
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หาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นโดย ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็น
(Index of Item Objective Congruence; IOC)
ปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไปใช

แผนภูมิที่ 10 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อการจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน

การรวบรวมขอมูลการวิจัย
ในการรวบรวมขอมูลการวิจยั หรือทําการทดลองนั้น ผูวจิ ัยไดแบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การเตรียมการ เปนขั้นที่ผูวิจยั เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 สรางเครื่องมือในการวิจยั ประกอบดวย 1)แผนการจัดการเรียนรู 2)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน หลังเรียน 3)แบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และ 4)แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.2 ชี้แจงวิธกี ารเรียนรู สรางความคุน เคยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน
1.3 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) กอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใชวิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อวัดความรูพนื้ ฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับ
แบบทดสอบหลังเรียน
2. การทดลอง ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเอง เปนการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชแผนการเรียนรู 7 แผนสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 24 คน ใชเวลา
18 ชั่วโมง ซึง่ การจัดการเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เวลาที่ใชในการทดลองทําการทดลองจํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง
จัดการเรียนรูในวันจันทร เวลา 12.30 น. – 14.30 น. และวันพุธ เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
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2.2 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาเรื่องสารในชีวิตประจําวัน
ประกอบดวย การแยกสาร สารที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงของสารและ
อันตราย โดยมีขั้นตอนดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้
ขั้นนําเสนอสถานการณปญ
 หา เปนขัน้ ตอนที่ครูจัดเตรียมสถานการณ หรือตัวอยาง
ปรากฏการณ ที่เกีย่ วของกับประเด็นสาระการเรียนรู ใหนกั เรียนไดสงั เกต และเปนสถานการณที่มี
ความนาสนใจ
ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา นักเรียนแบงกลุม ยอยเพื่อระบุปญหาที่สังเกตไดจาก
สถานการณ วิเคราะหปญหาที่แทจริงและรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา
ขั้นตั้งสมมติฐานการแกปญ
 หา นักเรียนรวมกันนําเสนอทางเลือกในการแกปญหา
แนวทางในการแสวงหาความรู รวบรวมขอมูล และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม
ขั้นแสวงหาความรูและรวบรวมขอมูล นักเรียนรวมกันดําเนินการตามแผนในการ
แสวงหาความรูที่จําเปนในการใชแกปญ
 หา โดยการสืบคนจากเอกสาร ตําราเรียน และแหลงเรียนรู
อื่น ๆ รวมทัง้ การสํารวจและการทดลองเพือ่ รวบรวมขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม
ขั้นอภิปรายและสรุปภายในกลุม ยอย นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายขอมูลที่
ไดรับทั้งจากการสืบคนเอกสาร การสํารวจหรือการทดลอง เพื่อสรุปเปนคําตอบของปญหา
ขั้นแลกเปลีย่ นความรูระหวางกลุม นักเรียนแตละกลุมรวบรวมผลการศึกษา และ
นําเสนอผลการศึกษาของกลุม ตนเองใหนกั เรียนกลุมอืน่ ๆ ทราบ
ขั้นประเมินผลการเรียนรู นักเรียนรวมกันอภิปรายและประเมินผลการเรียนรู การลง
มือปฏิบัติกิจกรรม การทํางานรวมกัน และแนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึง่ ครูผูสอนมีบทบาทใน
การกระตุน ชีแ้ นะและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนตาง ๆ รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่ 11

การเริ่มตน
ทดสอบกอนเรียน
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ขั้นนําเสนอสถานการณปญหา
ขั้นระบุและวิเคราะหปญหา
ขั้นตั้งสมมติฐานการแกปญหา
ขั้นแสวงหาความรูและรวบรวมขอมูล
ขั้นอภิปรายและสรุปภายในกลุมยอย
ขั้นแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม
ขั้นประเมินผลการเรียนรู
ทดสอบหลังเรียน
ผาน

ซอมเสริม
ไมผาน

การสิ้นสุด

แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
3. การทดสอบหลังเรียน (Posttest) ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 แลวใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
4.การวิเคราะหผลการเรียนรู รวบรวมรองรอยการวัดผลการเรียนรูจากเครื่องมือตาง
ๆ แลวนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบดวย
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิต
ประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐาน คะแนน
ที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน หลังเรียน มาเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (t-test แบบ Dependent)
4.2 วิเคราะห และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยนําคะแนนที่
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ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
4.3 วิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียน โดยนําคะแนนที่ไดจากการวัดระดับ
ความคิดเห็น “เห็นดวย” มาวิเคราะหและเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในรูปของผลตางคาเฉลี่ย ระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียน หลัง
เรียน โดยใชการทดสอบคาที (t – test แบบ Dependent)
ตารางที่ 10 สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการ
เ รี ย น รู เ รื่ อ ง ส า ร ใ น
ชีวิ ตประจํา วัน ของนักเรีย น
ชั้ น ประถมศึ ก ษาที่ 6 ก อ น
และหลั ง การจั ด การเรี ย นรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
2.เ พื่ อ ศึ ก ษ า ทั ก ษ ะ
กระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร ของนั ก เรี ย น
ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ที่ 6 ที่
จัดการเรียนรูโ ดยใชป ญ หา
เปนฐาน
3.เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึ ก ษาที่ 6 ที่ มี ต อ
จัดการเรียนรูโ ดยใชปญ หา
เปนฐาน

ขั้นตอนการวิจยั
เครื่องมือ
ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู แบบทดสอบเรื่องสารใน
ความเข า ใจก อ นเรี ย น ชีวิตประจําวัน
และหลังเรียน

สถิติที่ใช
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคาที
(t-test Dependent)

การสั ง เกตพฤติ ก รรม แบบประเมินทักษะ
และประเมินการทํางาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร
จากผลงาน ชิ้นงาน

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม แบบสอบถามความคิดเห็น
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรู

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ งสารในชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเขาวงพระจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนประกอบดวย
ความรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน และความสามารถในการแกปญหาไดแกการตั้งปญหา การ
วิเคราะหปญหา การตั้งสมมติฐาน การอภิปรายผลและการสรุป
ตอนที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการประเมินพฤติกรรมดาน
ความสามารถในการปฏิบัติการกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดแก การสังเกต การวัด การจําแนก
ประเภท การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณ การกําหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การ
นิยามเชิงปฏิบัติการ การทดลอง และการอธิบายขอมูล โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดานบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
การวิเคราะห ขอมูลเพื่ อตอบคําถามการวิจัย ขอที่ 1
ผลการเรี ยนรู เรื่ องสารใน
ชีวิตประจําวัน ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแตกตางกันหรือไม รายละเอียดดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนรวมผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน
ของ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียน
และหลังเรียน
S.D.
t-test Sig.(2
จํานวน คะแนน
X
การทดสอบ
tailed)
n
เต็ม
กอนเรียน
หลังเรียน

24
24

35
35

17.21
24.33

4.71
4.27

-7.057

.000

จากตารางที่11 พบวา คะแนนผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียน ( X = 17.21, S.D. = 4.71)
และคะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน ( X = 24.33, S.D. = 4.27) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่
กําหนดไว
เมื่อพิจารณาผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ดานความรูจากแบบทดสอบแบบ
ปรนัยมีรายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนดานความรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและ
หลังเรียน
จํานวน คะแนน
S.D.
t-test
Sig.(2
X
การทดสอบ
n
เต็ม
tailed)
กอนเรียน
หลังเรียน

24
24

20
20

9.33
12.21

3.02
2.98

-3.909

.001

จากตารางที่ 12 พบวา คะแนนผลการเรียนรูดานความรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียน( X = 9.33, S.D. =
3.02) หลังเรียน( X = 12.21, S.D. = 2.98) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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เมื่อพิจารณาผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวติ ประจําวัน ดานความรูจากแบบทดสอบแบบ
ปรนัยจําแนกรายผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีรายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการการวิเคราะหคะแนนดานความรูเรื่องสารในชีวติ ประจําวันของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
จําแนกรายผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. ทดลองและอธิบายการแยกสารดวย
วิธีการรอน การกรอง การทําให
ตกตะกอน การระเหิด หรือการระเหย
2. อธิบายและจัดประเภทของสารที่ใช
ในชีวิตประจําวันตามสมบัติและการ
นําไปใชประโยชน
3. เลือกใชสารในชีวิตประจําวันอยาง
ถูกตองและปลอดภัย
4. ทดลอง วิเคราะหเปรียบเทียบและ
อธิบายสมบัติของสารในสถานะของแข็ง
ของเหลวและแกส และจําแนกสารโดย
ใชเกณฑอื่น ๆ
5. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารและ
เสนอแนะการปองกันอันตรายที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสารที่มีตอสิ่งมีชีวิต

จํานวน คะแนน
n
เต็ม

X

S.D.

รอย
ละ

ลําดับ
ที่

24

3

2.00

0.93 66.67

3

24

4

2.92

0.58 73.00

1

24

5

3.46

1.35 69.20

2

24

3

1.00

0.88 33.33

5

24

5

2.88

0.95 57.60

4

จากตารางที่ 13 พบวา คะแนนผลการเรียนรูดานความรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถเรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนไดดังนี้ ลําดับที่ 1 อธิบายและจัดประเภทของสารที่ใชในชีวิตประจําวันตามสมบัติ
และการนําไปใชประโยชน ลําดับที่ 2 เลือกใชสารในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและปลอดภัย
ลําดับที่ 3 ทดลองและอธิบายการแยกสารดวยวิธีการรอน การกรอง การทําใหตกตะกอน การ
ระเหิด หรือการระเหย ลําดับที่ 4 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารและเสนอแนะการปองกัน
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อันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารที่มีตอสิ่งมีชีวิต และลําดับที่ 5 ทดลอง วิเคราะห
เปรียบเทียบและอธิบายสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส และจําแนกสารโดยใช
เกณฑอื่น
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ งสารในชี วิ ต ประจํ า วั น ด า นความสามารถในการ
แกปญหาจากแบบทดสอบแบบอัตนัยมีรายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผลการการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหา เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กอนเรียนและหลังเรียน
S.D. ระดับ t-test
Sig.(2
จํานวน คะแนน
X
การทดสอบ
tailed)
n
เต็ม
กอนเรียน
หลังเรียน

24
24

15
15

7.88
12.13

2.19
2.47

พอใช
ดี

-7.833

.000

จากตารางที่ 14 พบว า คะแนนความสามารถในการแก ป ญ หาเรื่ อ งสารใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียน
อยูในระดับพอใช ( X = 7.28, S.D. = 2.19) หลังเรียนอยูในระดับดี ( X = 12.13, S.D. = 2.47)
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ งสารในชี วิ ต ประจํ า วั น ด า นความสามารถในการ
แกปญหาจําแนกรายดานจากแบบทดสอบแบบอัตนัยมีรายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 15 ผลการการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนขอสอบอัตนัยวัดดานความสามารถในการแก
ปญหา เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรู
โดย ใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนจําแนกรายดาน
S.D.
ระดับ ลําดับ
ความสามารถในการ จํานวน คะแนน
X
n
เต็ม
ที่
แกปญหา
1.การตั้งปญหา
2.การวิเคราะหปญหา
3.การตั้งสมมติฐาน

24
24
24

3
3
3

2.88
2.50
2.62

0.45
0.78
0.77

สูง
สูง
สูง

1
3
2
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ตารางที่ 15 ผลการการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนขอสอบอัตนัยวัดดานความสามารถในการแก
ปญหา เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรู
โดย ใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนจําแนกรายดาน
S.D.
ระดับ ลําดับ
ความสามารถในการ จํานวน คะแนน
X
n
เต็ม
ที่
แกปญหา
4.การวิเคราะหผล
5.การสรุป

24
24

3
3

2.17
2.25

0.48
0.68

ปานกลาง
ปานกลาง

5
4

จากตารางที่ 15 พบว า คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการแก ป ญ หาเรื่ อ งสารใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรียง
ตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 การตั้งปญหา ( X = 2.88, S.D. = 0.45) ลําดับที่ 2 การตั้งสมมติฐาน
( X = 2.62, S.D. = 0.77) ลําดับที่ 3 การวิเคราะหปญหา ( X = 2.50, S.D. = 0.78) ลําดับที่ 4 การ
สรุป ( X = 2.25, S.D. = 0.68) และลําดับที่ 5 การวิเคราะหผล ( X = 2.17, S.D. = 0.48)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการประเมินพฤติกรรม
ดานความสามารถในการปฏิบัติการกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ตอบคํ า ถามการวิ จั ย ข อ ที่ 2
ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 เปนอยางไร
รายละเอียดดัง ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจํา
วันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
S.D.
ระดับ
จํานวน คะแนน
X
ผลการประเมิน
(n)
เต็ม
24
30
22.79
5.02
ดี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
จากตารางที่ 16 พบวาผลการวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเทากับ 22.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.02
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อยูในระดับดี
เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จําแนกรายทักษะมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
S.D.
ระดับ
ลําดับ
X
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่
1. การสังเกต
2.38
0.71
ปานกลาง
5
2. การวัด
2.21
0.72
ปานกลาง
7
3. การจําแนกประเภท
2.71
0.46
สูง
1
4. การลงความเห็น
2.29
0.69
ปานกลาง
6
5. การพยากรณ
2.38
0.65
ปานกลาง
5
6. การกําหนดตัวแปร
1.79
0.41
ปานกลาง
8
7. การตั้งสมมติฐาน
2.46
0.72
ปานกลาง
4
8. การนิยามเชิงปฏิบัติการ
1.79
0.41
ปานกลาง
8
9. การทดลอง
2.67
0.48
สูง
2
10. การอธิบายขอมูล
2.54
0.66
สูง
3
จากตารางที่ 17 พบวาผลการวิเคราะหผลคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานพิจารณารายดานพบวา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่อยูในระดับสูง สามารถเรียงตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 การ
จําแนกประเภท ( X = 2.71, S.D. = 0.46) ลําดับที่ 2 การทดลอง ( X = 2.67, S.D. = 0.48) ลําดับที่
3 การอธิบายขอมูล ( X = 2.54, S.D. = 0.66) สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่อยูใน
ระดับปานกลาง สามารถเรียงตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 4 การตั้งสมมติฐาน ( X = 2.46, S.D. =
0.72) ลําดับที่ 5 การสังเกตและการพยากรณ ( X = 2.38, S.D. = 0.71 และ X = 2.38, S.D. =
0.65) ลําดับที่ 6 การลงความเห็น ( X = 2.29, S.D. = 0.69) ลําดับที่ 7 การวัด ( X = 2.21, S.D. =
0.72)ลําดับที่ 8 การกําหนดตัวแปร และการนิยามเชิงปฏิบัติการ ( X = 1.79, S.D. = 0.41)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนอยางไร
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นรายละเอียดดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน
S.D. ระดับความ ลําดับ
X
ความคิดเห็น
คิดเห็น
ที่
ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู
2.54 0.51 เห็นดวยมาก
3
1. การจัดชั้นเรียนมีความเหมาะสม
2. สื่อ วัสดุ อุปกรณมีเพียงพอตอความตองการ
2.79 0.41 เห็นดวยมาก
1
3. ครูกระตุนใหนกั เรียนใหมสี วนรวมในการเรียนรู
2.46 0.51 เห็นดวยปาน
4
กลาง
4. ครูคอยกระตุนใหนักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรู 2.67 0.48 เห็นดวยมาก
2
รวม
2.62 0.48 เห็นดวยมาก
1
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.63 0.49 เห็นดวยมาก
1
5. กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
6. นักเรียนมีสว นรวมในการปฏิบัติงานในกลุม
2.46 0.59 เห็นดวยปาน
3
กลาง
7. นักเรียนไดพัฒนาการสืบคนขอมูลจากหองสมุด 2.54 0.66 เห็นดวยมาก
2
8. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดพฒ
ั นาการ
2.63 0.49 เห็นดวยมาก
1
ทํางานเปนกลุม มากขึน้
9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทําใหไดขอสรุปที่ 2.54 0.59 เห็นดวยมาก
2
ดี
10. ครูกระตุนการทํางานของนักเรียนอยางทัว่ ถึง
2.33 0.64 เห็นดวยปาน
4
กลาง
รวม
2.52 0.58 เห็นดวยมาก
2
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ตารางที่ 18 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน (ตอ)
S.D. ระดับความ ลําดับ
X
ความคิดเห็น
คิดเห็น
ที่
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู 2.58 0.50 เห็นดวยมาก
2
11. นักเรียนไดพัฒนาความรูที่กวางขวางและการ
ทํางานเปนทีม
12. นักเรียนสามารถใชเหตุผลมากกวาการดวน
2.25 0.79 เห็นดวยปาน
4
สรุป
กลาง
13. นักเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชศึกษา
2.42 0.58 เห็นดวยปาน
3
เรื่องอื่นๆ
กลาง
14. กิจกรรมการเรียนรูชวยใหนกั เรียนทํางาน
2.75 0.44 เห็นดวยมาก
1
รวมกับผูอื่นไดดีขึ้น
14. กิจกรรมการเรียนรูชวยใหนกั เรียนทํางาน
2.75 0.44 เห็นดวยมาก
1
รวมกับผูอื่นไดดีขึ้น
2.50 0.58 เห็นดวยมาก
3
รวม
รวมทุกดาน

2.54

-

เห็นดวยมาก

-

จากตารางที่ 18 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวาโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.54)
เมื่อพิจารณารายดานพบวาสามารถเรียงตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการ
จัดการเรียนรู มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.62, S.D. = 0.48) ลําดับที่ 2 ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.52, S.D. = 0.58) ลําดับที่ 3
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.50,
S.D. = 0.58) ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณารายประเด็นสามารถเรียงลําดับได
ดังนี้ ลําดับที่ 1 สื่อ วัสดุ อุปกรณมีเพียงพอตอความตองการ มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( X = 2.79, S.D. = 0.41) ลําดับที่ 2 ครูคอยกระตุนใหนักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรู มี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.67, S.D. = 0.48) ลําดับที่ 3 การจัดชั้นเรียนมีความ
เหมาะสม มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.54, S.D. = 0.51) ลําดับที่ 4 ครูกระตุน
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ใหนักเรียนใหมีสวนรวมในการเรียนรู มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 2.46, S.D. = 0.51)
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เมื่อพิจารณารายประเด็นสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1
กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ และกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดพัฒนาการทํางานเปน
กลุมมากขึ้น มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.63, S.D. = 0.49) ลําดับที่ 2 การ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ทํ า ให ไ ด ข อ สรุ ป ที่ ดี และนั ก เรี ย นได พั ฒ นาการสื บ ค น ข อ มู ล จาก
หองสมุด มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.54, S.D. = 0.59) ลําดับที่ 3 นักเรียนมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานในกลุม มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง( X = 2.46, S.D. =
0.59) ลําดับที่ 4 ครูกระตุนการทํางานของนักเรียนอยางทั่วถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง ( X = 2.33, S.D. = 0.64) ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูชวยใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่น
ไดดีขึ้น มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก( X = 2.75, S.D. = 0.44) ลําดับที่ 2 นักเรียนได
พัฒนาความรูที่กวางขวางและการทํางานเปนทีม เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.58,
S.D. = 0.50) ลําดับที่ 3 นักเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชศึกษาเรื่องอื่นๆ เห็นดวยอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ( X = 2.42, S.D. = 0.58) และ ลําดับที่ 4 นักเรียนสามารถใชเหตุผลมากกวาการ
ดวนสรุป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( X = 2.25, S.D. = 0.79)
สําหรับขอเสนอแนะของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเรียงลําดับไดดังนี้ 1) นักเรียน
สวนมาก (จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.83 ) เสนอแนะใหปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณการ
ทดลองใหมีความหลากหลาย ทันสมัยและนาสนใจใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรูดําเนินไปตามแผนการสืบคน ชวยใหการทําการทดลองหรือการสํารวจมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 2) นักเรียนแสดงความคิดเห็นวาควรจัดใหมีกิจกรรมการทดลองมากขึ้น (จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 8.33 ) ซึ่งเวลาที่จัดเดิมนั้นอาจไมเพียงพอตอความตองการในการดําเนินกิจกรรมของ
นักเรียน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ งสารในชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเขาวงพระจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่
เปนกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 กอนและหลังการจัดการ
เรี ย นรู โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน เพื่ อ ศึก ษาทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 6 ที่มีตอจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูหนวยสารในชีวิตประจําวันที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แบบทดสอบกอน
เรียนหลังเรียนประกอบดวยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอและแบบทดสอบอัตนัยวัด
ความสามารถในการแกปญหาจํานวน 2 ขอ ซึ่งแบบทดสอบปรนัยมีคาความยากงาย (p) ระหวาง
0.33 – 0.80 มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.13 – 0.80 มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ
0.89 แบบทดสอบอัตนัยมีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.13 – 0.41 มีคาอํานาจจําแนก (D)
ระหวาง 0.12 – 0.47 มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (α) เทากับ 0.50 นําเสนอ
ผลการอภิปรายผล สรุปผล และขอเสนอแนะดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนประกอบดวย
ความรูเรื่องสารในชีวิตประจําวัน และความสามารถในการแกปญหา ประกอบดวยการตั้งปญหา
การวิเคราะหปญหา การตั้งสมมติฐาน การอภิปรายผลและการสรุป
ตอนที่ 2
ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการประเมินพฤติกรรมดาน
ความสามารถในการปฏิบัติการกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดแก การสังเกต การวัด การจําแนก
ประเภท การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณ การกําหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การนิยาม
เชิ งปฏิ บั ติ ก าร การทดลอง และการอธิบ ายขอมูล โดยใชแ บบประเมิน ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
ดานความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ
จากการจัดการเรียนรู โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
สรุปผล
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเรือ่ งสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการเรียนรูเรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยคะแนนผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดานความรูมีคะแนนสูงสุดคือผลการเรียนรู
ที่คาดหวังที่ 2 อธิบายและจัดประเภทของสารที่ใชในชีวิตประจําวันตามสมบัติและการนําไปใช
ประโยชน สวนคะแนนต่ําสุดคือผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ 4 ทดลอง วิเคราะหเปรียบเทียบและ
อธิบายสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส และจําแนกสารโดยใชเกณฑอื่น ดาน
ความสามารถในการแกปญหามีคะแนนสูงสุดคือการตั้งปญหา สวนคะแนนต่ําสุดคือการวิเคราะห
ผล
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา
นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่อยูในระดับสูงลําดับที่ 1 การจําแนกประเภท ลําดับ
ที่ 2 การทดลอง ลําดับที่ 3 การอธิบายขอมูล สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่อยูในระดับ
ปานกลาง สามารถเรียงตามลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1การตั้งสมมติฐาน ลําดับที่ 2 การสังเกตและการ
พยากรณ ลําดับที่ 3 การลงความเห็น ลําดับที่ 4 การวัด ลําดับที่ 5การกําหนดตัวแปร และการนิยาม
เชิงปฏิบัติการ
3.
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐานของ
นักเรียนพบวาโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาสามารถ
เรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ลําดับที่ 1 ดานบรรยากาศการเรียนรู ลําดับที่ 2 ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ลําดับที่ 3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู

