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The purposes of this study were 1) To compare the seventh grade students’ learning
achievements before and after taught by creative problem solving process, 2) To study scientific skills of the
seventh grade students taught by creative problem solving process, and 3) To study students’ opinions towards
the instruction of Earth’s atmosphere unit taught by creative problem solving process. The sample of this
research consisted 35 students of the seventh grade class 1/1 Khayoiwittaya school, Phetchaburi. This study
took 21 hours using One Group Pretest-Posttest Research Design.
The research instruments were 1) seven lesson plans of Earth’s atmosphere unit taught by
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The results of this research were as follow:
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ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง เพื่อให้
สามารถศึ ก ษาหาความรู ้ แ ละต่ อ ยอดองค์ค วามรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง การพัฒ นาหลัก สู ต รและปรั บ
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ เอื้ อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้านที่ เชื่ อมโยงกับภูมิสังคม โดย
บูรณาการการเรี ยนรู ้ ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ทักษะชี วิต และนันทนาการที่ ครอบคลุ มทั้ง
ศิ ล ปะ ดนตรี กี ฬ า วัฒ นธรรม ศาสนา ประชาธิ ป ไตย ความเป็ นไทย และเรื่ อ งอาเซี ย นศึ ก ษา
ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน การเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน และสร้างนิสัยใฝ่ รู้ มีทกั ษะใน
การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ก้ปั ญ หาเฉพาะหน้า รั บ ฟั ง ความเห็ น ของผูอ้ ื่ น และการต่ อ ยอดสู่ ค วามคิ ด
สร้ า งสรรค์ ค้นหาเด็ ก ที่ มี อจั ฉริ ย ภาพและผูม้ ี ค วามสามารถพิ เศษด้า นต่ าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ศิลปกรรม หัตถกรรม การกี ฬา ดนตรี เป็ นต้น ให้ได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และ
พัฒนาศัก ยภาพให้มี ค วามเป็ นเลิ ศ สามารถแสดงศัก ยภาพในเชิ ง สร้ า งสรรค์ไ ด้อย่า งเต็ม ที่ และ
ต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2555: 45)
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เข้ามามี บทบาทในสังคมโลก
ปั จจุบนั และอนาคต วิทยาศาสตร์ ทาให้คนได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดที่ เป็ นเหตุผล คิ ดวิเคราะห์
วิจารณ์ คิ ดสร้ างสรรค์ มี ทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มี ความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่ า งเป็ นระบบ ตัด สิ น ใจโดยใช้ข้อ มู ล และประจัก ษ์พ ยานที่ ต รวจสอบได้ วิท ยาศาสตร์ เ ป็ น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่จึงเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกคนจึ งต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจนาไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (กรมวิชาการ, 2544: 1)
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งทั้งในสังคมปั จจุ บนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ ยวข้องกับทุ กคน ทั้งในชี วิตประจาวันและการงานอาชี พต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ผ ลผลิ ตต่ า ง ๆ ที่ ม นุ ษ ย์ไ ด้ใ ช้เพื่ ออานวยความสะดวกในชี วิต ล้วนแล้วแต่ เป็ นผลของ
วิท ยาศาสตร์ ผ สมผสานกับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ที่ ท าให้ม นุ ษ ย์ไ ด้พ ฒ
ั นา วิธี คิ ดเป็ นเหตุ เ ป็ นผล
คิดวิเคราะห์ในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ตัด สิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่
หลากหลาย ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์ เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
(Knowledge-based Society) ดังนั้น ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่ อที่จะ
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มีความรู ้ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 มุ่ ง พัฒนาผูเ้ รี ย นให้ มี
คุ ณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ซ่ ึ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดนั้น
จะช่วยให้เกิ ดสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถใน
การแก้ปั ญหาและอุ ป สรรคต่ าง ๆ ที่ เผชิ ญได้อย่างถู กต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุ ผ ล
คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ใน
สังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551: 2) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 3 (พ.ศ.
2554-2558) โดยสานักงานรั บ รองมาตรฐานและการประเมินคุ ณภาพการศึกษา (สมศ.) ของ
โรงเรี ยนเขาย้อ ยวิ ท ยา ตัวบ่ งชี้ ที่ 5 ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย น อยู่ในระดับ พอใช้
นอกจากนี้ จากรายงานประจาปี ของสถานศึ กษา โรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา ปี การศึ กษา 2557 พบว่า
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่ จาเป็ นตามหลักสู ตร อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินผลการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในปี การศึกษา 2557
จากรายงานผลการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนมีระดับผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.32 และ 2.43
ในภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 ตามลาดับ ซึ่ งยังต่ ากว่าเป้ าหมายที่โรงเรี ยนกาหนดไว้ คือ นักเรี ยนต้องมี
ระดับ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย 2.5 แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์โรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา ยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
จากการรายงานผลการทดสอบการศึ กษาแห่ งชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ช่ วงชั้นที่ 3
ของโรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา ปี การศึกษา 2556-2557 (รายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
O-NET) [http://www.niets.or.th/examweb/frlongin.aspx) พบว่า ผลคะแนนสอบกลุ่ ม สาระ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี การศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.85
ซึ่ ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ า กว่า ระดับ จังหวัด ร้ อยละ 39.47 และระดับประเทศ ร้ อยละ 37.95 และ
ปี การศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.44 ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับจังหวัด ร้อยละ 39.90
และระดับประเทศ ร้อยละ 38.62 และมีค่าเฉลี่ ยสู งขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 1.59 ซึ่ งยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่
โรงเรี ย นเขาย้อ ยวิ ท ยาก าหนดไว้ที่ ผ ลคะแนนเฉลี่ ย ประเมิ น การทดสอบการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2556 อย่างน้อยร้อยละ 5 (รายงานผลการปฏิบตั ิงานโรงเรี ยน
เขาย้อยวิท ยา ปี การศึ กษา 2556-2557) และจากผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษา
พบว่า ในมาตรฐานที่ 4 นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจ ารณญาณ
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มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด ไตร่ ต รองและมี วิ สั ย ทัศ น์ ผลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ พอใช้ ดัง นั้น
ความสามารถในการคิด จึงมีความสาคัญยิ่งสาหรับการจัดการศึ กษาในปั จจุบนั คือส่ งเสริ มและ
พัฒนาให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต (Life Long Learning) มีทกั ษะการคิด
(Thinking Skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่ งการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ต่อเนื่องและสร้างสรรค์ (Gough 1991, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2552: 1)
นอกจากนี้ จากการสั ม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ พบว่า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นระดับต่า ครู ไม่สามารถดูแลและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดได้ทวั่ ถึง การเรี ยนการสอน
มี ค วามโน้ม เอี ย งให้นัก เรี ย นคล้อ ยตาม นัก เรี ย นไม่ ก ล้า แสดงความคิ ด เห็ น นอกจากนี้ เนื้ อ หา
หลักสู ตรของสาระวิทยาศาสตร์ ที่กาหนดให้เรี ยนมีมากเกิ นไป ทาให้ยากแก่การรับรู ้ ของนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ และยากแก่การสอนเพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิ ดทักษะการคิดในเวลาที่จากัด ส่ วนปั ญหา
ด้านครู ผสู ้ อน พบว่า ครู ผสู ้ อนไม่ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร คู่มือครู และการวัดผลประเมินผล
ครู ไม่ปรับวิธีการสอน ใช้วิธีการอธิ บายหรื อบรรยายเป็ นส่ วนใหญ่ สภาพปั ญหาอีกอย่างหนึ่ งใน
การเรี ยนการสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ นปั จ จุ บ ัน คื อ ความไม่ ส อดคล้ อ งกับ วิ ว ัฒ นาการด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เจริ ญรุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากการเรี ยนการสอนตามคู่มือครู
นั้น ต้องการให้นกั เรี ยนได้รับข้อสรุ ปที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว
ครู ที่เป็ นมืออาชี พมีบทบาทของครู คื อ การสอนวิธีหาความรู ้ ให้กบั นักเรี ยนในโลก
แห่ งความรู ้ มากมายนับเกิ นกว่าที่ครู ผสู ้ อนคนไหน ๆ จะสามารถสอนให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จนหมด
ซึ่ ง สอดคล้องกับ การปฏิ รูปการศึ ก ษาที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ โดยกล่ า วว่า วิธี ก ารสอนที่ ไ ม่ เน้น
กระบวนการให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาในด้านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็ นและการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้ผเู ้ รี ยนขาดคุณลักษณะช่ างสงสัย และใฝ่ หาคาตอบ เนื่ องจากการสอนขาด
ทักษะและความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสัง เคราะห์ และประเมินค่า ยังเน้นการสอนใน
หนังสื อมากกว่าสอนคน นอกจากนั้นยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ซึ่ ง สอดคล้องกับ สานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่เสนอแนะว่า “กระบวนการและ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายจะกระตุน้ เด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ เมื่ อมีโอกาสที่จะ
เรี ยนรู้และค้นพบศักยภาพของตนเอง” อันเป็ นแนวทางสาคัญในกระบวนการปฏิรูปการเรี ยนรู้ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ผเู ้ รี ยนสาคัญที่สุด เน้นตัวผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ของการเรี ยนรู ้ ดังนั้นครู จึงเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งค้นหาศักยภาพของผูเ้ รี ยน และต้องจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผูเ้ รี ยน
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ความสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4
แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคน
มีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังนั้น ผูส้ อนทุกคน
จึงจาเป็ นต้องปรั บเปลี่ ย นบทบาทของตนเอง จากการเป็ นผูบ้ อกความรู้ ใ ห้จบไปในแต่ ละครั้ ง ที่
เข้าสอนมาเป็ นผูเ้ อื้ ออานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรี ยนรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ยนกล่ าวคื อ เป็ น
ผูก้ ระตุน้ ส่ งเสริ มสนับสนุ นจัดสิ่ งเร้ าและจัดกิ จกกรมให้ผเู ้ รี ยน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล การจัดกิ จกรรมจึงต้องเป็ นกิ จกรรมที่
ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ศึกษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิ บตั ิจนเกิ ดการเรี ยนรู ้และ
ค้นพบความรู ้ ด้วยตนเองเป็ นสาระ ความรู ้ ด้วยตนเอง รั ก การอ่ า น รั กการเรี ย นรู ้ อนั จะนาไปสู่
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Long-life Education) และเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Man) ผูส้ อน
จึงต้องสอนวิธีการแสวงหาความรู้ (Learn How to Learn ) มากกว่าสอนตัวความรู ้ สอนการคิด
มากกว่าสอนให้ท่องจาสอนโดยเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมากกว่าเน้นที่เนื้อหาวิชา
การสอนโดยเน้นที่ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จะช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุ กด้าน ทั้งด้านร่ างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู ้ ทกั ษะ และเจตคติ (ลักษณะนิ สัย) สอดคล้องกับ พิมพันธ์
เดชะคุ ปต์ (2545: 14) ที่ กล่ าวว่า การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือ แนวทางการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู ้เ รี ยนสร้ า งความรู ้ ใ หม่ แ ละสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ โดยใช้
กระบวนการทางปั ญญาหรื อกระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม หรื อกระบวนการกลุ่ม และ
ให้ผูเ้ รี ย นมี ป ฏิ สัม พันธ์ และมี ส่ วนร่ วมในการเรี ยน สามารถนาความรู ้ ไ ปประยุกต์ใ ช้ได้ โดยครู
มีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก จัดประสบการณ์เรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยน การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นส าคัญ ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ มี ห ลายวิ ธี ได้ แ ก่ แบบสรรค์ ส ร้ า งความรู ้
(Constructivism) การจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) การเรี ยนแบบร่ วมมือ
(Cooperative Learning) การเรี ยนรู้แบบโครงงาน (Science Project Method) การสอนแบบทดลอง
(Experimental Method) และการสอนแบบค้นพบ (Discovery Method) เป็ นต้น และในการจัด
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ น้ นั เป็ นพื้นฐานสาคัญในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จึงจาเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนการสอนเพื่อช่ วยพัฒนากระบวนการคิดที่มีเหตุมีผล
มีวิจารณญาณให้สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ที่สามารถจัดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน หรื อเป็ น
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ มีประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิจริ ง โดย
ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ เกิ ดองค์ความรู ้
จากการเรี ยนรู ้ ได้พฒั นากระบวนการคิด เช่ น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หรื อประดิษฐ์
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สิ่ งต่าง ๆ นอกจากนี้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พุ ท ธศัก ราช 2545 หมวด 4 มาตรา 24 (ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2544: 14) ซึ่ งกล่าวว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องดาเนิ นการจัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัด ของนัก เรี ย นโดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ฝึ กทัก ษะ กระบวนการคิ ด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ จริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ น้ าฝน คูเจริ ญไพศาล (2548:
บทคัดย่อ) กล่าวว่า จากการนาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ เรื่ อง สารเคมีใน
ชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรี ยนระดับช่วงชั้นที่ 3 ไปทดลองใช้ พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง ซึ่ งได้รับการสอนด้วยหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญสู งกว่ากลุ่มควบคุ มที่สอนแบบปกติ ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง
สู ง กว่า กลุ่ ม ควบคุ ม และความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองมี ค วามคิ ดเห็ น ที่ ดีต่ อการเรี ย น
การสอนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ จิ ยั พบว่า การใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ในการ
จัดการเรี ยนการสอนนั้น มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนอีกด้วย ดังจะเห็นจากงานวิจยั
ของ Shean (1977, อ้างถึงในหงส์สุนีย ์ เอื้อรัตนรักษา, 2536) ที่พบว่า การฝึ กแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
เกิ ดการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และความคิดริ เริ่ มเพิ่มขึ้ นอย่างมี นยั สาคัญ และสอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของนฤมล จัน ทร์ สุ ข วงค์ (2551) ได้ท าการวิจ ัย และพัฒ นาแผนกิ จ กรรมโครงงานที่
ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการทางาน
กลุ่มและคุณภาพผลงานของนักเรี ยนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนกิจกรรมโครงงานที่
ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ที่ออกแบบขึ้น ประกอบด้วย 16 แผนย่อย มีลาดับ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่สาคัญดังนี้ 1.1) การทาความเข้าใจปั ญหาซึ่ งนักเรี ยนจะต้องค้นหาปั ญหา
แล้วคัดเลื อกปั ญหามาเป็ นฐานในการแก้ปัญหา 1.2) การก่อกาเนิ ดความคิดนักเรี ยนจะได้คิดสร้ าง
ผลงานอย่างหลากหมายแล้วเลือกเป็ นผลงานของกลุ่มเพียง 1 อย่าง 1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 1.4)
การวางแผนปฏิ บตั ิก าร โดยเขี ย นเป็ นเค้าโครงของโครงงาน 1.5) การลงมือทาโครงงานโดยใช้
กระบวนการแก้ปั ญหาเชิ ง สร้ า งสรรค์ม าหาทางแก้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นระหว่า งการท าผลงาน 1.6)
ประเมิ นงานและชิ้ นงาน 1.7) การเขียนรายงาน 1.8) การนาเสนอโครงงานซึ่ งจะเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนออกแบบแบบการนา เสนออย่างหลากหลาย สร้ างสรรค์และน่ าสนใจ และ 2) นักเรี ยนที่
ปฏิ บตั ิกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์มีความคิดสร้ างสรรค์
ทักษะการทางานกลุ่มและคุณภาพผลงานสู งกว่ากลุ่มที่ปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานแบบปกติ
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ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการนารู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มาใช้ในการเรี ยน
การสอน ดังที่ พัชรา พุม่ พชาติ (2552: 215) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์การแก้
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยในกลุ่มที่ใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ เด็กปฐมวัยในกลุ่มที่ใช้
รู ปแบบการจัดประสบการณ์ มี ค วามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สูงขึ้ นกว่ากลุ่ ม ที่
ไม่ ใ ช้ รู ป แบบการจัด ประสบการณ์ เด็ ก ปฐมวัย ในกลุ่ ม ที่ ใ ช้ รู ป แบบการจัด ประสบการณ์ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองครั้งที่ 1
หลังการทดลองครั้งที่ 2 และการติดตามผลการทดลองสู งขึ้นอย่างเป็ นลาดับขั้น และมีความคงทน
ของพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ในระยะติดตามผลการทดลอง จากผล
การทดลองพบว่า เด็ ก ปฐมวัย ในกลุ่ ม ที่ ใ ช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากเด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้เด็กเกิ ด
จินตนาการ การคิดหาเหตุผลในการนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามระดับการพัฒนาการ
และศักยภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ครู ปฐมวัยที่ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการเขียนแผนจัดประสบการณ์และมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ อยู่ใ นระดับดี มาก และมี ค วามคิ ดเห็ นที่ มี ต่อรู ป แบบการจัดประสบการณ์ มีค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับเด็ก มีข้ นั ตอน
วิธีการจัดกิจกรรมและการประเมินที่ชดั เจน สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
การศึกษาลักษณะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Parnes (1976) พบว่า
โครงสร้างการจินตนาการ และการเน้นการคิดหาทางเลือกหลาย ๆ แบบก่อนที่จะเลือกเพื่อนาไปใช้
แก้ปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผแู ้ ก้ปัญหา ตั้งต้นจากความยุ่งเหยิง หรื อความสับสน ไปสู่ การ
แก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาพฤติกรรมความสร้ างสรรค์ ได้แก่ การให้บุคคลใช้ความรู ้
จินตนาการ และประเมินสิ่ งเร้ าต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ในการผลิ ตความคิดใหม่ และเขียน
รายงานการวางแผนที่ มีคุ ณค่ า โดย Parnes ระบุ ว่า ความสร้ า งสรรค์เป็ นพฤติ กรรมที่ ฝึกฝนและ
เรี ยนรู ้ได้ ความคิดสร้ างสรรค์ไม่ใช่ลกั ษณะที่มาแต่กาเนิ ดและคงที่ มนุ ษย์มีความคิดสร้ างสรรค์ที่
แตกต่างกันมากบ้าง น้อยบ้าง ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถฝึ กและพัฒนาได้ ดังนั้น
รู ปแบบของการเรี ยนต้องมีการฝึ กฝน ได้เรี ยนรู ้จากตัวอย่าง และมีโอกาสใช้ในชี วิตประจาวัน โดย
คิดว่าความรู ้เป็ นสิ่ งที่ทาให้คนมีความสร้างสรรค์ คนเราจะมีความสร้างสรรค์ โดยปราศจากความรู้
ไม่ได้ (Maker, 1982 and Parnes, 1976)
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบสร้างสรรค์นิ ยม (Constructivism) ซึ่ งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด คือ เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนได้สร้างความรู ้
ที่ เป็ นของตนขึ้ นมาจากความรู ้ ที่ มี อ ยู่เดิ ม หรื อจากความรู ้ ที่ รั บ เข้า มาใหม่ ด้ว ยเหตุ น้ ี ห้ องเรี ย น
ศตวรรษที่ 21 จึงไม่ควรเป็ นห้องเรี ยนที่ครู เป็ นผูจ้ ดั การทุกสิ่ งทุกอย่าง โดยนักเรี ยนเป็ นฝ่ ายรับ แต่
ต้องให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเองสร้างความรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจตนเองและมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
มากขึ้น (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2553: ออนไลน์) ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยตัวผูเ้ รี ยนนั้น ไม่วา่ ข้อมูลที่
ได้รับมาใหม่กบั ข้อมูลเก่าหรื อความรู ้เก่าที่มีอยูแ่ ล้วจากแหล่งต่าง ๆ และการที่ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั คนอื่น ๆ มาเป็ นเกณฑ์ช่วยในการตัดสิ นใจ โดยที่ความรู ้น้ นั เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้น
อย่างมีความหมายเฉพาะตัวของผูเ้ รี ยนนั้น ๆ จากบูรณาการระหว่างความรู ้เดิมที่มีอยูก่ บั สิ่ งที่พบเห็น
เป็ นการเรี ยนรู้จากห้องปฏิบตั ิจริ งจากสภาพแวดล้อมทาให้ผเู้ รี ยนมีการปรับเปลี่ยนความรู้ความคิด
ให้สอดคล้องกับประสบการณ์มากขึ้น (ศิริภรณ์ เม่นมัน่ , 2543: 12)
การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ครู จะต้องสอนการ
แก้ปัญหา ควบคู่กนั ไประหว่างการจัดการเรี ยนการสอนเนื้ อหาวิชาโดยการสอดแทรกแนวคิดต่าง ๆ
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการคิด และมีทกั ษะในเชิ งปฏิบตั ิการต่าง ๆ อย่าง
เป็ นระบบเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้พ ัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถในการสื บ เสาะหาความรู ้ อ ย่ า งเป็ น
กระบวนการ มีนิสัยในการคิด การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ อง จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ครู จะต้องฝึ กให้
นักเรี ยนได้พฒั นานอกเหนือไปจากความรู ้ความเข้าใจเฉพาะเรื่ องที่ได้กาหนดไว้ในเนื้ อหาสาระของ
คาอธิบายรายวิชา ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตรา 24 (สานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาแห่ ง ชาติ , 2544: 14) ที่ ตอ้ งส่ งเสริ ม ให้นัก เรี ยนเกิ ดความสามารถการ
แก้ปัญหาในการศึกษาค้นคว้า และคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้นจะเห็นว่าการสอน
นักเรี ยนให้เกิดการพัฒนาทักษะดังกล่าวนั้น เป็ นการสอนคนให้เป็ นคน เปี่ ยมด้วยศักยภาพแห่ งตน
ไม่ได้สอนแค่ความรู ้เท่านั้น
ออสบอร์ น (Osborn, 1957, อ้างถึงใน ศศิรัศม์ สริ กขกานนท์, 2540) นักจิตวิทยา
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ได้เล็ งเห็นความสาคัญของความสามารถใน
การแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ของบุ คคล จึงก่อตั้งสถาบันการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ (Creative
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Problem Solving Institute: CPSI) ขึ้น ที่เมืองบัฟฟาโล มลรัฐนิวยอร์ ค สหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ.
1959 ทาการศึกษา คิดค้น และรวบรวมกระบวนการเกี่ยวกับการเกิดและการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ จากแนวคิดและทฤษฎี ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่าน
และถูกนามาใช้ในการศึกษามากเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ออสบอร์ น และ
พาร์ น (Osborn and Parnes, 1966, อ้างถึงใน สมปอง เพชรโรจน์, 2549) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์จะมีวธิ ี การค้นหาคาตอบที่แตกต่างกันออกไป มีความสลับซับซ้อน และค้นพบแนวทาง
แก้ปัญหาที่ เป็ นไปได้ และเหมาะสมที่ สุดในสภาพแวดล้อมขณะนั้น การแก้ปัญหาที่ เป็ นการ
แก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็ นกรอบแนวคิดที่ ใช้ทกั ษะการคิดและ
เครื่ องมือการคิดเพื่อค้นหาวิธีการหาคาตอบหรื อวิธีการแก้ปัญหาที่ หลากหลาย มีโครงสร้ างของ
กระบวนการที่ใช้จินตนาการ การวิเคราะห์ ความคิดสร้ างสรรค์เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและพิจารณาตัดสิ นเลือกแนวคิดในการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดและแปลกใหม่ (Parnes, 1967)
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ น้ ี เพื่อฝึ กให้
นักเรี ยนพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มาเป็ น
ขั้น ตอนหนึ่ ง ของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และเป็ นการส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
บรรยากาศ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อให้นักเรี ยนเกิ ดคุ ณลักษณะตามที่ ผวู ้ ิจยั
ต้องการ และผูว้ ิจยั เห็ นว่าเนื้ อหาเรื่ อง บรรยากาศ เป็ นเรื่ องใกล้ตวั ควรฝึ กให้นกั เรี ยน ได้คิด
แก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับสถานการณ์ เรื่ อง บรรยากาศ อี กทั้งเพื่อให้
นักเรี ยนได้ตระหนักถึงความสาคัญของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้ าอากาศ ปั จจัยที่ทาให้
บรรยากาศเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่มีต่อมนุ ษย์ และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ และพัฒนา
ให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น อีกทั้งปั ญหาเรื่ องบรรยากาศเป็ นปั ญหาที่สาคัญอย่างยิง่ ของโลกในปั จจุบนั
จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ ยวกับการจัดประสบการณ์ เพื่ อพัฒนา
ความสามารถทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรี ย นรู้ ด้วยกระบวนการแก้ปั ญหา
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ดัง กล่ า วข้า งต้น พบว่ า กระบวนการแก้ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ซ่ ึ งสอดคล้อ ง
กับแนวความคิ ดของพาร์ น (Parnes, 1992) เป็ นการจัดประสบการณ์โดยเน้นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจที่จะนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ พาร์ น (Parnes,
1992) มาใช้พฒั นาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เนื่ องจากเป็ น
วิธี ก ารที่ ส ามารถช่ วยเพิ่ ม ผลการเรี ย นรู ้ ใ นวิช าวิท ยาศาสตร์ และท าให้นัก เรี ย นสามารถพัฒนา
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กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การที่ นัก เรี ย นจะต้อ งประยุ ก ต์ใ ช้จิ น ตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ สัญชาติญาณ แนวคิดใหม่ ๆ ร่ วมกับข้อเท็จจริ งที่มีอยูม่ าใช้แก้ปัญหาเพื่อค้นหา
วิธี ก ารแก้ปั ญหาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและมี คุ ณค่ า เหมาะสมกับ ปั ญหานั้น ๆ การแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้ างสรรค์จะส่ งเสริ มให้บุคคลแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สร้ างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยัง
ส่ งเสริ มให้เกิดความคิดใหม่ที่เป็ นประโยชน์ และมีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม ขั้นตอนกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ พาร์น (Parnes, 1992) มาใช้ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สารวจปั ญหา (Explore the Challenge) ประกอบด้วย การค้นหาจุดมุ่งหมายใน
การเรี ยนรู้ (Objective Finding: OF) การแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact Finding: FF) และการระบุปัญหา
(Problem Finding: PF) ขั้นที่ 2 การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา (Generate Ideas) ประกอบด้วย
การค้นหากรอบแนวคิดในการแก้ไขปั ญหา (Idea Finding: IF) และขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการ (Prepare for
Action) ประกอบด้วย แนวทางการแก้ปัญหา (Solution Finding: SF) และการยืนยันแนวทางการ
แก้ปัญหา (Acceptance Finding: AF)
จากผลการศึ กษางานวิจยั และเอกสารต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ได้นามากาหนดกรอบแนวคิ ดใน
การวิจยั ดังภาพที่ 1 ดังนี้
กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
ขั้นที่ 1 สารวจปั ญหา
- การค้นหาจุดมุง่ หมายในการเรี ยนรู ้
- การแสวงหาข้อเท็จจริ ง
- การระบุปัญหา
ขั้นที่ 2 การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา
- การค้นหากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการ
- แนวทางในการแก้ปัญหา
- การยืนยันแนวทางในการแก้ปัญหา

1. ผลการเรี ยนรู้เรื่ อง บรรยากาศ
2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
3. ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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2. เพื่อศึกษาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดย
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
เรื่ อง บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
คำถำมในกำรวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 1 หลังการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
หรื อไม่
2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างการจัด
การเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับใด
3. ความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย นชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ต่อการจัดการเรี ย นรู ้ เรื่ อง
บรรยากาศที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับใด
สมมติฐำนของกำรวิจัย
ผลการเรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลังการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากร
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา อาเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุ รี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 10 ที่ กาลังศึ กษาใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 5 ห้องเรี ยน รวม 150 คน
1.2 กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1/1 จานวน 35 คน โรงเรี ยน
เขาย้อยวิทยา อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
โดยวิธีการจับสลากห้องเรี ยน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสาหรับวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ
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2.2.2 ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
2.2.3 ความคิ ดเห็ นที่ มี ต่ อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
2.3 เนื้ อหาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัส ว21101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เรื่ อง บรรยากาศ ซึ่ งมีเนื้ อหาประกอบไปด้วยเรื่ อง สมบัติของอากาศ เมฆ หมอก น้ าค้าง ฝน ลม
และพายุ การพยากรณ์อากาศ อุตุนิยมวิทยา ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ผล
ของภาวะโลกร้อน รู โหว่โอโซน และฝนกรด ที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
3. ระยะเวลาที่ใช้ทดลอง
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 เป็ นเวลา
7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวม 21 ชัว่ โมง
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยที่ครู เน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิอย่างมีระบบตาม
แนวความคิดของ พาร์ น (Parnes, 1992) มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สารวจปั ญหา (Explore the
Challenge) ประกอบด้วย 1) การค้นหาจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ (Objective Finding: OF) 2) การ
แสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact Finding: FF) และ 3) การระบุปัญหา (Problem Finding: PF) โดยให้
นัก เรี ย นท าการส ารวจหาข้อมู ล ความจริ ง และรวบรวมข้อมู ล เกี่ ย วกับปั ญหาจากสถานการณ์ ที่
กาหนดให้ และสามารถระบุ สาเหตุของปั ญหาได้ ขั้นที่ 2 การสร้ างแนวคิ ดในการแก้ปั ญหา
(Generate Ideas) ประกอบด้วย 1) การค้นหากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea Finding: IF) เป็ น
การรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด โดยไม่มี
การวิพากษ์วิจารณ์หรื อตัดสิ นความคิดที่เสนอมา และขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการ (Prepare for Action)
ประกอบด้วย 1) แนวทางในการแก้ปัญหา (Solution Finding: SF) และ 2) การยืนยันแนวทางใน
การแก้ปัญหา (Acceptance Finding: AF) เป็ นการตัดสิ นเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เหมาะสม
มีประสิ ทธิภาพมาก และสามารถปฏิบตั ิการแก้ปัญหาตามวิธีที่ได้เลือกไว้ได้ และสามารถนาความรู ้
ที่ได้จากการค้นพบด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ได้
2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มีข้ นั ตอน ดังนี้ 1.1) การ
ตั้งสมมติฐานจากปั ญหา 1.2) การออกแบบการทดลอง 1.3) การบันทึกผล 1.4) การวิเคราะห์และ
สรุ ปผล 1.5) การเขียนรายงาน โดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แบบ
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มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้ างขึ้น และ 2) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) คือ พฤติกรรมและความสามารถที่เกิดจากการปฏิบตั ิ ฝึ กฝน
และมี ค วามคิ ด อย่า งเป็ นระบบโดยผ่า นกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ให้ นัก เรี ย นค้น คว้า
แก้ปัญหา ได้อย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ แบ่งออกเป็ น 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการตั้งคาถาม
2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3) ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง และ
5) ทัก ษะการตี ความหมายข้อมูล และลงข้อสรุ ป โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้น
3. ผลการเรี ยนรู้ หมายถึง คะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4. ความคิ ดเห็ น หมายถึ ง ระดับความรู้ สึก หรื อความนึ ก คิดที่ ไ ด้จากการสอบถาม
นั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ซ่ ึ งวัด โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ แบ่งข้อคาถามออกเป็ น 5 ด้าน คือ
1) ด้านเนื้ อหาสาระ 2) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 4) ด้านวัดและ
ประเมินผล และ 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น โดยใช้เกณฑ์แบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
5. นักเรี ยน หมายถึ ง ผูท้ ี่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ กาลังศึ กษาใน
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2558 โรงเรี ย นเขาย้อยวิ ท ยา อ าเภอเขาย้อ ย จัง หวัด เพชรบุ รี สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เป็ นแนวทางส าหรั บ ครู และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาที่ จ ะน าเอาความรู้ จ าก
การศึกษาไปประยุกต์และปรับใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
แก้ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์ ให้สอดคล้องกับ สภาพและความต้องการ วุฒิภาวะของนัก เรี ยนเพื่ อ
พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มากขึ้น
2. เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการจัด การเรี ย นโดยใช้ก ระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไปประยุกต์ใช้ไปใช้จดั การเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่น
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ดังนี้
1. หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และหลัก สู ต ร
สถานศึกษาโรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
2. การจัดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
3. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. การจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative Problem
Solving)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลักสู ตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนเขำย้ อยวิทยำ กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ วทิ ยำศำสตร์
หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรที่มีโครงสร้าง
ยืดหยุ่น ชี้ ให้เห็นถึงความจาเป็ นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย
ให้ มีคุณธรรม และมีความรอบรู ้ อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้ อมทั้งด้านร่ างกาย สติ ปัญญา อารมณ์
และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ สังคมฐานความรู ้ได้อย่างมัน่ คง แนวการ
พัฒนาคนดังกล่ าวมุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้ อมทั้งมี
สมรรถนะ ทักษะและความรู ้ พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการดารงชี วิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แบบยัง่ ยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2549) ซึ่ งแนวทางดังกล่ าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ง
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย ให้มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สร้ างสรรค์ มีทกั ษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมโลกได้อย่างสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้น
พัฒนาผู ้เรี ยนให้ มี คุ ณภาพตามมาตรฐานที่ ก าหนดซึ่ งจะช่ วยให้ ผู ้เรี ยนเกิ ดสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดนั้นจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะ
สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลื อกใช้วิธีการสื่ อสาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึ งผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็ นระบบเพื่อนาไปสู่ การสร้ างองค์ความรู้หรื อ
สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิ ญได้อย่างถู กต้องเหมาะสมบนพื้ นฐานของหลักเหตุ ผล คุ ณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมี การตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึ งผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น
ต่อตนเองสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง การทางานและการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จกั
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีดา้ น
ต่ าง ๆ และมี ท กั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรี ยนรู้
การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ขในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติศาสน์กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ ยวข้องกับทุกคนทั้งในชี วิตประจาวันและในงานอาชี พต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือ
เครื่ องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนิ นชีวิต และการทางาน
เหล่านี้ ลว้ นเป็ นผลของความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทกั ษะที่สาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์ เป็ น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ งความรู ้ (Knowledge Based Society) ดังนั้น ทุกคน
จึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ มุ่ ง หวัง ให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นวิท ยาศาสตร์ ที่ เน้นการ
เชื่ อ มโยงความรู ้ ก ับ กระบวนการ มี ท ัก ษะส าคัญ ในการค้น คว้า และสร้ า งองค์ ค วามรู ้ โ ดยใช้
กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
โดยได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
สาระที่ 2 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
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สาระที่ 5
สาระที่ 6
สาระที่ 7
สาระที่ 8

พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสู ตรสถำนศึกษำโรงเรียนเขำย้ อยวิทยำ กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ วทิ ยำศำสตร์
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา มุ่งพัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง มีอาชีพ อยูใ่ นสังคมได้
อย่า งมี ค วามสุ ข และร่ วมอนุ รัก ษ์ภูมิ ปั ญญาไทยโดยความร่ วมมื อของชุ ม ชนและโรงเรี ย นอย่า ง
เข้มแข็ง
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง สามารถดารงชีวติ ตามวิถีไทย และในสังคมอย่างมี
ความสุ ข
3. พัฒนาระบบบริ หารประสานชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์ (Goal)
1. บุ คคล ากร มี ปร ะ สิ ท ธิ ภา พแล ะ ศั ก ย ภาพ ตาม เกณ ฑ์ ม า ตรฐ านวิ ช าชี พ
2. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
3. โรงเรี ยนมีการบริ หารงานอย่างมืออาชีพโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ ของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งเป็ น
ข้อ ก าหนดคุ ณภาพของผูเ้ รี ย นด้า นความรู ้ ทัก ษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ของแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อใช้เป็ นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยกาหนดเป็ น
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
เวลำเรียน
หลัก สู ตรสถานศึก ษาโรงเรี ยนเขาย้อยวิท ยา กาหนดเวลาเรี ยนและกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนไว้ดงั นี้
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1. ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น (ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3) จัดเวลาเรี ย นเป็ นรายภาค
มีเวลาเรี ยนไม่เกิน 1,200 ชัว่ โมง/ปี
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4-6) จัดเวลาเรี ยนเป็ นรายภาค
มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3,600 ชัว่ โมง/ปี
กำรวัดและประเมินผล
โรงเรี ยนเขาย้อ ยวิ ท ยาได้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์ ก ารวัด ประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ตามแนว
ปฏิ บตั ิการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โครงสร้ ำงหลักสู ตรโรงเรียนเขำย้ อยวิทยำ
โรงเรี ยนเขาย้อ ยวิ ท ยาจัด การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยจัดสัดส่ วนสาระการเรี ยนรู้และเวลาเรี ยน
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101 คณิ ตศาสตร์ 1
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม 1
ส21101 ประวัติศาสตร์ 1
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ21101 ศิลปะ 1
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ง20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หน่วย
การเรี ยน
11(440)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)

ภาคเรี ยนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิ ตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม 2
0.5(20) ส21102 ประวัติศาสตร์ 2
1.0(40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
1.0(40) ศ21101 ศิลปะ 2
1.0(40) ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
2.5(100)
รายวิชาเพิ่มเติม
0.5(20) ง20242 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หน่วย
การเรี ยน
11(440)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
1.5(60)
0.5(20)
1.0(40)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
2.5(100)
0.5(20)
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ต่อ)
ภาคเรี ยนที่ 1
วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและ
ความสนใจ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณ
ประโยชน์

รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1

หน่วย
ภาคเรี ยนที่ 2
การเรี ยน
2.0(80) วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและ
ความสนใจ
60
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
20
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
20
ลูกเสื อ-เนตรนารี
20
ชุมนุม
7
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ
ประโยชน์

หน่วย
การเรี ยน
2.0(80)
60
20
20
20
8

คาอธิบายรายวิชา
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
จานวน 60 ชัว่ โมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
สังเกต อธิ บาย เปรี ยบเทียบ สื บค้นข้อมูล ทดลอง ปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์
ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ วและความเร็ ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ
การถ่ายโอนความร้อน และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ การดูดกลื น การคายความร้ อน โดยการแผ่
รั ง สี สมดุ ล ความร้ อ นและผลของความร้ อ นต่ อ การขยายตัว ของสาร และน าความรู ้ ไ ปใช้ใ น
ชี วิตประจาวัน องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุ มผิวโลก อธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่า ง อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ความกดอากาศที่ มี ผ ลต่ อ ปรากฏการณ์ ท างลมฟ้ าอากาศ การเกิ ด
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศที่มีผลต่อมนุ ษย์ ผลของลมฟ้ าอากาศต่อการดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิต
และสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของโลก รู โ หว่โอโซน และฝนกรด ผลของภาวะโลกร้ อ น รู โ หว่โอโซน และฝนกรด ที่ มี ต่ อ
สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ มโดยใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการ
สื บเสาะหาความรู ้ การแก้ปัญหา สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยู่
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ในช่ วงเวลานั้น ๆ เข้า ใจว่า วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อมมี ค วามเกี่ ย วข้อง
สัมพันธ์กนั
รหัสตัวชี้วดั
ว 4.1ม.1/1-2
ว 5.1ม.1/1-4
ว 6.1ม.1/1-7
ว 8.1ม.1/1-9
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วดั
โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชัว่ โมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรี ยนที่ 1
ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่
1

2

3

มาตรฐานการเรี ยนรู ้/
ตัวชี้วดั
แรงและการเคลื่อนที่ ว 4.1 ม.1/1, ม.1/2,
ว 8.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,
ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9
พลังงานและ
ว 5.1 ม.1/1, ม.1/2,
ความร้อน
ม.1/3, ม.1/4
ว 8.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,
ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9
บรรยากาศ
ว 6.1 ม.1/1, ม.1/2,
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/7
ว 8.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,
ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9
ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

สาระสาคัญ
- ปริ มาณสเกลาร์และ
เวคเตอร์
- ระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็ ว ความเร็ ว
- การวัดอุณหภูมิดว้ ย
เทอร์โมมิเตอร์
- การถ่ายโอนพลังงาน
- สมดุลความร้อน
- บรรยากาศ
- สมบัติของอากาศ
- เมฆ หมอก และ
น้ าค้าง
- ฝน ลมและพายุ
- การพยากรณ์อากาศ

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
14
25

25

40

21

35
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ต่อ)
ที่

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

มาตรฐานการเรี ยนรู ้/
ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน

- อุตุนิยมวิทยาและ
การพยากรณ์อากาศ
- ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของโลก
- ผลของภาวะโลก
ร้อน รู โหว่โอโซน
และฝนกรด ที่มีต่อ
สิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อม
รวมตลอดปี / ภาค

60

100

โดยผูว้ ิจยั เลือกเนื้ อหา เรื่ อง บรรยากาศ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ เนื่ องจากเป็ นเรื่ อง
ใกล้ตวั เพื่ อฝึ กให้นัก เรี ย นเกิ ดทักษะการแก้ปั ญหาและพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เกี่ ยวกับสถานการณ์ เรื่ อง บรรยากาศ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ตระหนักถึ งความสาคัญของบรรยากาศ
การเปลี่ ยนแปลงของลมฟ้ าอากาศ ปั จจัยที่ ทาให้บรรยากาศเปลี่ ยนแปลงผลกระทบที่ มีต่อมนุ ษย์
และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ และพัฒนาให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น อีกทั้งปั ญหาเรื่ อง บรรยากาศ
เป็ นปัญหาที่สาคัญอย่างยิง่ ของโลกในปั จจุบนั
กำรจัดกำรเรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตร์ มุ่ ง ให้เกิ ด การพัฒนาผูเ้ รี ย นให้ค รบ
ทุ ก ด้า น ทั้ง ทางด้า นสติ ปั ญญา สั ง คม อารมณ์ และทัก ษะกระบวนการ การจัด ประสบการณ์
การเรี ยนรู้จะยึดความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเ้ รี ยนตามวิถีประชาธิ ปไตย โดยเน้น
ให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนรู้วิธีการเรี ยน (Learn How to Learn) ด้วยตัวของผูเ้ รี ยนเอง เพื่อให้
เกิดลักษณะนิสัยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองต่อเนื่ องและตลอดไป
การจัด กระบวนการเรี ยนรู้ ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 24 ได้ระบุให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ,
กรมวิชาการ, 2545: 142)
1. สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
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2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู กบั นักเรี ยน
3. กระตุ ้นให้ผูเ้ รี ยนตั้งจุ ดมุ่ ง หมายในชี วิตของตนเองให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความสามารถ และความถนัดของผูเ้ รี ยน
4. ให้ผเู้ รี ยนได้ประสบการณ์ตรงหรื อลงมือทาด้วยตนเอง
5. ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสทางานร่ วมกัน
6. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน
7. จัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนและเชื่ อมโยงการนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
การเรี ยนรู้เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถ โดย
อาศัยประสบการณ์ และปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อม ทาให้บุคคลดาเนิ นชี วิตได้
อย่างมีความสุ ขในสังคม ดังนั้น ก่อนที่ครู ผสู ้ อนจะจัดการเรี ยนการสอน ต้องตระหนักว่าการเรี ยนรู ้
เกิดขึ้นด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนเอง การเรี ยนรู้เรื่ องใหม่จะมีพ้นื ฐานมาจากความรู ้เดิม ฉะนั้นประสบการณ์
ของนักเรี ยนจึงเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างยิง่ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของนักเรี ยน
ไม่ ไ ด้เกิ ดจากการบอกเล่ า ของครู หรื อนัก เรี ย นเพี ย งแต่จดจาแนวคิ ดต่ าง ๆ ที่ มีผูบ้ อกให้เท่ า นั้น
กระบวนการที่นกั เรี ยนจะต้องสื บค้นเสาะหา สารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู ้ความรู ้น้ นั อย่างมีความหมาย จึงสามารถสร้างเป็ นองค์ความรู้
ของนักเรี ยนเอง และเก็บเป็ นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้เมื่อมีสถานการณ์
ใด ๆ มาเผชิ ญหน้า ดังนั้น การที่ นกั เรี ยนจะสร้ างองค์ความรู้ได้ จึ งต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 59)
กิ่งฟ้ า สิ นธุ วงศ์ (2537: 92) ได้กล่าวว่าในกระบวนการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนจะ
เป็ นผูส้ ร้างความรู ้ข้ ึนได้เองจากความเข้าใจภาพในตนเองและสิ่ งรอบๆ ตัวที่มีอยู่ก่อนแล้ว ผูเ้ รี ยน
อาจจะเรี ยนรู้ได้โดยการเชื่ อมโยงสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ ใหม่ให้เข้ากันได้กบั สิ่ งที่รู้แล้ว แสดงว่าความรู ้ ที่
ผูเ้ รี ยนมีอยูก่ ่อนแล้วสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ได้
สุ วิทย์ มูลคา (2550: 39) ได้กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ได้นาเอาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ใช้แสวงหาความรู้ โดยผูเ้ รี ยนพยายามคิดค้นหาวิธี
แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ลาดับขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น ของวิทยาศาสตร์ มาแก้ปัญหาด้วยตนเอง
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึงกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการแสวงหาความรู ้ โดยให้ผเู ้ รี ยนได้คิดค้นหาวิธีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มา
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แก้ปัญหาด้วยตนเอง และสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรื อจิตวิทยาศาสตร์
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ปรี ชา วงศ์ชูศิริ (2526: 246) ได้กล่าวถึงความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่
ใช้สาหรับแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ วา่ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process of Science)
คือ พฤติ กรรมที่ผูเ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ และแก้ปั ญหา โดยใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ น
เครื่ องมื อ ซึ่ งการด าเนิ นการต้อ งอาศัย วิธี ก ารทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Attitude)
สุ วฒั น์ นิยมค้า (2531: 104) ได้กล่าวว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นกระบวนการ
ทางความคิดเป็ นกระบวนการทางปัญญา ฉะนั้นจึงเป็ นกระบวนการใช้แก้ปัญหา
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2540: 220-221) ได้กล่าวว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process
of Science) คื อ พฤติ ก รรมที่ ผูเ้ รี ย นแสวงหาความรู้ และแก้ปั ญหาโดยใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือซึ่ งการดาเนิ นการต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process
Skill) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หรื อจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) การดาเนิ นการ
แก้ปัญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะสัมฤทธิ์ ผลมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ผูด้ าเนินการจะมี
ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ( Science Process Skills) มากน้อ ยเพี ย งใด ซึ่ งทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่จาเป็ นในการแสวงหาความรู้ และแก้ ปั ญ หา
ฐิติญา สุ ขแก้ว (2554: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
ขั้นตอนการเสาะหาความรู ้อย่างมีเหตุมีผล และมีข้ นั ตอนอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสามารถสรุ ปทักษะ
กระบวนการวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นระบุปัญหา เป็ นขั้นตอนที่เกิดจากการสังเกตพบเห็นปั ญหารอบ ๆ ตัว แล้วนาไป
ตั้งปั ญหาและข้อสังเกต โดยการตั้งปั ญหานั้นจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครื อ
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน คือ การคาดคะเนคา ตอบของปั ญหาที่ตอ้ งการศึกษา โดยอาศัย
ข้อมูลความรู้ จากประสบการณ์เดิม สมมติฐานที่ดีตอ้ งสัมพันธ์กบั ปั ญหาและสามารถตรวจสอบได้
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสารวจ หรื อการ
ลงมือทดลองปฏิ บตั ิ เพื่อพิสูจน์ว่าสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ถูกต้องหรื อไม่ ในกรณี ที่เป็ นการทดลอง
จะต้องวางแผนการทดลองอย่างเป็ นขั้นตอน ระบุวสั ดุอุปกรณ์ที่ใช้ และสารเคมีที่ใช้ และบันทึก
ผลการทดลองอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
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4. ขั้นการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ทดลอง มาแปร
ความหมายเพื่อจะนาไปสู่ การสรุ ปผล
5. ขั้นสรุ ปผล เป็ นการสรุ ปผลจากการทดลอง ทาให้นักศึกษาได้รับความรู้ และ
คา ตอบของปัญหา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สธน เสนาสวัสดิ์, 2554) หมายถึง กระบวนการที่ทาให้
นั ก วิท ยาศาสตร์ ส ามารถค้น หาความรู ้ จ ากธรรมชาติ ไ ด้ อย่างมี ระบบ และมี ประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งประกอบด้วย
1. วิธีการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ หรื อวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Method)
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Skill)
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง
พฤติ กรรมที่ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ และแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science
Process Skills) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ร่ วมกับเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้น้ นั ๆ
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
จากการศึกษาการทางานของนักวิทยาศาสตร์ จากอดีตจนถึงปั จจุบนั พบว่า การทางาน
ของนัก วิ ท ยาศาสตร์ มี วิ ธี ก ารท างานอย่ า งมี ร ะบบมี ข้ ัน ตอนได้วิ ว ฒ
ั นาการสื บ ทอดต่ อ กัน มา
ตามล าดับ จนได้ชื่ อว่า เป็ นวิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งวิธีการทางาน ดัง กล่ า วเป็ นองค์ประกอบ
ที่สาคัญอย่างหนึ่ ง ที่ทาให้การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ประสบผลสาเร็ จ และเจริ ญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ ว
แมกแครกเคน และคณะ (Maccracken and others, 1967: 5) เป็ นนักวิทยาศาสตร์ ศึกษา
ประจาฝ่ ายการศึกษาแห่ งรัฐแคลิฟอร์ เนี ย สหรัฐอเมริ กา ได้สรุ ปวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ น 4 ขั้น
ตามลาดับ คือ ขั้นตั้ง ปัญหา ขั้นสร้างสมมติฐาน ขั้นรวบรวมข้อมูล และขั้นลงข้อสรุ ปการทางานใน
ขั้นต่าง ๆ ได้ ดังภาพที่ 2
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จุดเริ่ มต้น

กฎ

ทฤษฎี

เผชิญปั ญหา

ตั้งปั ญหาในรู ป
ของคาถาม

รวบรวมข้อมูล

สร้างสมมติฐาน

ปั ญหาใหม่

ลงข้อสรุ ป
ตรวจสอบหาความจริ งที่
ปรากฏในข้อมูลและ
สรุ ปผล

-

ทาการทดลอง
อภิปรายซักถาม
สังเกต
สารวจนอกสานที่

สร้างไว้หลายๆทางเลือก
แล้วเลือกข้อความที่คิด
ว่าจะเป็ นไปได้ ทาการ
ทดสอบก่อน

ภาพที่ 2 การทางานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ที่มา: Maccracken and Helen Dolman (1967: 5)
รายละเอียดการทางานแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
จุดเริ่ มต้นของปั ญหา คือ การเผชิญปั ญหา (A Problem) แต่แมกแครกเคนไม่นบั เป็ น
ขั้นที่ 1 เพียงแต่เขียนไว้ในแผนภูมิ งานขั้น นี้ ยงั ไม่ใช่การตั้ง ปั ญหา เป็ นแต่เพียงนักวิทยาศาสตร์ ได้
ประสบการณ์แล้วเกิดปั ญหา บางคนเรี ยกงานขั้นนี้ วา่ ขั้นสังเกต เพราะการสังเกตเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
วิทยาศาสตร์
งานขั้นที่ 1 ขั้นตั้งปั ญหา (Recognize and State Problem) งานขั้นนี้ เป็ นการระบุปัญหา
และกาหนดขอบเขตของปั ญหา ปั ญหาที่ต้ งั นี้ เป็ นการตั้งภายหลังที่ได้มีการพบปรากฏการณ์ แล้ว
การตั้งปั ญหาจะต้องระบุลงไปให้ชดั เจนไม่กากวม โดยทัว่ ไปแล้วนิ ยมตั้งปั ญหาในรู ปหรื อคาถาม
เพราะปั ญหาก็คือคาถามที่ตอ้ งการคาตอบ เช่น อะไรทาให้เกิดฝนตก หรื อฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร
หรื อทาไมฝนจึงตก คาถาม 2 อย่างแรกข้างต้น เป็ นการถามหาสาเหตุหรื อความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ วนที่เป็ นเหตุกบั ส่ วนที่เป็ นผล ถ้าจะถือเป็ นคาอธิ บายก็เป็ นคาอธิ บายในระดับประสบการณ์ ส่ วน
คาถามสุ ดท้ายนั้น เป็ นการถามหาคาอธิ บายเชิงทฤษฎี เมื่อตั้งคาถามแล้วควรจะได้กาหนดขอบเขต
ของปั ญหาด้วยว่ากาหนดวงแค่ไหน อะไรที่อยูใ่ นแวดวงที่ศึกษาอะไรที่อยูน่ อกขอบเขต อะไรที่เป็ น
ข้อจากัดจะต้องระบุให้ชดั เจน
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งานขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างสมมติฐาน (Make a Hypothesis) เมื่อได้ปัญหาแล้วงานชิ้ น
ต่อไปก็คือการคิดหาคาตอบที่น่าจะเป็ นไปได้ของปั ญหา หรื อคาตอบที่คาดหวังควรจะเป็ นอย่างไร
การคาดคะเนค าตอบที่ น่า จะเป็ นไปได้บ นพื้ นฐานของข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการสั ง เกตปรากฏการณ์
เรี ยกว่า สมมติฐาน สาหรับปั ญหาหนึ่ง ๆ อาจจะสร้างสมมติฐานได้หลายอัน แต่จะมีที่ถูกต้องเพียง
อันเดียว ซึ่ งนักวิทยาศาสตร์ ก็ไม่รู้วา่ อันไหนถูกต้องหรื ออันไหนผิด การทดสอบด้วยการทดลอง
หรื อการสารวจเท่านั้น จะเป็ นเครื่ องตัดสิ นได้
งานขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมูล (Gather Evidence) การที่จะทดสอบว่าสมมติฐานที่
สร้างไว้ถูกต้องหรื อผิดต้องมีหลักฐานยืนยัน ฉะนั้นการรวบรวมหลักฐานหรื อข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง
จึงขาดไม่ได้ จะต้องมีในระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลักฐานที่ว่านี้ อาจได้จากการสังเกต
ข้อเท็จจริ งปลีกย่อยจากการทดลอง ฉะนั้น จึงต้องมีการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานหรื ออาจจะ
ได้มาจากการสารวจหาข้อเท็จจริ งจากแหล่งภายนอก การซักถามจากผูท้ รงภูมิปัญญา การสังเกตจาก
ปรากฏการณ์ การอ่านจากเอกสาร เมื่อได้หลักฐานเพียงพอแล้ว นาหลักฐานนี้ ไปแปลผลและ
ลงข้อสรุ ปในขั้นต่อไป
งานขั้นที่ 4 ขั้นลงข้อสรุ ป (Reach a Conclusion) เมื่อมีหลักฐานหรื อข้อมูลพร้อมแล้ว
ก็นาข้อมูลมาตีความหมาย มาพิจารณาหาความจริ งที่เกิ ดขึ้น ในข้อมูลเพื่อที่จะลงข้อสรุ ปต่อไป
การสรุ ปนี้ ก็ คือ การยอมรับหรื อปฏิ เสธสมมติฐาน (ถ้ามี) ถ้ายอมรับก็จะนาไปสู่ การสร้ างเป็ นกฎ
หรื อทฤษฎีต่อไป บางครั้งอาจจะได้ปัญหาใหม่ที่จะศึกษาหาความรู ้ต่อไปอีกก็ได้
คุสแลน และสโตน (Kuslan and Stone, 1969: 15-16) ได้กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์
มี 6 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นระบุขอ้ ความของปั ญหา
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน
3. ขั้นการสื บเสาะหาข้อมูลหลักฐานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. ขั้นประเมินความเที่ยงตรงของสมมติฐาน
5. ขั้นทบทวนสมมติฐาน ถ้าจาเป็ น
6. ขั้นนาข้อสรุ ปไปใช้กบั ปั ญหาอื่นที่คล้ายกัน
คาริ น และซันด์ (Carin and Sund, 1980: 9) ได้กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่าเป็ น
วิธีการที่นกั วิทยาศาสตร์ ใช้แสวงหาความรู ้และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมีข้ นั ตอน คือ
1. ขั้นระบุปัญหา
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน
3. ขั้นการทดลอง
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4. ขั้นสังเกตขณะทดลอง
5. ขั้นรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. ขั้นตรวจสอบข้อมูล
7. ขั้นสรุ ปผลการทดลอง
อุดม ศรี โยธา และพิมล เรี ยนวัฒนา (2517: 2) ได้สรุ ปวิธีวทิ ยาศาสตร์เป็ น 3 ขั้น คือ
1. รวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่ตอ้ งการศึกษา ซึ่ งข้อมูลเหล่ านี้ ได้มาจากการ
สังเกตและการวัดที่ถูกต้อง ปราศจากอคติใด ๆ ของผูท้ าการทดลองทั้งการทดลองและการสังเกต
ต้องกระทาซ้ า เพื่อจะได้ผลออกมาอย่างเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง
2. จากผลหรื อข้อมูลที่รวบรวมได้เอามาตรวจหาความจริ ง ว่ามีอะไรบ้างที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน และใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้ เพี่อสร้างสมมติฐาน เพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ หรื อสิ่ งที่
คล้าย ๆ กัน
3. ขั้นสุ ดท้ายคือการทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้น โดยการทดลอง ถ้าหากสมมติฐานใช้
ไม่ได้กบั ข้อมูลที่ได้จากการทดลองครั้งใหม่ อาจจาเป็ นต้องตัดทิ้งไป หรื อตบแต่งสมมติฐานใหม่
สมมติ ฐานที่ แต่งแล้วอาจเป็ นแนวทางให้ผทู ้ ดลองทาการทดลองต่อไปอี ก ทาต่อไปจนกระทัง่
กลายเป็ นทฤษฎีหรื อกฎ ผลสุ ดท้ายก็สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ทีเกิดขึ้นนั้น ๆ ได้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2539: 10) ได้กล่าวถึ งขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่ามี
4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นระบุปัญหา
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต และ/หรื อการทดลอง
4. ขั้นสรุ ปผลการสังเกต และ/หรื อการทดลอง
พิ ม พัน ธ์ เดชะคุ ป ต์ (2540: 221) ได้ใ ห้ค วามหมายของวิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์
(Scientific Method) ว่าเป็ นวิธีการที่นกั วิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู ้ แก้ปัญหา โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ระบุปัญหา
2. ตั้งสมมุติฐาน
3. ทาการทดลอง
4. สังเกตขณะทดลอง
5. รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. ตรวจสอบข้อมูล
7. สรุ ปผลการทดลอง
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เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิ ช และคณะ (2542: 77) ได้กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่า
เป็ นวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่ งมีระบบเป็ นขั้นตอน เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็ นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ไม่มีปัญหาอื่นติดตามมาภายหลัง ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตั้งปั ญหา (State Problem)
2. ขั้นการสร้างสมมติฐาน (Make a Hypothesis)
3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล (Gather Evidence)
4. ขั้นการลงข้อสรุ ป (Conclusion)
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นขั้นตอนที่ใช้ในการ
แสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่ งอาจจะมีลาดับ
ขั้นตอนที่เหมือนหรื อแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั ผูท้ ี่ทาการแสวงหาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ น้ นั
จะมี ค วามรู้ เ ดิ ม ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ม ากน้อ ยเพี ย งใด
แต่อย่างไรก็ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้สาหรับ แสวงหาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ น้ นั จะต้อง
เริ่ ม ต้นด้วยขั้นระบุ ปั ญหาให้ไ ด้ก่ อนและลงท้า ยด้วยขั้นการลงข้อสรุ ป เสมอ โดยวิธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) การตั้งสมมติฐานจากปั ญหา 2) การออกแบบ
การทดลอง 3) การบันทึกผล 4) การวิเคราะห์และสรุ ปผล และ 5) การเขียนรายงาน
สาหรับการทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการสังเคราะห์ข้ นั ตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และได้เลื อกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มา
ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลง ได้เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตั้งสมมติฐานจากปั ญหา 2) การออกแบบ
การทดลอง 3) การบันทึกผล 4) การวิเคราะห์และสรุ ปผล และ 5) การเขียนรายงาน
ตารางที่ 3 ผลการสังเคราะห์นิยามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อผูว้ จิ ยั
 แมกแครกเคน
และคณะ
 คุสแลน และ
สโตน

ระบุ
ตั้ง
ปัญหา สมมุติ
ฐาน









ประเมิน ทบทวน การออก
ความ
สมมติ แบบและ
เที่ยงตรง
ฐาน
ทาการ
สมมติฐาน
ทดลอง

สังเกต
ขณะ
ทดลอง

รวบรวม
และ
วิเคราะห์
ข้อมูล








ตรวจ
สอบ
ข้อมูล

สรุ ปผล
การ
ทดลอง
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ตารางที่ 3 ผลการสังเคราะห์นิยามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อผูว้ จิ ยั
คาริ น และซันด์
อุดม ศรี โยธา
และพิมล
เรี ยนวัฒนา
ภพ
เลาหไพบูลย์
พิมพันธ์
เดชะคุปต์
เติมศักดิ์ เศรษฐ
– วัชรา วนิช และ
คณะ
วรางคณา
เปรมปรี ด์ ิ

ระบุ
ตั้ง
ปัญหา สมมุติ
ฐาน





















ประเมิน ทบทวน การออก
ความ
สมมติ แบบและ
เที่ยงตรง
ฐาน
ทาการ
สมมติฐาน
ทดลอง



สังเกต
ขณะ
ทดลอง

รวบรวม
และ
วิเคราะห์
ข้อมูล

ตรวจ
สอบ
ข้อมูล

สรุ ปผล
การ
ทดลอง



































ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 1-4 (2548: 2) ได้กล่าวว่าทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ความชานาญ ความคล่องแคล่ว และความแม่นยาในการใช้
กระบวนการต่าง ๆ ที่นกั วิทยาศาสตร์ ใช้ในการหาความรู ้ หรื อหาคาตอบในสิ่ งที่สงสัยต่าง ๆ และ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบวิทยาศาสตร์ น้ นั ผูส้ อนจาเป็ นจะต้องให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นทักษะพื้นฐานให้เกิดกับผูเ้ รี ยน 13 ทักษะ การดาเนิ นการแก้ปัญหาโดย
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ จ ะสั ม ฤทธิ์ ผลมากน้ อ ยเพี ย งใดนั้น ขึ้ น อยู่ ก ับ ผู ้ด าเนิ น การจะมี ท ัก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ งทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่จาเป็ นในการใช้แสวงหาความรู ้ และแก้ปัญหา โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ (The American Association for the Advancement of Science, 1970: 129-176) ดังนี้
1. ทัก ษะขั้น มู ล ฐาน หรื อทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข้ นั พื้ น ฐาน (Basic
Science Process Skills) ประกอบด้วย 8 ทักษะ ได้แก่
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1.1 ทักษะการสังเกต (Observing)
1.2 ทักษะการวัด (Measuring)
1.3 ทักษะการจาแนกหรื อทักษะการจัดประเภทสิ่ งของ (Classifying)
1.4 ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา (Using Space/Relationship)
1.5 ทักษะการคานวณและการใช้จานวน (Using Numbers)
1.6 ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล (Communication)
1.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)
1.8 ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)
2. ทักษะขั้นสู งหรื อทักษะขั้นผสม หรื อทักษะบูรณาการ (Integrated Science Process
Skills) ประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่
2.1 ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis)
2.2 ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables)
2.3 ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป (Interpreting data)
2.4 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Defining Operationally)
2.5 ทักษะการทดลอง (Experimenting)
รายละเอียดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะ มีรายละเอียดโดยสรุ ป
ดังนี้
ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึ ง การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต
ได้แก่ ใช้ตาดูรูปร่ าง ใช้หูฟังเสี ยง ใช้ลิ้นชิ มรส ใช้จมูกดมกลิ่น และใช้ผิวกายสัมผัสความร้อนเย็น
หรื อใช้มือจับต้องความอ่อนแข็ง เป็ นต้น การใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี้ จะใช้ทีละอย่างหรื อหลาย
อย่างพร้ อมกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลก็ได้โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นของผูส้ ังเกตลงไป ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตมี 3 ประเภท คือ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ข้อมูลเชิ งปริ มาณ และข้อมู ลด้านการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งแต่ละข้อมูลมีลกั ษณะดังนี้
1. การสัง เกตข้อมูลเชิ ง คุ ณภาพ เป็ นการใช้ประสาทสัม ผัส อย่า งใดอย่างหนึ่ ง หรื อ
หลายอย่างสังเกตเกี่ ยวกับรู ปร่ างและสมบัติประจาตัวของสิ่ งที่สังเกต เช่น รู ปร่ าง สี กลิ่น รส เสี ยง
ลักษณะพื้นผิว ความร้อนเย็น เช่น เมื่อใช้ตาดูลูกอมชนิดหนึ่ง บอกว่า มีรูปร่ างกลม สี แดง เป็ นต้น
2. การสั ง เกตข้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ เป็ นการสั ง เกตโดยการบอกรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
ปริ มาณเป็ นการสังเกตที่ตอ้ งมีสิ่งอ้างอิง การอ้างอิง อาจทาโดยการกะประมาณ หรื ออ้างอิงกับหน่วย
มาตรฐานใด ๆ เช่น น้ าตาลทรายหนักประมาณ 1 กิโลกรัม
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3. การสัง เกตข้อมูล ด้านการเปลี่ ย นแปลง เป็ นการสังเกตการณ์ เปลี่ ยนแปลงของ
สิ่ ง ต่ าง ๆ เหตุ ก ารณ์ หรื อปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น เช่ น การเปลี่ ย นแปลงขนาดของลู ก ตุ ้ม
สี เหลืองเมื่อได้รับความร้อน ดังนี้ ลูกตุม้ สี เหลืองนั้นมีขนาดเล็กลงเรื่ อย ๆ จนในที่สุดละลายหายไป
ภายในเวลา 5 นาที เป็ นต้น
ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึ ง การเลื อกและการใช้เครื่ องมือวัดปริ มาณของ
สิ่ งของออกมาเป็ นตัวเลขที่แน่ นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องโดยมีหน่ วยวัดมาตรฐานกากับ
เสมอ ซึ่ งหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้เป็ นสากลในปั จจุบนั คือ ระบบหน่วย SI (International System of
Units หรื อ System International d’ Unite’s) ในการวัดเพื่อหาปริ มาณของสิ่ งที่วดั ต้องฝึ กให้ผเู ้ รี ยน
หาคาตอบ 4 ค่า คือ จะวัดอะไร วัดทาไม ใช้เครื่ องมืออะไรวัดและจะวัดได้อย่างไร การใช้ การวัด
จะต้องอาศัยทักษะในการวัด ซึ่ งเป็ นความสามารถในการใช้เครื่ องมือวัดหาปริ มาณของสิ่ งต่าง ๆ
ได้อย่างถู กต้อง สามารถเลื อกใช้เครื่ องมือสาหรั บวัดอย่างเหมาะสม และอ่านค่าที่ วดั ได้ถูกต้อง
รวดเร็ วและใกล้เคียงกับความจริ งพร้อมทั้งมีหน่วยกากับเสมอ การวัดจะมี 3 ประเภท คือ การวัด
ความยาว การวัดมวล (ชัง่ ) และการวัดปริ มาตร (ตวง)
ทักษะการจาแนกหรื อทักษะการจัดประเภทสิ่ งของ (Classifying) หมายถึ ง การแบ่ง
พวกหรื อการเรี ยงลาดับวัตถุ หรื อสิ่ งที่อยูใ่ นปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑ์หรื อสร้างเกณฑ์ในการ
จาแนกประเภท ซึ่ งอาจใช้เกณฑ์ความเหมือนกัน ความแตกต่างกัน หรื อความสัมพันธ์กนั อย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่ งแล้วแต่ผเู ้ รี ยนจะเลือกใช้เกณฑ์ใด นอกจากนี้ควรสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดขึ้น
ด้วยว่าของกลุ่มเดียวกันนั้น อาจแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั เกณฑ์ที่เลือกใช้ และวัตถุ
ชิ้นหนึ่ งในเวลาเดี ยวกันจะต้องอยู่เพียงประเภทเดี ยวเท่านั้น ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะนี้
ได้แก่ การแบ่ง สิ่ ง ของหรื อการเรี ยงลาดับ สิ่ ง ของโดยใช้เกณฑ์ ซึ่ ง อาจเป็ นของตนเองหรื อของ
ผูอ้ ื่นเป็ นผูก้ าหนด นอกจากนี้ยงั มีการบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งพวก หรื อเรี ยงลาดับสิ่ งของที่ผอู ้ ื่น
ทาไว้ เป็ นต้น
ทักษะการหาความสัมพัน ธ์ ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/Space
Relationship and Space/Time Relationship) สเปสของวัตถุ หมายถึ ง ที่ ว่างบริ เวณที่ วตั ถุ น้ ัน
ครอบครองอยู่ ซึ่ งจะมี รู ป ร่ า งและลัก ษณะเช่ น เดี ย วกับ วัต ถุ น้ ั น สเปสของวัต ถุ จ ะมี 3 มิ ติ
(Dimensions) คือ ความกว้าง ความยาว ความสู ง หรื อความหนาของวัตถุ อธิบายได้ดงั นี้
1. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส หมายถึง ความสามารถในการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ซึ่ งได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรง 2 มิติ กับ
3 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งที่อยูข่ องวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่บ่งว่าเกิดทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส ได้แก่ การบ่งชี้ รูปทรง 2 มิติ กับ 3 มิติได้ บอกตาแหน่ง
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หรื อทิศของวัตถุได้ บอกความสัมพันธ์ของสิ่ งที่อยูห่ น้ากระจกเงาและภาพที่ปรากฏในกระจกเงาได้
เป็ นต้น
2. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา หมายถึง ความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป 2 มิติ 3 มิติ ความสามารถในการระบุรูปทรง ขนาด ตาแหน่งและทิศทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของน้ าแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปใน
เวลาต่าง ๆ เป็ นต้น
ทักษะการคานวณและการใช้จานวน ( Using Numbers) หมายถึง การนาเอาจานวนที่
ได้จากการวัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระทาให้เกิ ดค่าใหม่ เช่ น การบวก ลบ คู ณ หาร
การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อนาค่าที่ได้จากการคานวณไปใช้ประโยชน์ใน
การแปลความหมาย และการลงข้อสรุ ป ซึ่ งในทางวิทยาศาสตร์ เราต้องใช้ตวั เลขอยูต่ ลอดเวลา เช่น
การอ่าน เทอร์ โมมิเตอร์ การตวงสารต่าง ๆ เป็ นต้น ตัวเลขที่นามาคานวณต้องแสดงค่าปริ มาณใน
หน่วยเดียวกัน ตัวเลขใหม่ที่ได้จากการคานวณจะช่วยให้สื่อความหมายได้ตรงตามที่ตอ้ งการและ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การนาเอา
ข้อมูล ซึ่ งได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทาเสี ยใหม่ เช่ น นามาจัดเรี ยงลาดับหา
ค่าความถี่ แยกประเภทคานวณหาค่าใหม่นามาจัดเสนอในรู ปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่ น กราฟ ตาราง
แผนภูมิ แผนภาพ วงจร ฯลฯ การนาข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลาย ๆ อย่าง เช่ นนี้ เรี ยกว่า
การสื่ อความหมายข้อมูล
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบั
ข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างมีเหตุผล โดยเพิ่มความคิดเห็นส่ วนตัวที่มีเหตุผลลงไป ความคิดเห็นส่ วนตัวที่เพิ่ม
ลงไปจะได้จากการใช้ความรู้เดิมประสบการณ์เดิมและข้อมูลเดิมมาประกอบ ข้อมูลอาจจะได้จาก
การสังเกต การวัด การทดลอง การลงความเห็นจากข้อมูลเดียวกันอาจลงความเห็นได้หลายอย่าง
ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนหาคาตอบล่วงหน้าก่อนการ
ทดลองโดยอาศัยข้อมูล ความสัมพันธ์ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเป็ นแนวทางการพยากรณ์
อาจแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ และการพยากรณ์ภายนอก
ขอบเขตของข้อมูลที่ มีอยู่ การพยากรณ์ ภายในขอบเขตของข้อมูลให้ความเชื่ อมัน่ หรื อมี โอกาส
ผิดพลาดได้นอ้ ยกว่าการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูล
ทักษะการตั้งสมมุ ติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึ ง การคิดหาค่าคาตอบ
ล่วงหน้าก่อนจะทาการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู ้ ประสบการณ์เดิมเป็ นพื้นฐาน คาตอบที่
คิดล่ วงหน้ายังไม่เป็ นหลักการ กฎ หรื อทฤษฎี มาก่อน คาตอบที่ คิดไว้ล่วงหน้านี้ มักกล่าวไว้เป็ น
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ข้อความที่บอกความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เช่น ถ้าแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้ อ
หรื อขยะเปี ยกแล้วจะทาให้เกิดตัวหนอน
ทักษะการควบคุ มตัวแปร (Controlling Variables) หมายถึ ง การควบคุ มสิ่ งอื่ น ๆ
นอกเหนือจากตัวแปรอิสระที่จะทาให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ
กัน และเป็ นการป้ องกันเพื่อมิให้มีขอ้ โต้แย้ง ข้อผิดพลาดหรื อตัดความไม่น่าเชื่ อถื อออกไปตัวแปร
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง สิ่ งที่จดั ให้แตกต่างกัน
ซึ่งเป็ นต้นเหตุทาให้เกิดผล ซึ่ งคาดว่าจะแตกต่างกัน มีความเป็ นอิสระในตัวเอง
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง สิ่ งที่ตอ้ งติดตามผล ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การจัดสถานการณ์ บางอย่างให้แตกต่างกัน ไม่มีความเป็ นอิสระในตัวเอง ต้องแปรเปลี่ ยนไปตาม
ตัวแปรต้น
3. ตัวแปรควบคุม (Controlled Variable) หมายถึง สิ่ งที่เราต้องควบคุมจัดให้เหมือนกัน
เพื่อให้แน่ใจว่าผลการทดลองเกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้น
ทักษะการตีความและลงข้อสรุ ป (Interpreting Data) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ส่ วนใหญ่
จะอยู่ใ นรู ป ของลัก ษณะตาราง รู ป ภาพ กราฟ ฯลฯ การนาข้อมูลไปใช้จึ งจาเป็ นต้องตี ความให้
สะดวกที่จะสื่ อความหมายได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน การตีความหมายข้อมูล คือ การบรรยาย
ลักษณะและคุณสมบัติ และการลงข้อสรุ ป คือ การบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ถ้าความ
ดันน้อย น้ าจะเดือด ที่อุณหภูมิต่าหรื อน้ าจะเดือดเร็ ว ถ้าความดันมากน้ าจะเดือดที่อุณหภูมิสูงหรื อน้ า
จะเดือดช้าลง
ทักษะการกาหนดนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ (Defining Operationally) หมายถึง การกาหนด
ความหมาย และขอบเขตของคาต่าง ๆที่มีอยูใ่ นสมมุติฐานที่จะทดลองให้มีความรัดกุม เป็ นที่เข้าใจ
ตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได้ เช่ น “การเจริ ญเติบโต” หมายความว่าอย่างไร ต้องกาหนด
นิยามให้ชดั เจน เช่น การเจริ ญเติบโดหมายถึง มีความสู งเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิการโดยใช้ทกั ษะ
ต่าง ๆ เช่น การสังเกต การวัด การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพื่อหาคาตอบ หรื อ
ทดลองสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การออกแบบการทดลอง
2. การปฏิบตั ิการทดลอง
3. การบันทึกผลการทดลอง
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การใช้ ก ระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ แสวงหาความรู ้ หรื อ แก้ปั ญ หาอย่ า งสม่ า เสมอ
ช่ ว ยพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เกิ ด ผลผลิ ต หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์
เกิ ดผลผลิ ตหรื อผลิ ตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่แปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์
มากขึ้น
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถในการเลือกใช้พฤติกรรมต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
ซึ่ งสามารถส่ ง เสริ มให้เกิ ดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ในการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ ตอ้ งให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ดว้ ย เพื่อจะได้นาไปใช้เป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ในวิชาอื่น ๆ และสามารถนาเอาความรู ้ น้ นั ไปประยุกต์ใช้ในชี วิต
ประจาวันได้
สาหรับการทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกหัวข้อที่จะ
ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 5 ทักษะ
เนื่องจากทักษะทั้ง 5 ด้าน มีความสอดคล้องกับเนื้ อหา เรื่ อง บรรยากาศที่ผวู ้ ิจยั ศึกษา คือ 1) ทักษะ
การตั้งคาถาม 2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3) ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร 4) ทักษะ
การทดลอง และ 5) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป การพัฒนาความสามารถด้าน
ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ โดยการฝึ กปฏิ บ ตั ิ บ่ อย ๆ จะส่ ง ผลให้นัก เรี ย นสามารถคิ ด
ค้นคว้าและสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเป็ นระบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำรแก้ ปัญหำอย่ ำงสร้ ำงสรรค์ (Creative Problem Solving)
ควำมหมำยของกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
ออสบอร์น และพาร์น (Osborn and Parnes, 1966) กล่าวว่าการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์
จะมีวธิ ี การค้นหาคาตอบที่แตกต่างกันออกไป มีความสลับซับซ้อน และค้นพบแนวทางแก้ปัญหาที่
เป็ นไปได้ และเหมาะสมที่ สุ ดในสภาพแวดล้อมขณะนั้น การแก้ปั ญหาที่ เป็ นการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็ นกรอบแนวคิดที่ใช้ทกั ษะการคิดและเครื่ องมือการคิด
เพื่อค้นหาวิธีการหาคาตอบหรื อวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีโครงสร้ างของกระบวนการที่ใช้
จิ น ตนาการ การวิเ คราะห์ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ น าไปใช้ ใ นกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ ค้นหาทางเลื อกในการแก้ปัญหาและพิจารณาตัดสิ นเลื อกแนวคิ ดในการแก้ปัญหาที่ ดี
ที่สุดและแปลกใหม่
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เมย์ (May, 1970: 266) กล่าวว่าการแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนทางสมองซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการหยัง่ เห็น การจินตนาการ การจัดกระทา และการรวบรวมความคิด
คินนามอน และมาทูเอล (Cinnamon and Matulef, 1979: 13) กล่าวว่าการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์เ ป็ นประเภทของการแก้ปั ญ หาของคนประเภทหนึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์ ที่ตอ้ งการการแก้ปัญหาซึ่ งไม่มีคาตอบของปั ญหาที่ แน่ นอน ทาให้มีทางเลื อกในการ
แก้ปัญหากว้างขึ้น แต่สิ่งที่ตอ้ งพิจารณาคือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานั้น
โดวอล ไอซัคเซน และแทรฟฟิ งเกอร์ (Dorval, Isaken and Treffinger, 2003) ได้ให้
ความหมายของการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง รู ป แบบการแก้ปั ญ หาด้ว ยวิ ธี ก ารที่
สร้างสรรค์ และทาให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้โดยง่าย
ทริ ฟฟิ นเกอร์ ไอซัคเซน และดอร์ วอล (Terffinger, Isaken and Dorvol, 2005) กล่าวว่า
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็ นรู ปแบบที่ใช้สาหรับการแก้ปัญหา และจัดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อไปสู่ เป้ าหมายและความฝันที่เป็ นจริ ง
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิ การ (2541: 8) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ หมายถึง รู ปแบบการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่วางโครงสร้างไว้เป็ นอย่างดี มีความมุ่งหมายให้
บุคคลสามารถแก้ปัญหาที่ยงุ่ ยากโดยมีทางออกในรู ปแบบใหม่ และมีประสิ ทธิภาพ
ยุดา รักษ์ไทย และธนิ กานต์ มาฆะศิรานนท์ (2542: 8) ได้ให้ความหมายของการแก้
ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ ว่าหมายถึ ง ศาสตร์ และศิ ลป์ เป็ นกระบวนการที่ ตอ้ งใช้ท้ งั ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ สัญชาติญาณและการหยัง่ รู ้ จินตนาการ การคิดเชิ งวิเคราะห์ การวินิจฉัย การตัดสิ นใจ
และการจัดทาแผนการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ
Mitchel and Kowalik (อ้างถึงใน พัชรา พุม่ พชาติ, 2552) ได้กล่าวว่าการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เป็ นวิธีการคิดและการแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่ งประกอบด้วย
1. การสร้ า งสรรค์ (Creative) หมายถึ ง ความคิ ด ที่ ป ระกอบด้ว ยลัก ษณะที่ แ ปลก
ลักษณะเฉพาะ ซึ่ งผูส้ ร้างสรรค์จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งชนิดในการหาคาตอบ
2. ปั ญหา (Problem) หมายถึ ง สภาพการณ์ ที่แสดงออกถึ งความท้าทาย โอกาสหรื อ
สิ่ งที่ตอ้ งการให้ความสนใจ
3. การแก้ไข (Solving) หมายถึง วิธีการวางแผนที่จะตอบคาถาม ดาเนิ นการประชุ ม
หรื อตัดสิ นกับปั ญหา
การแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ จึงหมายถึ ง กระบวนการ วิธีการ หรื อระบบสาหรับการ
แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการ และให้ผลการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า การแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง
กระบวนการปฏิบตั ิอย่างเป็ นขั้นตอน มีการประยุกต์ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สัญชาตญาณ
แนวคิดใหม่ ๆ ร่ วมกับข้อเท็จจริ งที่มีอยูม่ าใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อค้นหาทางเลือกที่มีคุณค่าในการ
แก้ปัญหานั้น ๆ ในการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตามจะให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ผูท้ ี่แก้ปัญหาจะต้องทราบ
สาเหตุ ที่ แ ท้จ ริ ง ของปั ญ หา และจะต้อ งตั้ง จุ ด ประสงค์ใ นการแก้ปั ญ หาไว้อ ย่า งชัด เจนในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกัน คือ มีการตั้งจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เอาไว้ทุกครั้งที่ทราบสาเหตุของปั ญหา
ควำมสำมำรถในกำรแก้ ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
ในการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ ผูท้ ี่ แ ก้ปั ญ หาจ าเป็ นต้อ งมี ค วามสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้ (Baroody, 1993: 2-3; Charles and Lester, 1982: 10-12;
Hart, 1993: 169-170; Heddems and Speer, 1992: 34-35; Krulik and Rudnick, 1993: 10-11)
1. ความสามารถในการทาความเข้าใจปั ญหา นักเรี ยนรับรู ้ปัญหาได้จากการอ่าน และ
การฟั ง นักเรี ยนต้องทาความเข้าใจปั ญหา ซึ่ งต้องอาศัยองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับศัพท์ บทนิ ยาม มโนมติ
และข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหา ซึ่ งแสดงถึ งศัก ยภาพทางสมองของ
นักเรี ยนในการราลึกถึงความสามารถในการนามาเชื่ อมโยงกับปั ญหาที่เผชิ ญอยู่ การรู ้ จกั ใช้กลวิธี
มาช่วยในการทาความเข้าใจปั ญหา
2. ทักษะในการแก้ปัญหา เมื่อนักเรี ยนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอยูเ่ สมอ ทาให้ได้พบปั ญหา
ต่าง ๆ หลายรู ปแบบ มี ประสบการณ์ ในการเลื อกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ได้เหมาะสมกับ
ปั ญหา สามารถนาปั ญหาที่คุน้ เคยมาเทียบเคียงกับปั ญหาใหม่ นักเรี ยนที่มีทกั ษะในการแก้ปัญหา
จะสามารถวางแผนเพื่อกาหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม
3. ความสามารถในการคิดคานวณและความสามารถในการให้เหตุ ผล ในขั้นลงมื อ
ปฏิ บตั ิ ตามแผนที่วางไว้ในการแก้ปัญหา นักเรี ยนจะต้องใช้การคิดคานวณและอธิ บายให้เหตุผล
ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง
4. ความยืดหยุน่ นักแก้ปัญหาที่ดีอาจต้องมีการยืดหยุน่ ในความคิดไม่ยึดติดในรู ปแบบ
ที่ตนเองคุน้ เคย แต่จะยอมรับรู ปแบบและวิธีการใหม่ ๆ เสมอ
5. ความรู้พ้ืนฐาน ผูแ้ ก้ปัญหาต้องมีความรู ้พ้ืนฐานที่ดีพอและความสามารถนาความรู ้
พื้นฐานมาใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสาระของปั ญหาจึงจะทาให้แก้ปัญหาได้
6. ระดับสติปัญญา นักเรี ยนที่มีระดับสติ ปัญญาสู งมี ความสามารถในการแก้ปัญหา
ดีกว่านักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญาต่า
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7. วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นตัวนักเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
คิ ดอย่างอิ สระ มี เหตุ ผล ย่อมส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความสามารถในการแก้ปัญหาดี กว่ากิ จกรรม
การเรี ยนการสอนแบบที่ครู เป็ นผูบ้ อกให้รู้
องค์ประกอบของการแก้ปัญหาเป็ นส่ วนสาคัญที่เด็กต้องได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนา
เพื่อนาไปสู่ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนาและความสามารถตามวัย การฝึ กฝนให้เด็กอยู่ในสถานการณ์ ที่ให้เด็กเกิ ดความอยากรู ้
อยากเห็นมีความท้าทาย กระตุน้ ให้เด็กต้องการค้นคว้า เรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิ ตลอดจนครู จาเป็ นต้อง
มี บ ทบาทที่ จ ะอ านวยความสะดวก และสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ได้ คิ ด แก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ ที่
หลากหลาย เพื่อนาไปสู่ ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิ ม
หลากหลาย และมีคุณค่าเกิดประโยชน์
จุดมุ่งหมำยของกำรแก้ ปัญหำอย่ ำงสร้ ำงสรรค์
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็ นความสามารถของบุคคลที่นาเอาความรู ้ จากแหล่ง
ต่าง ๆ มาใช้แก้ไขกับสถานการณ์ หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นให้สาเร็ จบรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการ
Parnes (1976: 469) ได้เสนอจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคคลผูแ้ ก้ปัญหาตั้งต้นด้วยความยุง่ เหยิง สับสน ไปสู่ การแก้ไขที่สร้างสรรค์
และมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อส่ งเสริ มบุคคลให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์
3. เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาทางสร้างสรรค์
ทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำงสติปัญญำทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ค ้น คว้า และอธิ บ ายทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ไว้ ดังต่อไปนี้
ทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำงสติปัญญำของ Piaget
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา ของ Piaget ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล
เป็ นไปตามวัยต่าง ๆ เป็ นลาดับขั้น ดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์, 2552: 25-26)
1. พัฒนาทางการสติ ปั ญญาของบุ ค คลเป็ นไปตามวัย ซึ่ งแบ่ง ได้ 4 วัย ดัง นี้ ขั้นรั บ รู ้
ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) มี อายุอยู่ในช่ วง 0-2 ปี ขั้นก่ อนปฏิ บตั ิ การการคิ ด
(Preoperational Period) มีอายุอยูใ่ นช่วง 2-7 ปี 2 ขั้นนี้ จะมีการรับรู ้และการกระทา ส่ วนขั้นการคิด
แบบรู ปธรรม (Concrete Operational Period) มีอายุอยูใ่ นช่วง 7-11 ปี ขั้นนี้ นอกจากเรี ยนรู ้แบบ
รู ปธรรมได้ ยังสามารถเรี ยนรู ้ และใช้สัญลักษณ์ ได้ด้วย ขั้นสุ ดท้ายเป็ นขั้นการคิ ดแบบนามธรรม
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(Formal Operational Period) มีอายุอยูใ่ นช่วง11-15 ปี ขั้นนี้ คิดเป็ นนามธรรม ตั้งสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้ หญ่
3. กระบวนการทางสติ ปั ญญา มี ล ัก ษณะการซึ ม ซับหรื อการดู ดซึ ม (Assimilation)
และการปรับและการจัดระบบ (Accommodation)
การซึ มซับหรื อดูดซับ เป็ นกระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ เรื่ องราว
และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
การปรับและการจัดระบบ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หากการปรับ
เป็ นไปอย่างผสมผสาน กลมกลืน จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่สามารถปรับ
ประสบการณ์ ใ หม่ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม ให้ เข้า กันได้ ก็ จ ะเกิ ด ภาวะความไม่ ส มดุ ล ขึ้ น ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาขึ้นในตัวบุคคล
ทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำงสติปัญญำของ Bruner
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Bruner (1963: 55-68) แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นการแก้ปัญหาด้วยการกระทา (Enactive Stage) เริ่ มตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี ซึ่ งตรง
กับขั้น (Sensory Motor Stage) ของ Piaget เป็ นขั้นที่เด็กเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทาหรื อประสบการณ์
มากที่สุด
2. ขั้นแก้ปัญหาด้วยการรับรู ้ (Laconic Stage) แต่ยงั ไม่รู้จกั ใช้เหตุผลซึ่ งตรงกับขั้น
(Preoperational Stage) ของ Piaget เด็กวัยนี้ จะเกี่ ยวกับความจริ งมากขึ้น จะเกิ ดความคิดจากการ
รับรู ้ส่วนใหญ่ และภาพแทนในใจ (Laconic Representation) อาจมีจินตนาการบ้างแต่ยงั ไม่ลึกซึ้ ง
เท่ากับขั้น (Symbolic Stage)
3. ขั้นพัฒนาสู งสุ ด (Symbolic Stage) เป็ นการเปรี ยบได้กบั ขั้นการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผลกับสิ่ งที่เป็ นนามธรรม (Formal Operation Stage) ของ Piaget เป็ นพัฒนาการพื้นฐานมาจาก
ขั้นการแก้ปั ญหาด้วยการรั บ รู ้ (Laconic Stage) เด็ก สามารถถ่ า ยทอดประสบการณ์ โดยการใช้
สัญลักษณ์หรื อภาพสามารถคิดหาเหตุผล สามารถเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรมและสามารถแก้ปัญหาได้
ทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำงสติปัญญำของ Vygotsky
ทฤษฎีของ Vygotsky (1995) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ พัฒนาการทาง
สติปัญญา และทัศนคติว่าเกิ ดขึ้นเมื่อมีการปฏิ สัมพันธ์และทางานร่ วมกับคนอื่น ๆ เช่น ผูใ้ หญ่ ครู
เพื่ อ น บุ ค คลเหล่ า นี้ จะให้ ข ้อ มู ล สนับ สนุ นให้เ ด็ ก เกิ ดการเรี ย นรู้ ข้ ึ นใน Zone of Proximal
Development หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิ ญปั ญหาที่ทา้ ทายแต่ไม่สามารถคิดได้โดยลาพัง เมื่อได้รับ
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การช่วยเหลือแนะนาจากผูใ้ หญ่ หรื อเกิดจากการทางานร่ วมกับเพื่อนที่มีประสบการณ์มากกว่าเด็ก
จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ และเกิดการเรี ยนรู ้ การให้การช่วยเหลื อและแนะนาการแก้ปัญหาและ
การเรี ยนรู้ของเด็ก (Assisted Learning) เป็ นการให้การช่วยเหลือต่อเด็กเมื่อเด็กแก้ปัญหาโดยลาพัง
ไม่ ไ ด้เป็ นการช่ วยเหลื ออย่า งเหมาะสม เพื่ อให้เด็ ก แก้ปั ญหาได้ด้วยตนเองวิธี ก ารที่ ค รู เข้า ไปมี
ปฏิสัมพันธ์กบั เด็กเพื่อให้การช่ วยเหลื อเด็กเรี ยกว่า “Scaffolding” เป็ นการแนะนาช่วยเหลือให้เด็ก
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยการแนะนา (Clue) การช่ วยเตื อนความจา (Remainders) การกระตุ ้น
ให้คิด (Encouragement) การแบ่งปั ญหาที่สลับซับซ้อนได้ง่ายลง (Breaking the Problem Down into
Step) การให้ตวั อย่าง (Providing and Example) หรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่ช่วยเด็กแก้ปัญหาและเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง การให้ก ารช่ วยเหลื อ (Scaffolding) ที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพต้อ งมี อ งค์ป ระกอบและเป้ าหมาย
5 ประการ ดังนี้
1. เป็ นกิจกรรมร่ วมกันแก้ปัญหา
2. เข้าใจปัญหา และมีวตั ถุประสงค์ที่ตรงกัน
3. บรรยากาศอบอุ่น และการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการ
4. การจัดสภาพแวดล้อม กิจกรรม ให้เหมาะสมกับความสามารถ และความต้องการ
5. สนับสนุนให้เด็กควบคุมตนเองในการแก้ปัญหา
บทบาทครู มีหน้าที่ในการจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
ให้คาแนะนาด้วยการอธิ บายและให้เด็กมีโอกาสทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นแล้วให้โอกาสเด็กแสดงออก
ตามวิธีการต่าง ๆ ของเด็กเองเพื่อครู จะได้รู้วา่ เด็กต้องการทาอะไร
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า ทฤษฎี พฒั นาการทางสติปัญญาของเด็ก เป็ น
การพัฒนาทางสติปัญญา ขึ้นอยู่กบั การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้
จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ การที่ครู เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กเพื่อให้
การช่วยเหลือเด็ก เรี ยกว่า “Scaffolding” เป็ นการช่วยเหลือให้เด็กแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
องค์ ประกอบทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
กมลรัตน์ หล้าสุ วงษ์ (2538: 259-260) ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาให้ประสบผลสาเร็ จไว้
ว่าการแก้ปัญหาแต่ละครั้งจะสาเร็ จหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบต่อไปนี้
1. ระดับความสามารถของเชาวน์ปัญญา คือ ผูท้ ี่มีปัญญาสู งย่อมแก้ปัญหาได้ดีกว่าผูท้ ี่
มีเชาวน์ปัญญาต่า
2. การเรี ยนรู ้ ถ้าเด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างแท้จริ งแล้วเมื่ อ
ประสบปั ญหาที่คล้ายคลึงกัน ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็ ว
3. การรู้จกั คิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผลโดยอาศัย
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3.1 ข้อเท็จจริ งและความรู้จากประสบการณ์เดิม
3.2 จุดมุ่งหมายในการคิดและแก้ปัญหา
3.3 ระยะเวลาในการไตร่ ตรองหาเหตุผลที่ดีที่สุด
วิลาวัณย์ จินวรรณ (2554: 72) กล่ าวว่าทุ กคนมี ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์อยูแ่ ล้วในตัวแต่อาจมีไม่เท่ากันขึ้นอยูก่ บั อุปสรรคทางด้านต่าง ๆ ทาให้การแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์ไม่ได้รับความสนใจหรื อประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร ส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดอุปสรรค
เหล่านี้ เพราะการปลูกฝัง ที่ไม่ถูกต้องทั้งการอบรมเลี้ยงดู การจัดการเรี ยนการสอน ดังนั้น จึงควร
ขจัดอุ ปสรรคที่ มีต่อการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์และจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่สนับสนุ นให้แสดง
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อยูเ่ สมอ
Hamza and Griffith (2006) ได้เสนอแนวทางในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้
1. บรรยากาศของห้องเรี ยน (Classroom Climate) บรรยากาศภายในห้องเรี ยนควรมี
ความไว้ใจ ความปลอดภัย การให้รางวัล ความร่ วมมือกัน การผ่อนคลาย บรรยากาศที่ดีที่อบอุ่น
และปราศจากการข่มขู่นกั เรี ยน
2. บุคลิกภาพของครู (Teacher Character Traits) คุณครู ควรมีบุคลิกภาพที่ดี พูดคุย
เป็ นกันเองกับนักเรี ยน มีความเห็นอกเห็นใจนักเรี ยน มีความเข้าใจนักเรี ยน
3. การจัดการบริ หารห้องเรี ยน (Classroom Management) คุณครู ควรมีความสามารถ
ในการจัดการความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบทางกายภาพของห้องเรี ยนให้
น่าอยู่ การจัดกิจกรรมของห้องเรี ยนที่ดีจะช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
4. ความรักและเจตคติต่อนักเรี ยน (Teacher’s Passion and Attitude Toward Students)
คุณครู ควรมีความรักและเจตคติที่ดีกบั นักเรี ยน วิชาที่สอน และมีความรักในอาชีพ
5. วิธีการสอนของครู (Teaching Style) คุณครู ควรมีทศั นคติเชิ งบวกกับนักเรี ยนใช้
คาถามอะไรและอย่างไร (What and How) นาไปสู่ การคิดวิเคราะห์ กระตุน้ ให้เกิดการระดมสมอง
6. ความรู้ของครู (Teacher’s Knowledge) คุณครู มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ มีความรู ้อย่างลึกซึ้ ง มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยน
7. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน (Teacher-student Interaction) คุณครู ควรดูแล
เอาใจใส่ นกั เรี ยน มีการสอบถามและการให้กาลังใจนักเรี ยน
Wood (2006, อ้างถึงใน นิพิฐพร โกมลกิติศกั ดิ์, 2553) ได้เสนอคุณสมบัติที่จาเป็ นของ
กลุ่มสาหรับส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้
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1. มีความไว้ใจพึ่งพาซึ่ งกันและกัน (Positive Inter Dependence) สมาชิกในทีมต้องมี
ความไว้วางใจซึ่ งกันและกันในการปฏิบตั ิหน้าที่และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
2. ความรับผิดชอบในตนเอง (Individual Accountability) สมาชิกต้องมีความรับผิดชอบ
ในตนเองต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Face-to-face Interaction) สมาชิ กในกลุ่มต้องมีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้
4. ทักษะที่เหมาะสาหรับใช้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน (Appropriate Use of Interpersonal
Skills) สมาชิ กในกลุ่มต้องมีคุณลักษณะเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่ดี มีการติดต่อสื่ อสาร การตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดี
5. การประเมินกลุ่ม (Self- assessment of Group Functioning) สมาชิกต้องมีทกั ษะใน
การประเมิน ตรวจสอบการดาเนินงานกลุ่มของตนเอง
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ส่ วนสาคัญ คื อ เด็กต้องได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนา เพื่อนาไปสู่
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ความสามารถตามวัย การฝึ กฝนให้เด็กอยู่ในสถานการณ์ ที่ให้เด็กเกิ ดการความอยากรู ้ อยากเห็ น
มีความท้าทาย กระตุน้ ให้เด็กต้องการค้นคว้า เรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิ ตลอดจนครู จาต้องมีบทบาทที่
อานวยความสะดวก และสนับสนุ นให้เด็กได้คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อนาไปสู่
ผลการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ นสิ่ ง แปลกใหม่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม หลากหลาย และเกิ ด
ประโยชน์
กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
ออสบอร์ น (Osborn, 1953) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative
Problem Solving Process) ไว้ในหนังสื อชื่อ “Applied Imagination: Principles and Procedures of
Creative Problem-Solving” โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ค้นหาความจริ ง (Fact-Finding)
ขั้นที่ 2 ค้นหาความคิด (Idea-Finding)
ขั้นที่ 3 ค้นพบทางออก (Solution-Finding)
Wallach (1965) อธิ บายว่ากระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์เกิดจากการคิดสิ่ งใหม่ ๆ
โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรี ยมการ (Preparation) ขั้นนี้ เป็ นการเตรี ยมข้อมูลต่าง ๆ เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับ
การระบุปัญหา ข้อเท็จจริ ง หรื อการกระทาที่ถูกต้อง
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2. ขั้นระยะบ่ ม เพาะความคิ ด (Incubation) เป็ นขั้น ที่ ค วามวุ่น วาย สั บ สน ระหว่า ง
ข้อมู ลเก่ าและใหม่ ปราศจากความเป็ นระเบี ยบ ไม่สามารถสรุ ปความคิ ดได้ จึ งปล่ อยความคิ ดนั้น
ไว้เงียบ ๆ
3. ขั้นความคิดกระจ่างชัด (Illumination) เป็ นขั้นที่ความคิดสับสนได้รับการเรี ยบเรี ยง
และเชื่ อมโยงเข้าด้วยกัน ทาให้เห็ นภาพรวมของความคิ ด เกิ ดความกระจ่างชัดสามารถมองเห็ น
ภาพพจน์ มโนทัศน์ของความคิดได้
4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็ นจริ ง (Verification) คือ ขั้นที่รับความคิดเห็ น
จาก 3 ขั้นตอน ข้างต้นมาพิสูจน์วา่ จริ งและถูกต้อง
วอลลาซ และโคเกน (Wallach and Kogan, 1966) กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์เป็ นลาดับขั้น 4 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยม เป็ นขั้นที่ตอ้ งจัดหาและเตรี ยมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณา
2. ขั้นฟักตัวความคิด เป็ นขั้นการรวบรวมความคิดหาความสัมพันธ์จากข้อมูลที่มีอยู่
3. ขั้นปั ญหากระจ่างชัด เป็ นขั้นที่ผแู ้ ก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์เห็ นความสัมพันธ์ใหม่
ของข้อมูลที่ได้มาเกิดเป็ นความรู ้และแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
4. ขั้นตรวจสอบความจริ ง เป็ นขั้นประเมินผล โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
ความรู ้สึกที่พบใหม่พร้อมกับปรับปรุ งแนวคิดอย่างถี่ถว้ น
ออสเบิร์น และพาร์ น (Osborn and Parnes, 1966) กล่าวว่าการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์
จะมีวิธีการค้นหาคาตอบที่แตกต่างกันออกไป มีความสลับซับซ้อนและค้นพบแนวทางแก้ปัญหาที่
เป็ นไปได้และเหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมขณะนั้น แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นการค้นหาความจริ ง เป็ นขั้นรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการตั้ง
คาถามที่ข้ ึนต้นด้วย ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน ทาไม และอย่างไร
2. ขั้นการค้นหาปั ญหา เป็ นขั้นพิจารณาเปรี ยบเทียบมูลเหตุท้ งั หลายของปั ญหาแล้ว
จัดลาดับความสาคัญเพื่อเลือกมูลเหตุที่สุดเป็ นประเด็นสาหรับค้นหาวิธีแก้ไขต่อไป
3. ขั้นการค้นหาความคิด เป็ นขั้นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาตามประเด็น
ที่ต้ งั ไว้ให้ได้มากที่สุด อย่างอิสระโดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขั้นนี้
4. ขั้นการค้นหาคาตอบ เป็ นขั้นพิจารณาคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด จากวิธีการที่
หามาได้ในขั้นที่ 3 โดยใช้ความประหยัด ความรวดเร็ ว เป็ นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกวิธีการที่
เหมาะสมที่สุด
5. ขั้นการค้นหาคาตอบที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นขั้นพิสูจน์ให้เห็ นว่าสามารถใช้วิธีการที่
เลือกไว้แล้วนั้นนาไปใช้ได้จริ ง โดยการแสดงรายละเอียดขั้นตอนการแก้ปัญหาและผลที่เกิดขึ้น
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พาร์ น (Parnes, 1992) ได้นาแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไปใช้แล้วเสนอ
รู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้
ขั้นที่ 1 สารวจปัญหา (Explore the Challenge) ประกอบด้วย
การค้นหาจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ (Objective Finding : OF)
การแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact Finding : FF)
การระบุปัญหา (Problem Finding : PF)
ขั้นที่ 2 การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา (Generate Ideas) ประกอบด้วย
การค้นหากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea Finding: IF)
ขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการ (Prepare for Action) ประกอบด้วย
แนวทางในการแก้ปัญหา (Solution Finding: SF)
การยืนยันแนวทางในการแก้ปัญหา (Acceptance Finding: AF)
กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ของ Miller, Vehar and Firestein ในปี ค.ศ. 2001
(Reali, 2010) มีข้ นั ตอนดังนี้
1. การระบุเป้ าหมาย (Identify the Goal, Wish or Challenge)
2. การรวบรวมข้อมูล (Gather Data)
3. การกาหนดปัญหา (Clarify the Problem)
4. การรวบรวมความคิด (Generate Ideas)
5. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Select and Strengthen Solutions)
6. การวางแผนการปฏิบตั ิงานในการแก้ปัญหา (Plan for Action)
กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ของ Treffinger, Isaksen and Dorval (2003)
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นทาความเข้าใจปั ญหา (Understand the Challenge) ทาความกระจ่างในเรื่ องของ
เป้ าหมาย โอกาส อุปสรรค และการทาให้ชดั เจนขึ้นในเรื่ องต่าง ๆ การรวบรวมความคิดในทิศทางที่
ถูกต้อง ประกอบด้วย
1.1 การสร้างสรรค์โอกาส (Constructing Opportunities) มองหาโอกาสที่เป็ น
ประโยชน์และคิดกาหนดแผนดาเนินการ
1.2 ขั้นสารวจข้อมูล (Exploring Data) รวบรวมแหล่งของข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง
เพื่อเป็ นพื้นฐานในการแก้ปัญหา
1.3 โครงร่ างของปั ญหา (Framing Problems) ระบุสาเหตุต่าง ๆ ของปั ญหา และ
ยอมรับความคิดใหม่ๆที่ใช้ในการแก้ปัญหา
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2. ขั้นรวบรวมความคิด (Generating Ideas) การรวบรวมความคิด จากหลายคน และ
หลายความคิดสร้างสรรค์
3. การวางแผนการดาเนิ นการ (Planning Your Approach) เป็ นการสารวจการ
แก้ปัญหาว่าดาเนินมาถูกทิศทางหรื อไม่ ประกอบด้วย
3.1 ประเมินภารกิจ (Appraising Tasks) เป็ นการสารวจวิธีที่แก้ปัญหาใช้สอดคล้อง
กับเป้ าหมายหลักหรื อไม่
3.2 ออกแบบวิธีการ (Designing Process) เป็ นขั้นใช้องค์ความรู ้ที่มีเกี่ ยวกับเรื่ อง
นั้น ๆ เพื่อกาหนดเครื่ องมือ หรื อวิธีการที่เหมาะสมในการมุ่งไปสู่ เป้ าหมายช่วยให้เรากาหนดวิธี
ขั้นตอนได้ถูกต้องตามความจาเป็ นและเป็ นการเพิม่ ศักยภาพ การลงมือปฏิบตั ิงาน
4. ขั้นเตรี ยมก่อนลงมือ (Preparing for Action) เป็ นขั้นเตรี ยมการรวมถึงการเพิ่มความ
มัน่ ใจได้วา่ วิธีการที่จะลงมือแก้ปัญหาสามารถทาได้และเกิดประโยชน์ รวมทั้งการเตรี ยมเครื่ องมือ
ที่รองรับกับความสาเร็ จรองรับกับวิธีน้ นั ๆ ประกอบด้วย
4.1 พัฒนาการแก้ไขปั ญหา (Developing Solutions) ประยุกต์เอากลยุทธ์ เครื่ องมือ
ในการวิเคราะห์ พัฒนา และความเป็ นไปได้ นามาเปลี่ยนเป็ นขั้นการพัฒนาการแก้ไขปั ญหาจะช่วย
ในการริ เริ่ มกลวิธีใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์มากขึ้น
4.2 สร้างการยอมรับ (Building Acceptance) สร้างแรงสนับสนุน ในการวางแผน
แก้ไขปั ญหา และประเมินผลการแก้ปัญหาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ Hurson ในปี ค.ศ. 2008 (Reali, 2010)
1. กาหนดว่าอะไรคือสิ่ งที่ตอ้ งการ (What’s going on?)
2. ความสาเร็ จที่ตอ้ งการคืออะไร (What’s success?)
3. คาถามที่จะไปสู่ ความสาเร็ จ (What’s the question?)
4. รวบรวมคาตอบ (Generate Answers)
5. กาหนดวิธีการแก้ปัญหา (Forge the Solution)
6. รวบรวมข้อมูลในการสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหา (Align Resources)
Ormerod, Chronicle and Leach (2008: 76) ได้แบ่งกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
แบ่งออกเป็ น 5 ขั้น คือ
1. Orientation เป็ นการระบุปัญหาจากสถานการณ์
2. Preparation and Analysis เป็ นการเตรี ยม และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคิด
แก้ปัญหา
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3. Brainstorming เป็ นการระดมพลังสมองในการนาเสนอการแก้ปัญหาให้มากที่สุด
โดยไม่มีการวิพากษ์วจิ ารณ์หรื อตัดสิ นความคิดที่เสนอมา
4. Incubation เป็ นขั้นที่ตดั สิ นเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
5. Synthesis and Verification เป็ นการประมวลความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วใช้
ความคิดทั้ง 4 ขั้นเพื่อพิสูจน์วา่ เป็ นความจริ งและถูกต้อง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ของ พอล ดี เรี ยลลิ (Reali, 2010) รู ปภาพของ
ขั้นตอนกระบวนการแก้ปั ญหาเชิ งสร้ างสรรค์จะเป็ นรู ปแบบเส้ นตรง แต่ ในทางปฏิ บ ตั ิ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ประกอบด้วยขั้นตอนในการแก้ไขปั ญหาทั้ง 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3

การอานวย
ความสะดวก

จินตนาการ
อนาคต

ค้นหา
คาถาม

รวบรวม

ทักษะการ

การเห็นพ้อง

ความคิด

แก้ปัญหา

กับการ
สารวจ

วางแผน
สาหรับการ
ปฏิบตั ิ

ภาพที่ 3 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ Reali ค.ศ. 2010
1. ขั้นการอานวยความสะดวก (Facilitate) ขั้นที่ให้นกั เรี ยนสารวจข้อมูลพื้นฐานทั้ง
สภาพของปั ญหา วิธีการแก้ไขปั ญหา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา เพื่อเป็ นประโยชน์
สาหรับการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
2. ขั้นจินตนาการอนาคต (Imagine the Future) ขั้นที่ให้นกั เรี ยนกาหนดสภาวะที่
ปรารถนาในอนาคตให้เป็ นอย่างไร และไม่อยากให้เป็ นอย่างไร เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการ
แก้ปัญหา
3. ขั้นค้นหาคาถาม (Find the Questions) ขั้นที่ให้นกั เรี ยนระบุปัญหาที่ตอ้ งการจะ
แก้ไข ในรู ปแบบปั ญหาสั้น ๆ ที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ในขั้นจินตนาการอนาคต
4. ขั้นรวบรวมความคิด (Generate Ideas) ขั้นที่ให้นกั เรี ยนรวบรวมความคิดที่มีความ
หลากหลายสาหรับใช้แก้ไขปั ญหาที่ได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นค้นหาคาถาม
5. ขั้นทักษะการแก้ปัญหา (Craft Solution) ขั้นที่ให้นกั เรี ยนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่จะ
นาไปใช้ให้มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และร่ วมกันอธิ บายวิธีการแก้ปัญหาที่ได้
เลือกให้ชดั เจน
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6. ขั้นการเห็ นพ้องกับการสารวจ (Explore Acceptance) ขั้นที่ให้นกั เรี ยนระบุผูท้ ี่
สนับสนุ นกับวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มของนักเรี ยนได้เลื อก และผูท้ ี่ไม่เห็ นด้วยกับการแก้ปัญหาที่
กลุ่ ม ได้เลื อก จากนั้นนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิ ดอี กครั้ งในการที่ เลื อกหรื อไม่ เลื อกวิธี การ
แก้ปัญหานั้นเพราะอะไร
7. ขั้นการวางแผนสาหรับการปฏิบตั ิ (Plan for Action) ขั้นที่ให้นกั เรี ยนสร้างแผน
ปฏิบตั ิการสาหรับการแก้ปัญหาในเรื่ องนั้น ๆ
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ มี
จุดมุ่งหมาย โดยครู ตอ้ งเน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
อย่างมีระบบ ผลที่ได้จากการฝึ กจะช่ วยให้นกั เรี ยนสามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการ
อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้กระบวนการหรื อวิธีการ ความรู้ และทักษะต่าง ๆ
ในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวความคิดของ พาร์ น (Parnes,
1992) มาด าเนิ น การจัด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถทางวิท ยาศาสตร์ โดยมี
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สารวจปั ญหา (Explore the Challenge) ประกอบด้วย
การค้นหาจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ (Objective Finding: OF)
การแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact Finding: FF)
การระบุปัญหา (Problem Finding: PF)
ขั้นที่ 2 การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา (Generate Ideas) ประกอบด้วย
การค้นหากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea Finding: IF)
ขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการ (Prepare for Action) ประกอบด้วย
แนวทางในการแก้ปัญหา (Solution Finding: SF)
การยืนยันแนวทางในการแก้ปัญหา (Acceptance Finding: AF)
เพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการที่มีข้ นั ตอนที่ชดั เจนแต่ละขั้นตอน
นาไปสู่ การคิดที่เป็ นระบบ มีการวางแผนโดยคานึงถึงผลในอนาคตซึ่ งโดดเด่นมากกว่ากระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อื่น
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งำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการท าวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาค้นคว้างานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มาเป็ นกิ จกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนาความสามารถ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
งำนวิจัยในประเทศ
จิราภรณ์ เป็ งวงศ์ (2546: 46) ได้ทาการวิจยั เรื่ องผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความ
สามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู ้โดยกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และความสารถในการแก้ปัญหาของกลุ่ ม ทดลอง มีคะแนนหลังการสอนสู งกว่า คะแนนก่ อน
การสอนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
อาพันธ์ชนิ ต เจนจิต (2546: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องกิจกรรมการสอนเรขาคณิ ต
โดยใช้ก ารแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี ค วาม
สามารถทางคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า กิ จกรรมการสอนเรขาคณิ ต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ อาจนาไปใช้ได้กบั นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิ ตศาสตร์ ของทุ กโรงเรี ยนที่ เข้า ร่ วมโครงการนาร่ องศู นย์พฒั นาอัจฉริ ยภาพเด็ก และเยาวชน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เมื่อพิจารณา 1) นักเรี ยนที่มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยน
ด้วยกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สามารถสอบผ่าน
เกณฑ์ 75 มากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
2) นักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้วยกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต โดยใช้การแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หลังเรี ยนที่ประกอบด้วย ความคิ ด
ยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม และความคิดละเอียดลออ อยูใ่ นระดับดีทุกด้าน
มะลิวรรณ พรมทอง (2547: 132-133) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในด้านความรู ้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานและ
ด้านพฤติกรรมการเรี ยนในห้องเรี ยน โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 4 ในด้านความรู ้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน และด้าน
พฤติ ก รรมการเรี ย นในห้องเรี ย น โดยใช้แผนการจัดการเรี ย นรู้ ที่ เน้นทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน ผลการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ การพบว่า 1) ด้านพฤติกรรม
การเรี ยนในห้องเรี ยน นักเรี ยนมีความพึงพอใจ ในการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่สนองตอบต่อความต้องการ
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ของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง นักเรี ยนสนุกสนาน กิ จกรรม เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทดลอง ค้นหา
คาตอบด้วยตนเอง ท้าทายความสามารถ สร้างความสามัคคี ภายในกลุ่มและเป็ นการตรวจสอบ
ความรู้ ความสามารถของนัก เรี ย น ทาให้ทราบพัฒนาการด้านการเรี ย น และสามารถแสดง
ความคิดเห็นในด้านการจัดกิ จกรรม บรรยากาศและสื่ อการเรี ยนในห้องเรี ยน นักเรี ยนส่ วนใหญ่
มีพฒั นาการด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานดี ข้ ึน และ 2) ด้านคุณภาพการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เฉลี่ยร้อยละ 75.83 มีนกั เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ
83.33 และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศรี สอางค์ ดีประชา (2549: 59) ได้ทาการวิจยั เรื่ องผลการใช้กิจกรรมฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี พบว่าพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระหว่างการฝึ กกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน
3 ครั้ง พบว่า คะแนนทุกทักษะมีค่าเฉลี่ ยเพิ่มสู งขึ้น โดยมีอตั ราพัฒนาการในภาพรวมทุกทักษะ
0.90 คะแนนต่อครั้ง
อรัญญา คายนต์ (2550: 45) ได้ทาการวิจยั เรื่ องผลการใช้วิธีสอนแบบทดลองที่มีต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ
บางนาจังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาอัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีสอนแบบทดลอง พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนรู้โดยใช้
กิ จกรรมฝึ กทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ มี อตั ราพัฒนาการด้านทัก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ทุกทักษะสู งขึ้นโดยมีอตั ราพัฒนาการทุกทักษะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.70 คะแนนต่อครั้ง จะ
เห็ นว่านักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะมีอตั ราพัฒนาการด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น
นฤมล จันทร์ สุขวงศ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงาน
ที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางาน
กลุ่มและคุณภาพผลงานของนักเรี ยนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนกิจกรรมโครงงานที่
ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ที่ออกแบบขึ้น ประกอบด้วย 16 แผนย่อย มีลาดับ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้ 1.1) การทาความเข้าใจปั ญหาซึ่ งนักเรี ยนจะต้องค้นหาปั ญหา
แล้วคัดเลือกปั ญหามาเป็ นฐานในการคิดแก้ปัญหา 1.2) การก่อกาเนิดความคิดนักเรี ยนจะได้คิดสร้าง
ผลงานอย่างหลากหลายแล้วเลื อกเป็ นผลงานของกลุ่มเพียง 1 อย่าง 1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4) การวางแผนปฏิบตั ิการโดยเขียนเป็ นเค้าโครงของโครงงาน 1.5) การลงมือทาโครงงานโดยใช้
กระบวนการแก้ ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ม าหาทางแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งการท าผลงาน
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1.6) ประเมินงานและชิ้นงาน 1.7) การเขียนรายงาน 1.8) การนาเสนอโครงงาน ซึ่ งจะเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนออกแบบแบบการนาเสนออย่างหลากหลาย สร้างสรรค์และน่าสนใจ และ 2) นักเรี ยนที่
ปฏิ บตั ิกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์มีความคิดสร้ างสรรค์
ทักษะการทางานกลุ่มและคุ ณภาพผลงานสู งกว่ากลุ่มที่ปฏิ บตั ิกิจกรรมโครงงานแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พัช รา พุ่มพชาติ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัด
ประสบการณ์ การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยใน
กลุ่มที่ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
เด็ ก ปฐมวัย ในกลุ่ ม ที่ ใ ช้ รู ป แบบการจัด ประสบการณ์ มี ค วามสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ า งสรรค์สู งขึ้ นกว่า กลุ่ ม ที่ ไม่ ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ เด็ กปฐมวัย ในกลุ่ มที่ ใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง
หลังการทดลองครั้งที่ 1 หลังการทดลองครั้งที่ 2 และการติดตามผลการทดลองสู งขึ้นอย่างเป็ น
ลาดับขั้นและมี ความคงทนของพฤติ กรรมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ในระยะ
ติดตามผลการทดลอง จากผลการทดลองพบว่า เด็กปฐมวัยในกลุ่มที่ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
มี ค วามสามารถในการแก้ปัญหาอย่า งสร้ า งสรรค์สู ง ขึ้ น ทั้ง นี้ เนื่ องจากเด็กปฐมวัย ได้รับการจัด
กิจกรรม กระตุน้ ให้เด็กเกิดจินตนาการ การคิดหาเหตุผลในการนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
ตามระดับการพัฒนาการและศักยภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ครู ปฐมวัยที่ใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการเขียนแผนจัดประสบการณ์และมี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับดี มาก และมีความคิดเห็ นที่มีต่อรู ปแบบการจัด
ประสบการณ์ มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก เนื่ อ งจากเป็ นรู ป แบบการจัด ประสบการณ์ ที่
สอดคล้องกับเด็ก มีข้ นั ตอนวิธีการจัดกิจกรรมและการประเมินที่ชดั เจน สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
ฐาปนี สี เฉลียว (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการนาเสนอรู ปแบบการออกแบบ
และพัฒ นาการเรี ย นการสอนตามหลัก การการแก้ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ท างวิ ศ วกรรมศาสตร์
เพื่ อพัฒนาทัก ษะการคิ ดสร้ า งสรรค์ของนัก ศึ ก ษาสาขาวิศ วกรรมศาสตร์ ระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้าง ศึกษาผลการใช้ และนาเสนอรู ปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรี ยน
การสอนตามหลัก การแก้ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ท างวิ ศ วกรรมศาสตร์ เ พื่ อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริ ญญาบัณฑิต ผลการวิจยั ทาให้ได้รูปแบบ
การออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอนฯ ซึ่ งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เนื้ อหาวิชา
ทางวิศวกรรมศาสตร์ เนื้ อหาวิชาการสัง เคราะห์ และการออกแบบ 2) วัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู้
เชิ งพฤติกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ จานวน 11 ข้อ 3) กลยุทธ์การเรี ยนการสอนที่
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ออกแบบตามหลัก การแก้ปั ญหาเชิ ง สร้ า งสรรค์ท างวิศ วกรรมศาสตร์ เ พื่ อ พัฒนาทัก ษะการคิ ด
สร้ างสรรค์ 4) บทบาทของอาจารย์ผสู้ อนและนิ สิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามกลยุทธ์
5) กิจกรรมการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การใช้กรณี
ตัวอย่าง การใช้คาถาม การคิดประดิษฐ์ การเขียนแผนผังทางปั ญญา การระดมสมอง และเครื่ องมือ
เว็บสาหรับจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนบนเว็บ ได้แก่ ห้องสนทนา ประชุ มทางไกลผ่านวีดีทศั น์
ข้อ ความส าเร็ จ รู ป ทัน ที ประชุ ม ทางไกลบนเว็บ จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กระดานข่ า ว บล็ อ ก
ประกาศเฉพาะกลุ่ม วิกี เฟสบุ๊ค 6) ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ประมาณ 6-8 สัปดาห์ หรื อ 10-15 คาบการเรี ยนใน 1 ภาคการศึกษา 7) สื่ อการเรี ยน
การสอนในห้องเรี ย นและบนเว็บ และทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้ จากแหล่ ง ข้อมู ล ที่ เชื่ อ ถื อได้ ได้แ ก่
เอกสาร หนังสื อและตาราประกอบการเรี ยนที่ ส่งเสริ มการศึ กษาด้วยตนเอง สไลด์ประกอบการ
บรรยาย ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว เน้นการนาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์
หรื อการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ แบบฝึ กหัด เน้นการถามตอบเกี่ ยวกับสถานการณ์ ปัญหานั้น
และฝึ กปฏิบตั ิ 8) สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ทางกายภาพ จิตภาพและสังคมภาพ และ 9) เครื่ องมือ
ที่ ใช้ใ นการประเมิ นทักษะการคิ ดสร้ างสรรค์ ได้แก่ แบบทดสอบทัก ษะการคิดสร้ างสรรค์ แบบ
ประเมินผลงานสร้ างสรรค์ และจากการนารู ปแบบการออกแบบและพั ฒนาการเรี ยนการสอนฯ
ไปใช้ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่า งได้ ผลการวิ จ ัย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค ะแนนความสามารถทางการคิ ด
สร้ า งสรรค์ห ลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และมี ค ะแนน
ความสามารถในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์หลังเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
นิ พิฐพร โกมลกิติศกั ดิ์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิ จ ัย เรื่ อ งการวิ เ คราะห์ ผ ลของ
กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ ทักษะ
การทางานกลุ่ม และการเห็นคุ ณค่าในตนเองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น: การทดลองแบบ
อนุกรมเวลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการทางานกลุ่มและ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ระหว่างนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้ างสรรค์ และนัก เรี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมแบบปกติ เปรี ยบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ ทักษะการทางานกลุ่มและการเห็ นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนก่อนและ
หลัง การทดลอง และศึ ก ษาความคงทนของผลการพัฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญ หาเชิ ง
สร้ างสรรค์ ทักษะการทางานกลุ่ มและการเห็ นคุ ณค่าในตนเอง ของนักเรี ยนในกลุ่ มทดลองและ
กลุ่ มควบคุ ม ผลการวิจยั สรุ ป พบว่า 1) กิ จกรรมที่ ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์
ประกอบด้วย การใช้คลิปวิดีโอ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT วิธีการคิดแบบใยแมงมุม การระดม
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สมองโดยการเขียน การระดมสมองโดยการใช้การ์ ด และกระบวนการการวิเคราะห์ RACI chat
2) ผลการเปรี ยบเที ยบหลังการทดลองระหว่างนักเรี ยนกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ มพบว่า กลุ่ ม
ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ส่ ว นทัก ษะการท างานกลุ่ ม และการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองของนัก เรี ย นทั้ง
2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กลุ่มทดลองมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ ทักษะการทางานกลุ่ม และการเห็ นคุ ณค่าในตนเองของหลังการทดลอง
สู งกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนกลุ่มควบคุ มมีทกั ษะ
การทางานกลุ่มและการเห็ นคุ ณค่าในตนเองหลังการทดลองสู งกว่าก่ อนการทดลองแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และ 4) ผลการศึ ก ษาความคงทนของผลการพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ของกลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความคงทน ส่ วนทักษะ
การทางานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของทั้งสองกลุ่มมีความคงทน
กัญญารัตน์ โคจร (2554: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่ องสารและสมบัติของสาร สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และเพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการนารู ปแบบการเรี ยนรู้แบบ CPS ไปใช้โดยพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และทักษะการคิ ดแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ข องนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ได้นารู ปแบบ
การเรี ยนรู้แบบ CPS ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกระตุน้ ความสนใจ ขั้นสารวจตรวจสอบ
ทาความเข้าใจปั ญหา ขั้นสร้ างทางเลือกในการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดาเนิ นการแก้ปัญหา และ
ขั้นตรวจสอบ ยอมรั บ และขยายองค์ค วามรู ้ ไปทดลองสอนนักเรี ยน พบว่า เมื่อนาคุ ณลักษณะ
สาคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้มาผสมผสาน บูรณาการกับหลักการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบ CPS นั้น ทาให้
ได้รูปแบบการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนรู้ สามารถนาไปใช้ในห้องเรี ยนได้จริ ง
ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นการเสริ มสร้างประสบการณ์ตรง
ให้ ก ับ นัก เรี ย น ให้นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองจากการปฏิ บ ตั ิ แสวงหาความรู ้ และเชื่ อมโยง
องค์ความรู ้ เดิ ม ขณะเดี ยวกันก็ส่งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดทักษะในการแก้ปัญหา การคิ ดสร้ างสรรค์
และคิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล รวมทั้ง ได้ฝึ กกระบวนการท างานจากกิ จ กรรมที่ เ น้น กระบวนการกลุ่ ม
ให้นกั เรี ยนได้กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทา ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน โดยเปิ ดโอกาสและ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสนาเสนอผลงานของตนเอง และนอกจากนี้ ยงั เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ใน
บรรยากาศที่ เป็ นกัลยาณมิ ตร เน้นส่ งเสริ มให้นักเรี ยนและครู มีความใกล้ชิด สนิ ทสนม สามารถ
ปรึ กษาได้ในทุกเรื่ อง
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อภิชยั เหล่าพิเดช (2556: 757-774) ได้ทาการวิจยั เรื่ องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่ องปั ญหาทางสังคมของไทย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องปั ญหาทางสังคมของไทยด้วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานของนักเรี ยนหลังเรี ยน
สู ง กว่า ก่ อนเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ความสามารถในการคิ ดแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้ างสรรค์เรื่ อง ปั ญหาทางสังคมของไทยของนักเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
งำนวิจัยต่ ำงประเทศ
Riley (1975 : 5152–A) ได้ศึกษาผลการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ความเข้า ใจในวิชาวิท ยาศาสตร์ ที่ มีต่อทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อการฝึ กแบบสื บเสาะหาความรู ้ กลุ่มประชากรเป็ น
นักเรี ยน ฝึ กสอนโดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก เป็ นกลุ่มทดลองฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดว้ ยการ ปฏิบตั ิจริ ง
กลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มทดลองฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นการเรี ยนรู ้
เฉพาะทฤษฎี
กลุ่มที่สาม เป็ นกลุ่มทดลองโดยใช้วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ผลการวิจยั พบว่า ทั้งสองกลุ่มมี
คะแนนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มควบคุม
พาร์น (Parnes, 1976, อ้างถึงใน พัชรา พุ่มพชาติ, 2552: 87) ได้ทดลองใช้วิธีการระดม
สมองในการหาวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา โดยวิ ธี ก ารทดลอง
เปรี ยบเทียบกลุ่มที่หนึ่ งใช้วิธีระดมสมอง โดยให้ทุกคนเสนอวิธีการแก้ปัญหามากที่สุดเท่าที่คิดได้
โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงว่าเป็ นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด กลุ่มที่สองให้เสนอวิธีแก้ปัญหาที่คิดว่าเป็ นวิธี
ที่ดีที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ภายในระยะเวลาเท่ากันกลุ่ มที่ หนึ่ งมี ความสามารถในการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มที่สอง
ซี น (Shean, 1977, อ้างถึงใน หงษ์สุนีย ์ เอื้อรัตนรักษา, 2536: Abstract) ได้ทาการวิจยั
เกี่ยวกับผลการฝึ กแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดอเนกนัย และการร่ วมรับรู ้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น อริ โซนา โดยกลุ่มทดลองเข้ารับการฝึ กแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ในสถาน
ฝึ กเป็ นจานวน 10 ช่วง เกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริ ง การกาหนดหัวข้อปั ญหา การตัดสิ นคล้อยตาม
การระดมสมอง การประเมินผล และการยอมรับความคิด ผลการศึกษา พบว่า การฝึ กแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดริ เริ่ มเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
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ไบซิ งเกอร์ คริ ส อับราฮัม (Biesinger Kris Abrahamson, 1987: Abstract) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในชี วิตประจาวันที่ถูกคัดสรรและปั จจัยด้านชี วสังคมกับทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่ วนตัว 3 ด้าน กับทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กนั เพียงเล็กน้อย แต่มีนยั สาคัญทางสถิติในด้านการปฏิบตั ิทางการศึกษา
สะท้อนให้เห็ นว่านักเรี ยนจะปฏิ บตั ิได้ดีเพียงใดในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาขึ้ นอยู่กบั ทักษะ
เฉพาะส่ วน ลักษณะนิสัยในการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี ปั จจัยเหล่านี้มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติในกลุ่มนักเรี ยนชาย
ชี้ให้เห็นว่าเจตคติที่ดีต่อโรงเรี ยนและเกรดที่ดี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติระหว่างการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กบั คะแนนภาวะผูน้ า ศักยภาพทางด้านศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ในตัว
แปรด้านชีวสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของมารดากับความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เท่านั้น โดยในนักเรี ยนชายเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ส่ วนในนักเรี ยน
หญิงเป็ นความสัมพันธ์ทางลบไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์กบั ตัวแปรเพศ ขนาดครอบครัว ที่ต้ งั ที่อยู่อาศัย ลาดับการเกิ ดระดับการศึกษาของ
บิดาและมารดา
แอลลิสัน (Ellison, 1995, อ้างถึงใน พัชรา พุ่มพชาติ, 2552: 87) ได้ศึกษาความสามารถ
ในการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละเจตคติ ต่ อ การเรี ย นการสอนแก้ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องนัก เรี ย น
ระดับอุ ดมศึกษา โดยทาการศึ กษากับนักศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ได้เรี ยนรู ้ การ
แก้ปั ญหาเชิ ง สร้ า งสรรค์มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์สูง ขึ้ น โดยพัฒนาการคิ ดสร้ างสรรค์ด้านการคิ ด
คล่องแคล่วสู งที่สุด ที่ระดับนัยสาคัญ .05 และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
Indiana Creative Problem Solving Initiative Blumberg Center (2003: 45) ทาการวิจยั
เรื่ องความสามารถในการแก้ปัญหา โดยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเพิ่มสู งขึ้น
สรุ ป
จากการศึ กษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั
ได้ศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้องเป็ นพื้ นฐานส าหรั บ การด าเนิ นการวิจยั ได้แ ก่ หลัก สู ต รแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) โดยผูว้ ิจยั ใช้แนวความคิดของ พาร์ น (Parnes, 1992)
มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สารวจปั ญหา (Explore the Challenge) ประกอบด้วย การค้นหา
จุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ (Objective Finding: OF) การแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact Finding: FF)
และการระบุปัญหา (Problem Finding: PF) ขั้นที่ 2 การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา (Generate
Ideas) ประกอบด้วยการค้นหากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea Finding: IF) ขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการ
(Prepare for Action) ประกอบด้วย แนวทางในการแก้ปัญหา (Solution Finding: SF) และการยืนยัน
แนวทางในการแก้ปัญหา (Acceptance Finding: AF) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวัดความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้ 1.1) การตั้งสมมติฐานจากปั ญหา 1.2) การออกแบบการทดลอง 1.3) การ
บันทึกผล 1.4) การวิเคราะห์และสรุ ปผล 1.5) การเขียนรายงาน โดยใช้แบบประเมินความสามารถ
ด้า นวิ ธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ ที่ ผูว้ ิ จยั เป็ นผูส้ ร้ า งขึ้ นมี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) และด้านที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) ในการ
วิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการตั้งคาถาม 2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3) ทักษะ
การกาหนดและควบคุมตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง และ 5) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุ ป โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้น มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ จากการศึกษาข้อมูลผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถช่ วยพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง
(Experimental Research) แบบ Pre-Experimental Design แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อน-หลัง (One
Group Pretest Posttest Design) โดยมีนกั เรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 35 คน เป็ นหน่ วยการวิเคราะห์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ไว้ 2 ประการ คือ การดาเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวจิ ยั มีรายละเอียด
ดังนี้
วิธีและขั้นตอนกำรวิจัย
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จ ัย ด าเนิ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ก าหนดรายละเอี ย ดในการ
ดาเนินการวิจยั ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจยั ศึกษาเอกสาร ตารา ข้อมูล ปั ญหา วรรณกรรม
รวมถึ ง งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง การสร้ า งเครื่ องมื อ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ก ารแก้ปัญหาอย่า ง
สร้ างสรรค์ แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ แบบประเมิ น
ความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และการตรวจสอบคุณภาพการปรับปรุ งคุณภาพเครื่ องมือ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการตามโครงการวิจยั เป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั ใช้เครื่ องมือที่พฒั นาขึ้น
ในขั้นตอนที่ 1 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นามาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติ และแปลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจยั เป็ นขั้นตอนของการจัดทาร่ างรายงานผลการวิจยั
เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาหนดรายละเอียด
เกี่ ย วกับ ระเบี ย บวิธี วิจยั ซึ่ ง ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า ง ระยะเวลาในการทดลอง
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ตัวแปรที่ศึกษา แบบแผนของการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยน
เขาย้อยวิทยา อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้ น 150 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/1 ของโรงเรี ย นเขาย้อ ยวิ ท ยา
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่กาลังศึกษาใน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรี ยน
รวม 35 คน ที่ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจบั สลากห้องเรี ยน
ระยะเวลำในกำรทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 เป็ นเวลา
7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวม 21 ชัว่ โมง
ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาสาหรับวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการแก้
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.1 ผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ
2.2 ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
2.3 ความคิ ดเห็ นที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ย นรู้ ด้วยกระบวนการแก้
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
แบบแผนของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจยั
Pre-Experimental Design แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อน-หลัง (One Group Pretest Posttest Design)
(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2551: 144 ) ซึ่งมีแบบแผนการวิจยั ดังนี้
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T1

X

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั มีความหมายดังต่อไปนี้
T1 แทน การทดสอบก่อนจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
X แทน การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
T2 แทน การทดสอบหลังจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้การจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ จานวน 7 แผน แผนละ 3 คาบเรี ยน รวม 21 คาบ
2. แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่ อง บรรยากาศ จานวน 20 ข้อ ใช้วดั ก่อนและหลังเรี ยน
3. แบบประเมิ น ความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ ใช้ป ระเมิ น ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในระหว่างจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 1) ด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
2) ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้
สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังจากการจัดการเรี ยนรู้
กำรสร้ ำงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีวธิ ี การสร้าง ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
1.2 ศึ ก ษาเอกสาร หนั ง สื อ งานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.3 วิเคราะห์ เลื อกและกาหนดเนื้ อหา เพื่อนามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 เนื้อหาและเวลาเรี ยนที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
แผน
แผนการ
ที่ จัดการเรี ยนรู ้
ส่ วนประกอบ
ของอากาศ

1

สมบัติของ
อากาศ

2

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดั

เนื้อหาสาระ

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ว 6.1 ม.1/1
ว 8.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม1/3,
ม.1/4, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/7,
ม.1/8, ม.1/9

- ความหมาย
และความ
สาคัญของ
บรรยากาศ
- องค์
ประกอบของ
บรรยากาศ
- การจัดแบ่ง
ชั้นบรรยากาศ
- การจัด
จาแนกชั้น
บรรยากาศ
โดยใช้ระดับ
อุณหภูมิเป็ น
เกณฑ์
- การจัด
จาแนกชั้น
บรรยากาศ
โดยใช้ส่วน
ประกอบของ
อากาศที่มี
แก๊สต่าง ๆ
เป็ นเกณฑ์
- การจาแนก
ชั้นบรรยากาศ
โดยใช้ความ
เกี่ยวข้องกับ
อุตุนิยมวิทยา
- สมบัติ
เฉพาะตัวของ
อากาศ

1) การตั้ง
สมมติฐาน
จากปั ญหา
2) การออกแบบ
การทดลอง
3) การบันทึกผล
4) การวิเคราะห์
และสรุ ปผล
5) การเขียนรายงาน
1) การตั้ง
สมมติฐานจาก
ปั ญหา
2) การออกแบบ
การทดลอง
3) การบันทึกผล
4) การวิเคราะห์
และสรุ ปผล
5) การเขียนรายงาน

1) ทักษะการตั้ง
คาถาม
2) ทักษะการตั้ง
สมมติฐาน
3) ทักษะการ
กาหนดและ
ควบคุมตัวแปร

ว 6.1 ม.1/1
ว 8.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/7,
ม.1/8, ม.1/9

เวลา
(ชัว่ โมง)

3

1) ทักษะการตั้ง
คาถาม
2) ทักษะการตั้ง
สมมติฐาน
3) ทักษะการ
กาหนดและ
ควบคุมตัวแปร

3
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ตารางที่ 4 เนื้อหาและเวลาเรี ยนที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน (ต่อ)
แผน
แผนการ
ที่ จัดการเรี ยนรู ้
สมบัติของ
อากาศ (ต่อ)

3

อุณหภูมิของ
อากาศและชั้น
บรรยากาศ

4

ปรากฎการณ์
ลมฟ้ าอากาศ

5

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดั

เนื้อหาสาระ

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ว 6.1 ม.1/1
ว 8.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/7,
ม.1/8, ม.1/9

- ความ
หนาแน่นของ
อากาศ
- ความดัน
อากาศ
- เครื่ องมือวัด
ความดัน
อากาศ

1) ทักษะการตั้ง
คาถาม
2) ทักษะการตั้ง
สมมติฐาน

ว 6.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4
ว 8.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/7,
ม.1/8, ม.1/9

- ความชื้น
สัมบูรณ์
- ความชื้น
สัมพัทธ์
- ความชื้น
จาเพาะ
- เมฆ หมอก
น้ าค้าง ฝน

1) การตั้ง
สมมติฐานจาก
ปั ญหา
2) การออกแบบ
การทดลอง
3) การบันทึกผล
4) การวิเคราะห์
และสรุ ปผล
5) การเขียนรายงาน
1) การตั้ง
สมมติฐานจาก
ปั ญหา
2) การออกแบบ
การทดลอง
3) การบันทึกผล
4) การวิเคราะห์
และสรุ ปผล
5) การเขียนรายงาน

ว 6.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4
ว 8.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/7,
ม.1/8, ม.1/9

- ความหมาย
ของลมและ
พายุ
- ผลการเกิด
พายุต่อมนุษย์
และ
สิ่ งแวดล้อม

1) การตั้ง
สมมติฐานจาก
ปั ญหา
2) การออกแบบ
การทดลอง
3) การบันทึกผล
4) การวิเคราะห์
และสรุ ปผล
5) การเขียนรายงาน

เวลา
(ชัว่ โมง)

3

1) ทักษะการตั้ง
คาถาม
2) ทักษะการตั้ง
สมมติฐาน
3) ทักษะการ
กาหนดและ
ควบคุมตัวแปร
4) ทักษะการ
ทดลอง
5) ทักษะการ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุ ป
1) ทักษะการตั้ง
คาถาม
2) ทักษะการตั้ง
สมมติฐาน
3) ทักษะการ
กาหนดและ
ควบคุมตัวแปร

3

3
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ตารางที่ 4 เนื้อหาและเวลาเรี ยนที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน (ต่อ)
แผน
แผนการ
ที่ จัดการเรี ยนรู ้
อุตุนิยมวิทยา
และการ
พยากรณ์
อากาศ
6

การเปลี่ยน
แปลงของ
อุณหภูมิของ
โลก

7

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วดั

เนื้อหาสาระ

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ว 6.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4
ว 8.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม1/3,
ม.1/4, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/7,
ม.1/8, ม.1/9

- ความหมาย
ของการ
พยากรณ์
อากาศ
- ผลของการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิโลก
- การพยากรณ์
อากาศ
- ปั จจัยที่มีผล
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของ
โลก
- ผลของภาวะ
โลกร้อน รู โหว่
โอโซน และ
ฝนกรด ที่มี
ต่อสิ่ งมีชีวิต
และ
สิ่ งแวดล้อม
- วิธีการ
ป้ องกัน
ปรากฎการณ์
ทางลมฟ้ า
อากาศ
รวม

1) การตั้ง
สมมติฐาน
จากปั ญหา
2) การออกแบบ
การทดลอง
3) การบันทึกผล
4) การวิเคราะห์
และสรุ ปผล
5) การเขียนรายงาน
1) การตั้ง
สมมติฐานจาก
ปั ญหา
2) การออกแบบ
การทดลอง
3) การบันทึกผล
4) การวิเคราะห์
และสรุ ปผล
5) การเขียนรายงาน

1) ทักษะการตั้ง
คาถาม
2) ทักษะการตั้ง
สมมติฐาน
3) ทักษะการ
กาหนดและ
ควบคุมตัวแปร

ว 6.1 ม.1/1,
ม.1/2,ม.1/3,
ม.1/4
ว 8.1 ม.1/1,
ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/7,
ม.1/8, ม.1/9

1) ทักษะการตั้ง
คาถาม
2) ทักษะการตั้ง
สมมติฐาน
3) ทักษะการ
กาหนดและ
ควบคุมตัวแปร
4) ทักษะการ
ทดลอง
5) ทักษะการ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุ ป

เวลา
(ชัว่ โมง)

3

3

21

1.4 เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง บรรยากาศ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและปรับปรุ งแก้ไข
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1.5 เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง บรรยากาศ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ที่ ปรั บปรุ ง แล้วต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ได้แก่ ด้านการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อหาความ
เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index Of Item
Objective Congruence) โดยกาหนดค่าความสอดคล้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
R
IOC
=
N
IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรี ยนรู้กบั จุดประสงค์
R คือ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
 R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00
(ภาคผนวก ก: 99-109) และได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแผนการจัดการเรี ย นรู ้ เรื่ อง บรรยากาศ ตามที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนา ดังนี้
ปรั บ ปรุ ง ข้อ ค าถามในขั้น ตอนที่ 1 ส ารวจปั ญ หา โดยปรั บ ค าถามให้
น่าสนใจ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทุกคนได้คน้ หาคาตอบ
ในขั้นตอนที่ 1 สารวจปั ญหา เพิ่มกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ชมวีดีทศั น์ เรื่ อง
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศในปั จจุบนั เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นักเรี ยนตระหนักและเห็ น
ความสาคัญของบรรยากาศ มีส่วนร่ วมอยากหาวิธีการแก้ไข
1.6 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 1 แผนที่ได้ปรับปรุ งแล้ว ไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ซึ่งมีคุณลักษณะและจานวนผูเ้ รี ยนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง พบว่า มี ค่าระหว่าง 0.67-1.00 โดย
ผูว้ ิจยั ได้นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มาปรั บปรุ งในขั้นตอนที่ 1 เพื่อปรับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ กระตุน้
ความสนใจให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนการสอนเพิ่มขึ้น
1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ปรับปรุ งแล้วไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู้
กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
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สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ ดังภาพที่ 4
ศึกษาเอกสาร หนังสื อ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

วิเคราะห์ เลือกและกาหนดเนื้อหา เพื่อนามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและปรับปรุ งแก้ไข

นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index Of Item Objective Congruence)

ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ
และนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 1 แผน ที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่นาไปทดลองใช้มาปรับปรุ งแก้ไข

นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ
แบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู้ รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ เป็ น
แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ กาหนดการให้คะแนนโดยตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน จานวน 1 ฉบับ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่ อง บรรยากาศ โดยให้นกั เรี ยน
ทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการพัฒนาดังนี้
2.1 ศึ ก ษาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา ผลการเรี ย นรู ้ ต ามตัวชี้ วดั กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สาระที่ 6 และศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
เขียนและการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย
2.2 ดาเนิ นการวิเคราะห์ เนื้ อหา สาระและผลการเรี ย นรู ้ ตามตัวชี้ ว ดั ให้ค รบทุ ก
เนื้ อหาในการจัดกิ จกรรมทางการเรี ยน เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ได้ดงั
ตารางที่ 5

การวิเคราะห์ (Analysis)

อธิบายองค์ประกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มี
ผลต่อปรากฎการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ
อธิบายความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศวิเคราะห์และอภิปราย
การเกิดปรากฎการณ์ทางลมฟ้ าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์ ต่อการดารงชีวติ
ของสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
อธิบายปั จจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รู โหว่โอโซน และฝนกรดที่มีต่อ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
รวม

การประยุกต์ (Applying)

ตัวชี้วดั

ความรู ้ (Remembering)
ความเข้าใจ (Understanding)

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์แบบทดสอบ

รวม

1

2

-

1

4

2

1

-

-

3

1

1

-

4

6

-

1

2

4

7

4

5

2

9

20
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2.3 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ เสนอ
ต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 คน เพื่อตรวจสอบหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of
Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 (ภาคผนวก ก: 109-111)
2.4 ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
บรรยากาศ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน โดยปรับปรุ ง ดังนี้
2.4.1 ปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2.4.2 ปรั บ ข้อ ค าถามของแบบทดสอบให้ ส อดคล้อ งและตรงกับ ชี้ วัด ตาม
หลักสู ตร
2.5 น าแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง บรรยากาศ
ไปทดลองใช้ (Tryout) ใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เคยได้รับการจัดการเรี ยนการสอน
เรื่ อง บรรยากาศมาแล้ว จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่ าย และค่าอานาจจาแนกของแบบ
ทดสอบ โดยเลื อกแบบทดสอบที่ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.37-0.78 และค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.50-0.93 จานวน 20 ข้อ (ภาคผนวก ก: 111-113)
2.6 หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์
แบบทดสอบที่ได้ค่าความเชื่อมัน่ มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ถือว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
ซึ่ งได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.89 (ภาคผนวก ก: 113)
2.7 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ไปใช้
ในการวิจยั
สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
บรรยากาศ ได้ดงั ภาพที่ 5
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ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
สาระที่ 6 และศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเขียนและการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย

ดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา สาระและผลการเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั ให้ครบทุกเนื้อหาในการจัดกิจกรรมทางการ
เรี ยน เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ จานวน 40 ข้อ
โดยเลือกใช้จริ ง จานวน 20 ข้อ

นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เพื่อตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ

นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ไปทดลองใช้ (Tryout) จานวน 40 ข้อ
ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เคยได้รับการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ องบรรยากาศมาแล้ว
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของโรงเรี ยน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ

นาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย
ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์แบบทดสอบที่ได้ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป

นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ไปใช้ในการวิจยั

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
3. แบบประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการประเมินผ่านพฤติกรรมด้าน
ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ 1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ 2) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้
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3.1 แบบประเมินความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งแบ่งการประเมิน ดังนี้ 1) การตั้งสมมติฐานจากปั ญหา 2) การออกแบบการ
ทดลอง 3) การบันทึกผล 4) การวิเคราะห์และสรุ ปผล และ 5) การเขียนรายงาน จากนั้นเขียนเกณฑ์
ในการประเมินความสามารถวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 3 ระดับ คือ 3 = สู ง 2 = ปานกลาง 1 = ต่า ดังรายละเอียดตารางที่ 6
3.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ตารางที่ 6 เกณฑ์การประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ระดับคุณภาพ/คะแนน
สูง (3)
ปานกลาง (2)
1. การตั้งสมมติฐาน สมมติฐานสอดคล้องกับ สมมติฐานสอดคล้องกับ
จากปั ญหา
ปั ญหา และมีการกาหนด ปั ญหา และมีการกาหนด
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
ตัวแปรควบคุมได้ถูกต้อง ตัวแปรควบคุม ถูกต้องแต่
และและครบทุกตัวแปร
ไม่ครบทุกตัวแปร
2. การออกแบบ
ออกแบบการทดลองได้
ออกแบบการทดลองได้
การทดลอง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตอ้ งการจะวัด และ
ที่ตอ้ งการจะวัด แต่วธิ ีการ
วิธีการทดลองถูกต้อง
ทดลองบางขั้นตอน
ทุกขั้นตอน
ยังไม่ถูกต้อง
3. การบันทึกผล
บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการได้ บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
อย่างถูกต้อง แต่ยงั ไม่
และชัดเจน
ครบถ้วน
4. การวิเคราะห์
สามารถวิเคราะห์และ
มีการขอคาแนะนาการ
และสรุ ปผล
สรุ ปผลการทดลองได้เอง วิเคราะห์และสรุ ปผลแล้ว
อย่างถูกต้อง และชัดเจน สามารถเขียนได้อย่าง
ถูกต้อง และชัดเจน
5. การเขียนรายงาน เขียนรายงานการทดลอง เขียนรายงานการทดลอง
การทดลอง
เป็ นลาดับขั้นตอน
ครอบคลุมครบทุกประเด็น
ครอบคลุมครบทุกประเด็น และเขียนบรรยายแต่ละ
และเขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นได้ถูกต้อง แต่ยงั
ประเด็นได้อย่างถูกต้อง
ไม่ชดั เจนและขาด
และชัดเจน
การเรี ยงลาดับขั้นตอน
รายการประเมิน

ต่า (1)
สมมติฐานสอดคล้องกับ
ปั ญหา แต่ไม่มีการกาหนด
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
และตัวแปรควบคุม
ออกแบบการทดลองได้
ค่อนข้างสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะ
วัดและวิธีการทดลอง
ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการได้
อย่างถูกต้อง แต่ยงั ไม่
ครบถ้วน และไม่ชดั เจน
มีการขอคาแนะนาการ
วิเคราะห์และสรุ ปผล
แล้วสามารถเขียนได้ แต่
การสรุ ปผลยังไม่สมบูรณ์
เขียนรายงานการทดลอง
เป็ นลาดับขั้นตอน
ครอบคลุมครบทุกประเด็น
แต่เขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นยังไม่ชดั เจนและ
ขาดการเรี ยงลาดับขั้นตอน
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สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั โดยผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวิจยั
โดยแปรผล โดยนาค่าเฉลี่ ยแต่ ละข้อมูล มาเที ย บกับเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์กาหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของเบสท์ (John W. Best) ( Best 1981:182) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.00 ระดับการประเมิน สู ง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 ระดับการประเมิน ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 ระดับการประเมิน ต่า
3.1.2 นาแบบประเมิ น ความสามารถด้า นวิธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ เ สนอต่ อ
ที่ป รึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ และผูเ้ ชี่ ย วชาญ จานวน 3 คน เพื่ อตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) และความถูกต้อง โดยการนาแบบประเมิ นค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบ
ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญพิจารณา
ความเห็ นและให้คะแนน แล้วนาคะแนนที่ ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านคานวณหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index Of Item Objective Congruence: IOC) โดยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ากับ
1.00 (ภาคผนวก ก: 113-114)
3.1.3 นาแบบประเมิ นความสามารถทางวิธี การทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้เป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั
จากการดาเนินการสร้างแบบประเมินความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่มี
ต่อกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 6
สร้างแบบประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับระดับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
นาแบบประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
นาแบบประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index Of Item Objective Congruence)
ปรับปรุ งแบบประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ
นาแบบประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์
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3.2 แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ส าหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ซึ่ งแบ่ งการประเมิ นเป็ น
5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการตั้งคาถาม 2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3) ทักษะการกาหนดและควบคุม
ตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง และ 5) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป จากนั้นเขียน
ข้อคาถามตามนิ ยามของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีกฎเกณฑ์แบบมาตราส่ วนประมาณ
(Rating Scale) 3 ระดับ คือ 3 = สู ง 2 = ปานกลาง 1 = ต่า ดังรายละเอียดตารางที่ 7
3.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตารางที่ 7 เกณฑ์แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวน
รายการ
การทาง
ประเมิน
สูง ( 3 )
วิทยาศาสตร์
1) ทักษะการตั้ง การตั้งคาถาม คาถามมีความชัดเจนมี
คาถาม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้น และ
ตัวแปรตาม และ
สามารถตั้งเป็ น
สมมติฐานได้ถูกต้อง
และครบถ้วน
2) ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน

การตั้ง
สมมติฐาน

3) ทักษะการ
กาหนดและ
ควบคุมตัวแปร

การกาหนด
ตัวแปร

พูดหรื อเขียนแสดง
คาตอบล่วงหน้าโดย
อาศัยความรู ้เดิม จาก
การสังเกต ด้วยการใช้
ความสัมพันธ์ของตัว
แปรต้นกับตัวแปรตาม
ได้อย่างสมเหตุ
สมผลได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนทุกประเด็น
บ่งชี้ตวั แปรต้น
ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรควบคุมได้
ถูกต้องครบถ้วน

เกณฑ์การประเมิน
ปานกลาง ( 2 )
คาถามมีความชัดเจน
มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม และ
สามารถตั้งเป็ น
สมมติฐานได้ ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน

ต่า ( 1 )

คาถามมีความชัดเจน
มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม และ
สามารถตั้งเป็ น
สมมติฐานได้
ไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน
พูดหรื อเขียนแสดง พูดหรื อเขียนแสดง
คาตอบล่วงหน้าโดย คาตอบล่วงหน้าโดย
อาศัยความรู ้เดิม จาก อาศัยความรู ้เดิม จาก
การสังเกต ด้วยการ การสังเกตการณ์ใช้
ใช้ความสัมพันธ์ของ ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นกับตัวแปร ตัวแปรต้น ตัวแปร
ตามได้สมเหตุสมผล ตามได้อย่างไม่
ได้ ถูกต้องแต่ไม่
สมเหตุสมผล และ
ครบถ้วนทุกประเด็น ไม่ครบถ้วน
บ่งชี้ตวั แปรต้น
บ่งชี้ตวั แปรต้น ตัว
ตัวแปรตาม และ
แปรตาม และตัวแปร
ตัวแปรควบคุมได้
ควบคุมได้ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน แต่ไม่ชดั เจน
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ตารางที่ 7 เกณฑ์แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
ทักษะกระบวน
การทาง
วิทยาศาสตร์
4) ทักษะ
การทดลอง

5) ทักษะการ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุ ป

รายการ
ประเมิน
ความ
สามารถใน
การออกแบบ

เกณฑ์การประเมิน
สูง ( 3 )
กาหนดวิธีการอุปกรณ์
สารเคมีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และใช้อย่าง
ถูกวิธีและครบถ้วน

ปานกลาง ( 2 )

กาหนดวิธีการ
อุปกรณ์ สารเคมี
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และใช้
อย่างถูกวิธี และ
ไม่ครบถ้วน
การปฏิบตั ิ
ทดลองตามขั้นตอนที่ ทดลองตามขั้นตอนที่
การทดลอง
กาหนดไว้ ทันเวลา ใช้ กาหนดไว้ ทันเวลา
อุปกรณ์และสารเคมี
ใช้อุปกรณ์และ
อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว สารเคมีอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และ
คล่องแคล่ว และ
ครบถ้วน
เหมาะสม
ไม่ครบถ้วน
การบันทึกผล บันทึกผลคล่องแคล่ว บันทึกผลคล่องแคล่ว
ถูกต้องและออกแบบ
ถูกต้องและออกแบบ
ตารางบันทึกผลที่
ตารางบันทึกผล
เหมาะสมกับข้อมูล
เหมาะสมกับข้อมูล
ครบถ้วน
แต่ไม่ครบถ้วน

ต่า ( 1 )
กาหนดวิธีการ
อุปกรณ์ สารเคมี
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และใช้ไม่
ถูกวิธีไม่ครบถ้วน
ทดลองตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ทนั เวลา
ใช้อุปกรณ์และ
สารเคมี ไม่ถูกต้อง
ไม่คล่องแคล่ว และ
ไม่เหมาะสม

บันทึกผลไม่
คล่องแคล่ว ถูกต้อง
และออกแบบตาราง
ตารางบันทึกผลได้
เหมาะสม สมกับ
ข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน
การแปล
การแปลความหมาย
การแปลความหมาย การแปลความหมาย
ความหมาย
ข้อมูล การบอกความ
ข้อมูลการบอก
ข้อมูล การบอกความ
การบอกความ สัมพันธ์ของข้อมูล และ ความสัมพันธ์ของ
สัมพันธ์ของข้อมูล
สัมพันธ์
สรุ ปความสัมพันธ์ของ ข้อมูล และสรุ ป
และสรุ ปความ
ข้อมูล และ ข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ความสัมพันธ์ของ
สัมพันธ์ของข้อมูลได้
การสรุ ป
ครบถ้วน ทุกประเด็น ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อย่างไม่ถูกต้อง
ความสัมพันธ์
ชัดเจน แต่ไม่ครบ
ไม่ชดั เจน ไม่ครบ
ของข้อมูล
ทุกประเด็น
ทุกประเด็น
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สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั โดยผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวิจยั
โดยแปรผล โดยนาค่าเฉลี่ ยแต่ ละข้อมูล มาเที ย บกับเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์กาหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของเบสท์ (John W. Best) ( Best 1981:182) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.00 ระดับการประเมิน สู ง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 ระดับการประเมิน ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 ระดับการประเมิน ต่า
3.2.2 สร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถด้ า นทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และความถูกต้อง โดยการนาแบบประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้องของประเมิน ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาความเห็นและให้คะแนน แล้วนาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านคานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index Of Item Objective Congruence: IOC โดยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index Of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก ก: 114-115)
3.2.3 นาแบบประเมิน ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
จากการดาเนิ นการสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 7
ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
นาแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
นาแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index Of Item Objective Congruence)
ปรับปรุ งแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ ชี่ยวชาญ
นาแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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4. การสร้ า งแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อการจัดการเรี ย นรู ้ ด้ว ย
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ใช้ส อบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นภายหลัง จาก
การจัดการเรี ยนรู้ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้ อหาสาระ 2) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้
4) ด้านวัดและประเมินผล และ 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ โดยกาหนดค่า
ระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
โดยมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
4.1 ศึ ก ษารู ป แบบวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ
การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4.2 สร้ า งแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อการจัดการเรี ย นรู ้ ด้ว ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.50-5.00 เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.50-4.49 เห็นด้วยในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.50-3.49 เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.50-2.49 เห็นด้วยในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00-1.49 เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
4.3 เสนอข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัด
การเรี ย นรู้ ด้วยกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และความ
ถูกต้อง โดยการนาแบบประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญแต่ละ
ท่านพิจารณาความเห็ นและให้คะแนน แล้วนาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านคานวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Item Objective Congruence: IOC) โดยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index Of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก ก: 116-117)
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4.4 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยปรับปรุ งคาถามแบบสอบถามให้ตรงตามรู ปแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
4.5 น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ ด้ว ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้ในการวิจยั
สามารถสรุ ป ขั้น ตอนการสร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 8
ศึกษารู ปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความถูกต้อง
นาเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index Of Item Objective Congruence)
ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ
นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปทดลองใช้

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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กำรดำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) เรื่ อง บรรยากาศ ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ
2. ระหว่างจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดการเรี ย นรู้ เรื่ อง บรรยากาศ โดยการจัดการเรี ย นรู้ ด้ว ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จานวน 7 แผน แผนละ 3 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 21 ชัว่ โมง
โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สารวจปั ญหา (Explore the Challenge) ประกอบด้วย
การค้นหาจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ (Objective Finding: OF)
การแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact Finding: FF)
การระบุปัญหา (Problem Finding: PF)
ขั้นที่ 2 การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา (Generate Ideas) ประกอบด้วย
การค้นหากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea Finding: IF)
ขั้นที่ 3 เตรี ยมปฏิบตั ิการ (Prepare for Action) ประกอบด้วย
แนวทางในการแก้ปัญหา (Solution Finding: SF)
การยืนยันแนวทางในการแก้ปัญหา (Acceptance Finding: AF)
2.2 ระหว่า งการจัดการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ประกอบด้วย 1) แบบประเมินวิธีการทาง
วิท ยาศาสตร์ และ 2) แบบประเมิ น ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ โดยใช้แ บบประเมิ น
ความสามารถที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
3. หลังการเรี ยนรู้
3.1 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดสอบหลังการเรี ยนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรี ย นรู้
หลังเรี ยน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกับ
ข้อสอบก่อนเรี ยน
3.2 ผู้วิ จ ัย ด าเนิ น การให้ นัก เรี ยนท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การจัด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
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1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบประเมินความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)โดยใช้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC: Index Of Item Objective Congruence)
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
บรรยากาศ
1.2.1 ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) และความ
ถูกต้องของแบบทดสอบโดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index Of Item Objective Congruence:
IOC)
1.2.2 ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบการวัดผลการเรี ยนรู้เรื่ อง บรรยากาศ โดย
ใช้ค่ า สถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย (  ) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
บรรยากาศก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent
2.2 การประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็ น
2.2.1 การประเมิ น วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยแบบประเมิ น วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ คือ สู ง กลาง และต่า ซึ่ งใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.2.2 การประเมิ น ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยแบบประเมิ น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะดังนี้ 1) ทักษะการตั้งคาถาม 2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน
3) ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง 5) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุ ป โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ คือ สู ง กลาง และต่า ซึ่ งใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 การศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
มากที่สุด เห็ นด้วยมาก เห็ นด้วยปานกลาง เห็ นด้วยน้อย เห็ นด้วยน้อยที่ สุด ซึ่ งใช้ค่าเฉลี่ ย (  )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์” ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ รายวิช าวิท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้เรื่ อง บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ตอนที่ 1

ผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบผลกำรเรี ยนรู้ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง บรรยำกำศ
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 ก่ อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
เพื่ อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จ ัย ข้อ ที่ 1 คื อ เปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
35 คน ทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ย นรู ้ รายวิช าวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ก่ อนและหลัง
การทดลอง ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุ ดเดียวกัน และมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน จากนั้นจึงหาผลต่างของ
คะแนน (D) จากการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน และนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสอง
ครั้งมาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 8 ดังนี้
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ตารางที่ 8 คะแนนเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรี ยน
กลุ่มทดลอง

N

คะนนเต็ม



S.D.

t-test

Sig.

การทดสอบก่อนเรี ยน
การทดสอบหลังเรี ยน

35
35

20
20

7.09
17.77

1.85
1.24

32.90

.000*

* มีนยั สาคัญที่ระดับ .01
จากตารางที่ 8 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีคะแนนหลังเรี ยน (  = 17.77, S.D. = 1.24) สู งกว่าก่อนเรี ยน
(  = 7.09, S.D. = 1.85) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
ตอนที่ 2

ผลกำรวิเครำะห์ ควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกระบวนกำรแก้ ปัญหำอย่ ำงสร้ ำงสรรค์
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 คือ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลังการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หลังเรี ยนอยู่ในระดับสู ง โดยใช้
แบบประเมินวัดความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
1. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนี้ เพื่อตอบคาถามในการวิจยั ข้อที่ 2 เกี่ยวกับความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏผล ดังนี้
1.1 ความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนี้ เพื่อตอบคาถามในการวิจยั ข้อที่ 2 เกี่ยวกับความสามารถ
ด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยของความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
1. การตั้งสมมติฐานจากปั ญหา
2. การออกแบบการทดลอง
3. การบันทึกผลการทดลอง



S.D.

ระดับควำมสำมำรถ

ลำดับที่

2.50
2.45
2.33

0.43
0.42
0.42

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยของความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
4. การวิเคราะห์และสรุ ปผลการทดลอง
5. การเขียนรายงานการทดลอง
ความสามารถโดยรวม



2.05
2.04
2.27

S.D.
0.40
0.43
0.46

ระดับควำมสำมำรถ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลำดับที่
4
5

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของ
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.27, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้านเรี ยง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ลาดับที่ 1 ด้านการตั้งสมมติฐานจากปั ญหา (  =2.50, S.D. =
0.43) อยูใ่ นระดับสู ง รองลงมา ด้านการออกแบบการทดลอง (  =2.45, S.D. = 0.42) อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง รองลงมาด้านการบันทึกผลการทดลอง (  =2.33, S.D. = 0.42) อยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมา ด้า นการวิเคราะห์ และสรุ ปผลการทดลอง (  =2.05, S.D. = 0.40) อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง และลาดับสุ ดท้าย ด้านการเขียนรายงานการทดลอง (  =2.04, S.D. = 0.43) อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ตามลาดับ
1.2 ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนี้ เพื่อตอบคาถามในการวิจยั ข้อที่ 2 เกี่ยวกับความสามารถ
ด้า นทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นในกลุ่ ม ทดลอง ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล
ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
1.
2.
3.
4.

ทักษะการตั้งคาถาม
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
ทักษะการทดลอง
4.1 ความสามารถในการออกแบบ
4.2 การปฏิบตั ิการทดลอง
4.3 การบันทึกผล
ทักษะการทดลองโดยรวม
5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป
ความสามารถโดยรวม



S.D.

ระดับควำมสำมำรถ

ลำดับที่

2.43
2.63
2.57
2.83

0.67
0.50
0.50
0.32

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

4
1
3

2.63
2.27
2.58
2.29
2.50

0.40
0.44
0.45
0.52
0.45

สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง

2
5
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จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน พบว่า ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 ทักษะ
โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง (  = 2.50, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน เรี ยงตามลาดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า ลาดับที่ 1 ด้านทักษะการตั้งสมมติฐาน (  = 2.63, S.D. = 0.50) อยูใ่ นระดับสู ง
รองลงมา ด้านทักษะการทดลอง (  = 2.58, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับสู ง รองลงมาด้านทักษะ
การกาหนดและควบคุมตัวแปร (  = 2.57, S.D. = 0.50) อยูใ่ นระดับสู ง รองลงมา ด้านทักษะการตั้ง
คาถาม (  = 2.43, S.D. = 0.67) อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และลาดับสุ ดท้าย ด้านทัก ษะ
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป (  = 2.29, S.D. = 0.52) อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
ตอนที่ 3

ผลกำรวิเครำะห์ ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 ทีม่ ีต่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ เรื่อง บรรยำกำศ ทีไ่ ด้ รับกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยด้ วยกระบวนกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงสร้ ำงสรรค์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนี้ เพื่อตอบคาถามในการวิจยั ข้อที่ 3 เกี่ ยวกับความคิดเห็ นของ
นักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนในกลุ่ ม
ตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหาสาระ 2) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) ด้านบรรยากาศ
ในการเรี ยนรู้ 4) ด้านวัดและประเมินผล และ 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์



S.D. ระดับความคิดเห็น

ลาดับ
ที่

ด้านเนื้อหาสาระ
1. เนื้อหาเรื่ อง บรรยากาศ มีความน่าสนใจ

4.74

0.56

เห็นด้วยมากที่สุด

3

2. เนื้อหาเรื่ องบรรยากาศครอบคลุม เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน
3. เนื้อหา เรื่ องบรรยากาศ เป็ นเรื่ องที่เรี ยนเข้าใจง่าย

4.60

0.69

เห็นด้วยมากที่สุด

5

4.66

0.68

เห็นด้วยมากที่สุด

4

4. เนื้อหา เรื่ อง บรรยากาศ ที่เรี ยนเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับชีวติ ประจาวัน
5. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้เรื่ อง บรรยากาศ ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

4.80

0.58

เห็นด้วยมากที่สุด

2

4.97

0.17

เห็นด้วยมากที่สุด

1
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ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ)
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านเนื้อหาสาระโดยรวม
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน ครู เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความสนใจ



S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.75

0.58

เห็นด้วยมากที่สุด

ลาดับ
ที่


4.69

0.68

เห็นด้วยมากที่สุด

5

7. กิจกรรมสร้างความสนใจ จนทาให้นกั เรี ยนอยากสื บ
เสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
8. กิจกรรมการเรี ยนการสอนช่วยส่งเสริ มการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นระบบ
9. กิจกรรมการเรี ยนได้ฝึกทักษะต่างๆจนมีความมัน่ ใจ
และกล้าแสดงออก
10. กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มความรู ้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อนักเรี ยน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยรวม
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
11. นักเรี ยนมีความสุข สนุกสนานในการเรี ยนรู ้

4.80

0.53

เห็นด้วยมากที่สุด

3

4.91

0.37

เห็นด้วยมากที่สุด

2

4.77

0.60

เห็นด้วยมากที่สุด

4

4.97

0.17

เห็นด้วยมากที่สุด

1

4.83

0.51

เห็นด้วยมากที่สุด



4.97

0.17

เห็นด้วยมากที่สุด

1

12. เปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
ซึ่งกันและกัน

4.91

0.28

เห็นด้วยมากที่สุด

2

13. สภาพของห้องเรี ยนมีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

4.77

0.55 เห็นด้วยมากที่สุด

4

14. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
สามารถเผยแพร่ ต่อบุคคลอื่นได้
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้โดยรวม
ด้านการวัดผลประเมินผล

4.80

0.53

3

3.62

0.42

15. ครู ผสู ้ อนใช้การวัดและประเมินผลด้วยการปฏิบตั ิ

4.91

0.28

เห็นด้วยมากที่สุด

2

16. ครู ผสู ้ อนประเมินผลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านการวัดผลประเมินผลโดยรวม

4.97

0.17

เห็นด้วยมากที่สุด

1

4.94

0.23

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยมากที่สุด
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ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ)
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
17. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
18. นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
สร้างสรรค์
19. นักเรี ยนมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
20. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม
ความคิดเห็นโดยรวม



S.D.

ระดับความคิดเห็น

ลาดับ
ที่

เห็นด้วยมากที่สุด
4.94
4.91

0.24
0.28

เห็นด้วยมากที่สุด

2
3

4.94

0.24

เห็นด้วยมากที่สุด

2

4.97

0.17

เห็นด้วยมากที่สุด

1

4.94
4.62

0.23
0.45

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด



จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการวิเ คราะห์ ความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการจัด
การเรี ยนรู้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์โดยรวมมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย
มากที่สุด (  = 4.62, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัด
การเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ลาดับที่ 1 ด้าน
การวัดผลประเมินผล (  = 4.94, S.D.= 0.23) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (  = 4.94, S.D. =
0.23) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยรวม (  = 4.83, S.D. =
0.51) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาด้านเนื้ อหาสาระโดยรวม (  = 4.75, S.D. = 0.58) อยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และลาดับสุ ดท้าย ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ โดยรวม (  = 3.62,
S.D.= 0.42) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ตามลาดับ
ลาดับที่ 1 ด้านการวัดผลประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  =
4.94, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ลาดับที่ 1 นักเรี ยน
มีความคิ ดเห็ นว่า ครู ผูส้ อนประเมินผลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม (  = 4.97, S.D. = 0.17) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา
นักเรี ยนมีความคิดเห็ นว่า ครู ผสู้ อนใช้การวัดและประเมินผลด้วยการปฏิบตั ิ (  = 4.91, S.D. =
0.28) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
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ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้ผลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  = 4.94,
S.D.= 0.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ลาดับที่ 1 นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นว่า สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (  = 4.97, S.D. = 0.17) อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา นักเรี ยนมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ปฏิบตั ิทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างสร้างสรรค์ (  = 4.94, S.D. = 0.24) อยูใ่ นระดับ
เห็ นด้วยมากที่สุด เท่ากัน และลาดับสุ ดท้าย นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่าง
สร้างสรรค์ (  = 4.91, S.D. = 0.28) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ตามลาดับ
รองลงมาด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยภาพรวม (  = 4.83, S.D.= 0.51) อยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ลาดับที่ 1 นักเรี ยนมี
ความเห็ นว่า กิ จกรรมการเรี ยนส่ งเสริ มความรู ้ ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต่อนัก เรี ย น
(  = 4.97, S.D. = 0.17) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กิจกรรมการเรี ยนการสอนช่วย
ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นระบบ (  = 4.91, S.D. = 0.37) อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากที่สุด รองลงมา กิจกรรมสร้างความสนใจ จนทาให้นกั เรี ยนอยากสื บเสาะหาความรู้ดว้ ยตนเอง
(  = 4.80, S.D. = 0.53) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กิจกรรมการเรี ยนได้ฝึกทักษะ
ต่างๆจนมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก (  = 4.77, S.D. = 0.60) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
และลาดับสุ ดท้าย นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตาม
ความสนใจ (  = 4.69, S.D. = 0.68) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ตามลาดับ
รองลงมาด้านเนื้ อหาสาระโดยภาพรวม (  = 4.75, S.D. = 0.58) อยูใ่ นระดับระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ลาดับที่ 1 นักเรี ยน
สามารถนาความรู้เรื่ อง บรรยากาศ ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (  = 4.97, S.D. = 0.17) อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา เนื้ อหา เรื่ อง บรรยากาศ ที่เรี ยนเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวัน
(  = 4.80, S.D. = 0.58) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา เนื้ อหาเรื่ อง บรรยากาศ มีความ
น่าสนใจ (  = 4.74, S.D. = 0.56) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา เนื้ อหา เรื่ องบรรยากาศ
เป็ นเรื่ องที่เรี ยนเข้าใจง่าย (  = 4.66, S.D. = 0.68) อยูใ่ นระดับมากที่สุด และลาดับสุ ดท้าย เนื้ อหา
เรื่ องบรรยากาศครอบคลุม เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน (  = 4.60, S.D. =
0.69) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ตามลาดับ
ลาดับสุ ดท้าย ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้โดยภาพรวม (  = 3.62, S.D. = 0.42) อยูใ่ น
ระดับเห็ นด้วยมากที่สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ลาดับที่ 1
นักเรี ยนมีความสุ ข สนุกสนานในการเรี ยนรู้ (  = 4.97, S.D. = 0.17 ) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
รองลงมา เปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน (  = 4.91, S.D. = 0.28 ) อยูใ่ น
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ระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถเผยแพร่
ต่อบุคคลอื่นได้ (  = 4.80, S.D. = 0.53) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด และลาดับสุ ดท้าย สภาพของ
ห้องเรี ยนมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (  = 4.77, S.D. = 0.55) อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ เป็ นวิจ ัย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest Posttest Design
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อศึกษาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องบรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แก่ นัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ ก ษา 2558 ของโรงเรี ย นเขาย้อยวิท ยา อาเภอเขาย้อย จัง หวัดเพชรบุ รี สั ง กัดส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จานวน 5 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 150 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ที่กาลังศึกษาใน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
จานวน 1 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 35 คน ที่ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีจบั สลากห้องเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จานวน 7 แผน
แผนละ 3 คาบเรี ยน รวม 21 คาบ
2. แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่ อง บรรยากาศ จานวน 20 ข้อ
3. แบบประเมิ นความสามารถทางวิท ยาศาสตร์ ประกอบด้วย ความสามารถด้า น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้ อหาสาระ 2) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 4) ด้านวัดและประเมินผล และ 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
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การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ 1) การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
(t-test) แบบ Dependent 2) การประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยการจัด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ใช้ แ บบประเมิ น
ความสามารถด้า นวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ และแบบประเมิ น ด้า นทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุ ปผลกำรวิจัย
จากการศึ ก ษาเรื่ อง การพัฒ นาความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ จากการ
ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
2. ความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า ความสามารถด้าน
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.27 และ
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.46 และความสามารถด้านทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.50 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมนักเรี ยนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.62
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45
อภิปรำยผล
การวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์ ผูว้ ิจยั ได้แยกอภิปราย
ตามลาดับ ดังนี้
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1. ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แตกต่างกัน
อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้นกั เรี ยนได้มีการฝึ กคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิท ยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ มี จุด มุ่ ง หมาย เพื่ อให้นัก เรี ย นได้ฝึ ก
แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษา ค้นคว้าทดลอง ตามความถนัด และสนใจแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง เพื่ อตอบคาถามที่ ตนเองอยากรู้ หาเหตุ และผล โดยผ่านกระบวนการคิ ดและ
ปฏิ บตั ิอย่างมีระบบ เน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม ผลที่ได้จากการฝึ กจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการอย่างสมเหตุสมผล ตามแนวความคิดของพาร์ น (Parnes, 1992)
ได้เสนอกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบ่งออกเป็ นลาดับขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1
สารวจปั ญหา (Explore the Challenge) ประกอบด้วย 1) การค้นหาจุ ดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้
(Objective Finding) 2) การแสวงหาข้อเท็จจริ ง (Fact Finding) 3) การระบุปัญหา (Problem Finding)
โดยขั้นแรกให้นัก เรี ย นทาการสารวจหาข้อมูลความจริ ง และรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหาจาก
สถานการณ์ ที่กาหนดให้และสามารถระบุสาเหตุของปั ญหาได้โดยเริ่ มจากปั ญหาที่เกิ ดจากสิ่ งใกล้
ตัว ทาให้นกั เรี ยนสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง
ขั้นที่ 2 การสร้ างแนวคิ ดในการแก้ปัญหา
(Generate Ideas) ประกอบด้วย การค้นหากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea Finding) ขั้นนี้ เป็ น
การรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด โดยไม่มี
การวิพากษ์วจิ ารณ์ หรื อตัดสิ นความคิดที่เสนอมา โดยมีการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กการพูดและความกล้าแสดงออก และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และขั้นที่ 3 เตรี ยมปฏิบตั ิการ
(Prepare for Action) ประกอบด้วย 1) แนวทางในการแก้ปัญหา (Solution Finding) 2) การยืนยัน
แนวทางในการแก้ปัญหา (Acceptance Finding) ขั้นสุ ดท้ายเป็ นการตัดสิ นเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพมาก และสามารถปฏิบตั ิการแก้ปัญหาตามวิธีที่ได้เลือกไว้ได้ โดย
นัก เรี ย นจะช่ วยกันสรุ ป ภายในชั้นเรี ย นเลื อกวิธีที่ ดีที่ สุ ด และนาความรู้ ที่ไ ด้จากการค้นพบด้วย
ตนเองไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการแก้ปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ เกิ ด สถานการณ์ ใ หม่ ไ ด้อย่า งถู ก ต้อ งและ
สมเหตุสมผล
จะเห็นว่า การจัดการเรี ยนการสอนแต่ละขั้นตอนนั้น เริ่ มจากการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ได้ตระหนักและเห็ นความสาคัญของปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศและพยายามค้นหา
วิธีการในการหาคาตอบด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ และเป็ นการ
ฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเป็ น
การฝึ กทักษะการทางานกลุ่ม ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่าการเรี ยนในช่วงต้น นักเรี ยนยังสับสนอยูบ่ า้ ง เวลา
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ทาการสอนจึงต้องอธิบาย และเสริ มแรงตลอดเวลา ทาให้นกั เรี ยนมีความตั้งใจและอยากสนใจอยาก
เรี ยนรู ้ มากขึ้ น อี กทั้งพยายามดู แลนักเรี ยนให้ทวั่ ถึ งเป็ นรายบุคคล เพื่อกระตุ น้ ให้นักเรี ยนคิ ดจน
สามารถปฏิ บตั ิ กิจกรรมประสบความสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กัญญารั ตน์ โคจร
(2554) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่ อง สารและ
สมบัติของสาร สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบ
CPS ไปใช้โดยพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้นารู ปแบบการเรี ยนรู้แบบ CPS ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นกระตุน้ ความสนใจ ขั้นสารวจตรวจสอบทาความเข้าใจปั ญหา ขั้นสร้างทางเลือกในการ
แก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองค์ความรู ้ ไป
ทดลองสอนนักเรี ยน พบว่า เมื่อนาคุ ณลักษณะสาคัญ 5 ประการของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บ
เสาะหาความรู ้มาผสมผสาน บูรณาการกับหลักการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาใช้เป็ นพื้นฐาน
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบ CPS นั้น ทาให้ได้รูปแบบการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดการเรี ยนรู้ สามารถนาไปใช้ในห้องเรี ยนได้จริ ง ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ตรงให้กบั นักเรี ยน ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเองจากการปฏิ บ ตั ิ แสวงหาความรู ้ และเชื่ อมโยงองค์ค วามรู ้ เดิ ม ขณะเดี ย วกันก็ ส่ง เสริ ม ให้
นัก เรี ย นเกิ ด ทัก ษะในการแก้ปั ญ หา การคิ ด สร้ า งสรรค์ และคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล รวมทั้ง ได้ฝึ ก
กระบวนการทางานจากกิจกรรมที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ให้นกั เรี ยนได้กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้า
ทา ได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน โดยเริ่ มจากขั้นที่ 1 สารวจปั ญหา โดยให้นักเรี ยนทาการ
ส ารวจหาข้อ มู ล ความจริ งและรวบรวมข้อมู ล เกี่ ย วกับ ปั ญหาจากสถานการณ์ ที่ ก าหนดให้ และ
สามารถระบุ ส าเหตุ ข องปั ญ หา โดยเปิ ดโอกาสและกระตุ ้น ให้นัก เรี ย นได้มี โอกาสนาปั ญหาที่
นักเรี ยนได้พบเจอของตนเอง ส่ วนในขั้นที่ 2 การสร้ างแนวคิดในการแก้ปัญหา เป็ นการรวบรวม
ข้อ มู ล เพื่ อ น าเสนอแนวทางในการแก้ปั ญ หา วิธี ก ารแก้ปั ญหาให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด โดยไม่ มี ก าร
วิพากษ์วจิ ารณ์หรื อตัดสิ นความคิดที่เสนอมา และนอกจากนี้ ยงั เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ในบรรยากาศ
ที่เป็ นกัลยาณมิตร เน้นส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและครู มีความใกล้ชิด สนิ ทสนม สามารถปรึ กษาได้ใน
ทุ ก เรื่ อ ง และขั้น ที่ 3 ปฏิ บ ัติ ก าร เป็ นการตัด สิ น เลื อ กวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ ดี ที่ สุ ด เหมาะสม มี
ประสิ ทธิ ภาพมาก และสามารถปฏิบตั ิการแก้ปัญหาตามวิธีที่ได้เลือกไว้ได้ และสามารถนาความรู ้ที่
ได้จากการค้นพบด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ใหม่ไ ด้ สอดคล้องกับ
พาร์น (Parnes, 1976, อ้างถึงใน พัชรา พุ่มพชาติ, 2552: 87) ได้ทดลองใช้วิธีการระดมสมองในการ
หาวิธีการแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษา โดยวิธีการทดลองเปรี ยบเที ยบกลุ่ ม
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ที่ ห นึ่ ง ใช้วิธี ระดมสมอง โดยให้ ทุ ก คนเสนอวิธี ก ารแก้ปั ญหามากที่ สุ ดเท่ า ที่ คิ ดได้โ ดยไม่ ต้อ ง
คานึ งถึงว่าเป็ นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด กลุ่มที่สองให้เสนอวิธีแก้ปัญหาที่คิดว่าเป็ นวิธีที่ดีที่สุด ผล
การศึกษาพบว่า ภายในระยะเวลาเท่ากันกลุ่มที่หนึ่ งมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์
สู งกว่ากลุ่มที่สอง ผลการศึกษาของ สิ ทธิ ชยั ชมพูพาทย์ (2554) พบว่า รู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนเพื่ อการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ ส่ ง ผลให้นัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษทางด้า น
วิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ดา้ นภาษาและวาทกรรม
กิจกรรมและการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์และสังคมดีข้ ึนและเพิ่มขึ้นในแต่ละวงรอบของการวิจยั และ
หลังยุติก ารวิจยั แล้วนัก เรี ยนยัง ใช้ก ารแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ใ นการเรี ยนรู ้ อย่า งต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
2. ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง ผลการ
วิเคราะห์ความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์ความสามารถด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
2.27 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้ ก ระบวนการแก้ปั ญหาอย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยสามารถพัฒนาความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เพราะการ
จัดกิ จกรรมโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิ ดการคิดอย่างเป็ น
ระบบ โดยเริ่ มจากสังเกตพบเห็นปั ญหา แล้วนาไปตั้งปั ญหาและข้อสังเกต สามารถวิเคราะห์หาวิธี
ในการแก้ปัญหา และเป็ นการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็ นการฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มซึ่งพบว่าสอดคล้องกับ ศริ นทิพย์
ภู่สาลี (2542: 6) ให้ความหมายว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิ ด
จากการปฏิบตั ิและฝึ กฝนความนึกคิดอย่างเป็ นระบบเป็ นความสามารถในการค้นคว้าหาความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการกาหนด และนิ ยามกันไว้หลายแบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายและความต้องการของการเรี ยนการสอน ปรัชญาหรื อแนวคิดของการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ตามกาลเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ข้ ึนอยูต่ วั แปรที่สาคัญ คือ กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่จดั ไว้น้ นั สามารถฝึ กทักษะใดได้หรื อไม่ ซึ่ งสอดคล้องกับ ฐิติญา สุ ขแก้ว (2554: ออนไลน์)
ได้กล่าวถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนการเสาะหาความรู ้อย่างมีเหตุมีผล และมี
ขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสามารถสรุ ปทักษะกระบวนการวิธีทางวิทยาศาสตร์ ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นระบุปัญหา เป็ นขั้นตอนที่เกิดจากการสังเกตพบเห็นปั ญหารอบ ๆ ตัว แล้วนาไปตั้งปั ญหาและ
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ข้อสังเกต โดยการตั้งปั ญหานั้นจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครื อ 2) ขั้นตั้งสมมติฐาน คือ การคาดคะเนคา
ตอบของปั ญหาที่ตอ้ งการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลความรู้ จากประสบการณ์เดิม สมมติฐานที่ดีตอ้ ง
สัมพันธ์กบั ปั ญหาและสามารถตรวจสอบได้ 3) ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกต การสารวจ หรื อการลงมือทดลองปฏิบตั ิ เพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ถูกต้อง
หรื อไม่ ในกรณี ที่เป็ นการทดลอง จะต้องวางแผนการทดลองอย่างเป็ นขั้นตอน ระบุวสั ดุอุปกรณ์
ที่ใช้และสารเคมีที่ใช้ และบันทึกผลการทดลองอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 4) ขั้นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นการนา ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ทดลอง มาแปรความหมายเพื่อจะนาไปสู่ การสรุ ปผล และ
5) ขั้นสรุ ปผล เป็ นการสรุ ปผลจากการทดลอง ทาให้นกั ศึกษาได้รับความรู้และคาตอบของปั ญหา
และชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2544: 258) อธิ บายว่าเป็ นความรู้ที่ตอ้ งรู้และทักษะที่ตอ้ งทาได้ ซึ่ งเป็ นความรู้
และทักษะสาคัญตามที่กาหนดไว้ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ และต้องนาไปใช้ในการเรี ยนรู ้ หน่ วยนั้น ๆ
ซึ่ งครู จะต้องวิเคราะห์จากผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง โดยเฉพาะทักษะจะมี 3 ประเภท คือ ทักษะตาม
ธรรมชาติวิชา ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน ด้านทักษะกระบวนการ ทักษะทัว่ ไป ซึ่ งได้จากการเรี ยนรู ้
วิชาอื่ นแต่จาเป็ นต้องใช้ในหน่ วยการเรี ย นรู ้ น้ ี ทักษะการคิ ดเป็ นทั้งการคิ ดระดับต้นและการคิ ด
ระดับสู ง เมื่ อครู ผสู ้ อนได้ออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 13
ก็จะทาให้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
3. ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นที่เห็นด้วย
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.62 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยูใ่ นระดับความคิดเห็นที่เห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด เป็ นลาดับที่ 1 โดยนักเรี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ เพราะเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั และเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนที่ช่วยให้นกั เรี ยนทางาน
ได้อย่างเป็ นระบบขั้นตอนมากขึ้น มีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าคิดและกล้าแสดงออก ทางานเป็ น
กลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์ทาให้เกิดความคิดหลากหลายแปลกใหม่ และร่ วมกันแก้ปัญหานั้น ๆ ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีข้ นั ตอน มีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลความรู ้เดิมหลาย ๆ ด้านมา
ประกอบ ทั้งนี้ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบคาตอบได้อย่างถูกต้อง รองลงมาด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สิ่ งที่
สาคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ก็คือกระบวนการเรี ยนการสอน เพราะกระบวนการ
เรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใดก็ตามจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ผูร้ ับผิดชอบในการสอน
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหา วิธีการสอน จุดมุ่งหมายของการสอน ตลอดจน การวัด และ
ประเมินผลในแต่ละลักษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เช่นเดียวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
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ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ได้มีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย คิดค้นหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง นักเรี ยนได้ฝึกการใช้สติปัญญาในด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และ
สังเคราะห์เป็ นสาระที่มีความหมายต่อตนเอง รวมทั้งเกิดทักษะ ในการเรี ยนรู้ที่มีหลากหลายวิธี เช่น
การค้นคว้า การอภิปรายถกเถียง การลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่ งจะก่อให้เกิดการ
เรี ยนรู้ ที่ร่วมมือช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน จึงทาให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ ตรงทั้งด้านความรู ้
ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม อันพึงประสงค์ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การสังเกต การคิดแก้ปัญหา วางแผนเลือกแนวทางแก้ปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบผล
ด้วยตนเอง จากสถานการณ์ ที่ครู และนักเรี ยนเป็ นผูก้ าหนด มีทกั ษะการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ช่วยเหลือกัน กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่นเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้
สอดคล้องกับสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท., 2546: 215) ได้เสนอ
ความคิดเห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวดังกล่าว จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนการ
สอนทั้งครู และนักเรี ยนกล่าวคือลดบทบาทของครู ผสู ้ อนจากการเป็ น ผูบ้ อกเล่า บรรยาย สาธิ ต เป็ น
การวางแผนจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของนักเรี ยน
ตั้งแต่เริ่ มคือร่ วมวางแผนการเรี ยนการวัดผล ประเมินผล และต้องคานึ งว่ากิจกรรมการเรี ยนนั้นเน้น
การพัฒนากระบวนการคิด วางแผนลงมือปฏิบตั ิศึกษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จาก
แหล่งเรี ยนรู ้หลากหลาย การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจะเกิดขึ้นระหว่างที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมโดยตรงใน
การทากิจกรรมการเรี ยน หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ จึงจะเกิดความสามารถในการสื บเสาะหาความรู ้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Indiana Creative Problem
Solving Initiative Blumberg Center (2003: 45) ทาการวิจยั เรื่ องความสามารถในการแก้ปัญหา โดย
ให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มสู งขึ้น จากความคิดเห็น
ของนักวิชาการและ งานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสอนต่าง ๆ พบว่า ไม่วา่ จะใช้กิจกรรมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สัมพันธ์กบั รู ปแบบการสอนใด ๆ ก็จะทาให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนที่ ไม่ได้รับการสอนตามรู ปแบบดังกล่าว รองลงมาด้านเนื้ อหาสาระ
จากการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เลือกรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เนื่ องจากเป็ นเนื้ อหาที่ใกล้ตวั สามารถนาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้ และ
นาไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ และด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ การจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้และที่สาคัญคือการออกแบบและการใช้เครื่ องมือเพื่อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ โดยเน้นว่าต้อง
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ทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจ เกิดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ และการจดจาตามมาแล้วนาไปสู่ ความสามารถในการ
ใช้เหตุผล เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิต (Caine and Caine, 1977, อ้างถึงใน นริ ศรา
เสื อคล้าย, 2550) เนื่ องจากสมองมีการเชื่ อมโยงกับอารมณ์ ของคน ในขณะที่อารมณ์ ของคนก็จะ
ส่ ง ผลต่อการเรี ยนรู ้ โดยอารมณ์ จะเป็ นตัวช่ วยเราในการเรี ย กความทรงจาเดิ มที่ เก็ บ ไว้ในสมอง
ออกมาใช้ สาหรั บภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ภาวะของสมองที่มีความ
ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย (Relaxed Alertness) ดังนั้น ครู ผสู ้ อนจึงมีหน้าที่ในการสร้างสิ่ งแวดล้อมใน
การเรี ยนรู ้ แก่ผเู ้ รี ยนในลักษณะที่ทนั สมัย เพลิดเพลิน แต่ทา้ ท้ายและชวนให้หาคาตอบเพื่อกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย มากกว่าความรู ้สึกเครี ยด กังวลและกดดัน เพราะสิ่ งแวดล้อม
ดังกล่าว อาจทาให้เกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ทางลบแก่ผเู ้ รี ยนได้ รวมทั้งแนวคิดที่สาคัญจากการเรี ยนรู้
โดยใช้สมองเป็ นฐาน (Brain-based Learning) ได้แก่ การที่การเรี ยนรู ้ของคนจะประสบความสาเร็ จ
ที่ สุ ด เมื่ อกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ ประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ย นที่ เป็ นรู ป ธรรมและ
สามารถจับต้องได้ เพราะคนเราจะจาสิ่ งต่าง ๆ ได้แม่นยาที่สุดเมื่อข้อเท็จจริ งต่าง ๆ และทักษะฝังอยู่
ในจากกิ จ กรรมในชี วิ ต จริ ง ตามธรรมชาติ เพราะเป็ นการเรี ย นรู ้ โ ดยอาศัย ประสบการณ์ ต รง
(Lackney, 2002, อ้างถึงใน วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ , 2550) จึงเป็ นสิ่ งที่ยืนยันได้วา่ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาความคิดของนักเรี ยนอย่างเป็ นกระบวนการได้โดยใช้
กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์” ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นำผลกำรวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ครู ผสู ้ อนควรมีการ
เตรี ย มตัว ล่ ว งหน้า มาอย่า งดี โ ดยศึ ก ษาขั้น ตอนต่ า ง ๆ ให้ เ ข้า ใจและสอดคล้อ งกับ วิ ธี ก ารทาง
วิท ยาศาสตร์ และควรมี ก ารเตรี ย มสถานการณ์ ปัญหาให้มี ล ัก ษณะที่ น่า สนใจ หลากหลาย เพื่ อ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากคิดแก้ปัญหา สามารถวางแผน เพื่อดาเนินการแก้ปัญหาได้
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ โดยการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ช้ ันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 สามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ดุ ลยพิ นิจของครู ผูส้ อน เพื่อให้เกิ ดผลดี ต่อนักเรี ยน เช่ น ในแต่ล ะคาบ
ครู ผสู ้ อนอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ ๆ เมื่อเข้าสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

90
สร้างสรรค์ในขั้นที่ 1 สารวจปั ญหา และขั้นที่ 2 การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา นักเรี ยนทาการ
ส ารวจหาข้อมู ล ความจริ ง และรวบรวมข้อมู ล เกี่ ย วกับ ปั ญหาจากสถานการณ์ ที่ ก าหนดให้ เพื่ อ
นาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากที่ สุด ครู ผูส้ อนไม่ควรใช้เวลานาน
จนเกินไป และขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มครู ผสู้ อนควรแนะนาให้นกั เรี ยนเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง หรื ออาจให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานกลุ่มด้วย
3. ในการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ในขั้นที่ 3 ปฏิบตั ิการ ที่ตอ้ งมีการทดลองปฏิบตั ิจริ ง ครู ผสู้ อนควรจะสอนพื้นฐานให้กบั
นักเรี ยนเกี่ ยวกับ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ต่างๆ เพื่อให้
นักเรี ยนเกิดความชานาญในการปฏิบตั ิ
4. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยพัฒนา
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระยะแรกนั้นนักเรี ยนจะมีความกังวลในการเขียนคาตอบในแต่ละ
ขั้น ของวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ และจะถามครู ผู ้ส อนบ่ อ ยๆดัง นั้น ครู ค วรต้อ งให้ ค าแนะน า
ยกตัวอย่างโดยการเขียนให้ดู เมื่อนักเรี ยนเกิดการปรับตัวได้ก็จะได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี และ
เกิดความตั้งใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม
5. ครู ผสู ้ อนควรสร้ างความเป็ นกันเองในการเรี ยนการสอนและกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
สนใจที่จะนาเสนอวิธีในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิ คต่าง ๆ เช่ น การใช้คาถามกระตุน้ หรื อใช้การ
เสริ มแรง โดยให้กาลังใจเมื่อนักเรี ยนแก้ปัญหาในแต่ข้ นั ได้
6. การใช้รูปแบบการสอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ควรจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องตามความสามารถของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารวิจยั โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ด้วยกระบวนการแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์กบั รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น หรื อสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ
2. ควรมีการทาวิจยั การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
แก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ กับการสอนรู ปแบบอื่นๆ เช่ น วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
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ตารางที่ 12 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 1 เรื่ อง ส่ วนประกอบของอากาศ
ข้อ
1

รายการประเมิน

มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
2 ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
3 ความครอบคลุมของสาระสาคัญกับตัวชี้วดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรี ยนรู ้
4 ความเหมาะสมของจานวนชัว่ โมง
5 ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
6 ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการ และ
ตัวชี้วดั
7 ความครบถ้วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กับตัวชี้วดั
8 ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้รวบยอดของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
9 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ พาร์น
10. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คุณลักษณะครบตามตัวชี้วดั ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ และเน้นสมรรถนะสาคัญที่หลักสูตร
แกนกลางฯ กาหนด
11 ความเหมาะสมของสื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรี ยนรู ้
12 ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผล
การเรี ยนรู ้

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

 R IOC ความหมาย
3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3
3
3

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

0.67

สอดคล้อง
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ตารางที่ 12 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 1 เรื่ อง ส่ วนประกอบของอากาศ (ต่อ)
ข้อ

รายการประเมิน

13 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
14 ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
15 หน่วยการเรี ยนรู ้สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

+1

 R IOC ความหมาย
3

0.67

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

ตารางที่ 13 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 2 เรื่ อง สมบัติของอากาศ
ข้อ

รายการประเมิน

1

มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
ความครอบคลุมของสาระสาคัญกับตัวชี้วดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของจานวนชัว่ โมง
ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการ และ
ตัวชี้วดั

2
3
4
5
6

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC ความหมาย

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
0

+1
+1
+1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1.00

สอดคล้อง

101
ตารางที่ 13 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 2 เรื่ อง สมบัติของอากาศ (ต่อ)
ข้อ

รายการประเมิน

7

ความครบถ้วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กับตัวชี้วดั
ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้รวบยอดของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ พาร์น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คุณลักษณะครบตามตัวชี้วดั ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ และเน้นสมรรถนะสาคัญที่หลักสูตร
แกนกลางฯ กาหนด
ความเหมาะสมของสื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผล
การเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง

8

9

10

11
12
13
14
15

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

 R IOC ความหมาย
3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 14 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 3 เรื่ อง สมบัติของอากาศ (ต่อ)
ข้อ
1

รายการประเมิน

มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
2 ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
3 ความครอบคลุมของสาระสาคัญกับตัวชี้วดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรี ยนรู ้
4 ความเหมาะสมของจานวนชัว่ โมง
5 ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
6 ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการ และ
ตัวชี้วดั
7 ความครบถ้วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กับตัวชี้วดั
8 ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้รวบยอดของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
9 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ พาร์น
10 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คุณลักษณะครบตามตัวชี้วดั ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ และเน้นสมรรถนะสาคัญที่หลักสูตร
แกนกลางฯ กาหนด

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

1

 R IOC ความหมาย
3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

1

1

3

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
0

+1
+1
+1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 14 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 3 เรื่ อง สมบัติของอากาศ (ต่อ)
ข้อ

รายการประเมิน

11 ความเหมาะสมของสื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรี ยนรู ้
12 ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผล
การเรี ยนรู ้
13 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
14 ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
15 หน่วยการเรี ยนรู ้สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

 R IOC ความหมาย
3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

ตารางที่ 15 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 4 เรื่ อง อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยากาศ
ข้อ

รายการประเมิน

1

มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
ความครอบคลุมของสาระสาคัญกับตัวชี้วดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของจานวนชัว่ โมง

2
3
4

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC ความหมาย

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 15 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 4 เรื่ อง อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยากาศ (ต่อ)
ข้อ

รายการประเมิน

5
6

ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการ และ
ตัวชี้วดั
ความครบถ้วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กับตัวชี้วดั
ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้รวบยอดของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ พาร์น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คุณลักษณะครบตามตัวชี้วดั ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ และเน้นสมรรถนะสาคัญที่หลักสูตร
แกนกลางฯ กาหนด
ความเหมาะสมของสื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผล
การเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง

7
8

9

10

11
12
13
14
15

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1
+1

2
+1
0

3
+1
+1

+1

+1

+1

 R IOC ความหมาย
3
2

1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

0

2

0.67

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

105
ตารางที่ 16 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 5 เรื่ อง ปรากฎการณ์ลมฟ้ าอากาศ
ข้อ
1

รายการประเมิน

มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
2 ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
3 ความครอบคลุมของสาระสาคัญกับตัวชี้วดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรี ยนรู ้
4 ความเหมาะสมของจานวนชัว่ โมง
5 ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
6 ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการ และ
ตัวชี้วดั
7 ความครบถ้วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กับตัวชี้วดั
8 ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้รวบยอดของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
9 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ พาร์น
10 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คุณลักษณะครบตามตัวชี้วดั ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ และเน้นสมรรถนะสาคัญที่หลักสูตร
แกนกลางฯ กาหนด
11 ความเหมาะสมของสื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรี ยนรู ้
12 ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผล
การเรี ยนรู ้

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC ความหมาย

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3
3
3

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 16 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 5 เรื่ อง ปรากฎการณ์ลมฟ้ าอากาศ (ต่อ)
ข้อ

รายการประเมิน

13 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
14 ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
15 หน่วยการเรี ยนรู ้สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

+1

 R IOC ความหมาย
3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

ตารางที่ 17 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 6 เรื่ อง อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ
ข้อ

รายการประเมิน

1

มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
ความครอบคลุมของสาระสาคัญกับตัวชี้วดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของจานวนชัว่ โมง
ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการ และ
ตัวชี้วดั

2
3
4
5
6

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC ความหมาย

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

+1
0
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3
2
3

1.00
0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 17 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 6 เรื่ อง อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ (ต่อ)
ข้อ

รายการประเมิน

7

ความครบถ้วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กับตัวชี้วดั
ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน /ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้รวบยอดของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ พาร์น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คุณลักษณะครบตามตัวชี้วดั ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ และเน้นสมรรถนะสาคัญที่หลักสูตร
แกนกลางฯ กาหนด
ความเหมาะสมของสื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผล
การเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง

8

9

10

11
12
13
14
15

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

 R IOC ความหมาย
3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

2

0.67

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

2

0.67

สอดคล้อง
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ตารางที่ 18 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 7 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก
ข้อ
1

รายการประเมิน

มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
2 ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
3 ความครอบคลุมของสาระสาคัญกับตัวชี้วดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรี ยนรู ้
4 ความเหมาะสมของจานวนชัว่ โมง
5 ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
6 ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการ และ
ตัวชี้วดั
7 ความครบถ้วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กับตัวชี้วดั
8 ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู ้รวบยอดของ
หน่วยการเรี ยนรู ้
9 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ พาร์น
10 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คุณลักษณะครบตามตัวชี้วดั ของหน่วยการ
เรี ยนรู ้ และเน้นสมรรถนะสาคัญที่หลักสูตร
แกนกลางฯ กาหนด
11 ความเหมาะสมของสื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรี ยนรู ้
12 ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผล
การเรี ยนรู ้

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC ความหมาย

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3
3
3

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 18 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน แผนที่ 7 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก (ต่อ)
ข้อ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

13 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
14 ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
15 หน่วยการเรี ยนรู ้สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

+1

 R IOC ความหมาย
3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ เพื่อการพัฒนา
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
ข้อสอบ
ข้อที่

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

R

IOC

แปลผล

3

1.00

สอดคล้อง

0

0

0.00

ไม่สอดคล้อง

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

5

0

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

6

0

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

7

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

8

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

9

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

10

+1

0

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

1

1
+1

2
+1

3
+1

2

0

0

3

+1

4
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ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ เพื่อการพัฒนา
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน (ต่อ)
ข้อสอบ
ข้อที่

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

R

IOC

แปลผล

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

0

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

15

0

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

16

+1

0

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

17

0

0

+1

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

18

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

19

0

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

20

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

21

+1

0

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

22

0

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

23

0

0

+1

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

24

0

0

+1

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

25

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

26

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

27

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

28

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

29

0

0

+1

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

30

0

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

31

+1

0

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

32

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

33

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

11

1
+1

2
0

3
0

12

+1

0

13

+1

14
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ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ เพื่อการพัฒนา
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน (ต่อ)
ข้อสอบ
ข้อที่

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

R

IOC

แปลผล

3

1.00

สอดคล้อง

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

1

+1

1

3

1.00

สอดคล้อง

38

0

+1

0

1

0.33

ไม่สอดคล้อง

39

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

40

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

34

1
+1

2
+1

3
+1

35

+1

+1

36

0

37

หมายเหตุ จานวนข้อที่ตดั ออกยังครอบคลุมตามจุดประสงค์
ตารางที่ 20 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ เพื่อการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
ข้อที่

ค่าความยากง่าย

ค่าอานาจจาแนก

แปลผล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.42
0.10
0.50
0.50
0.25
0.15
0.50
0.58
0.50
0.63

0.62
0.57
0.50
0.93
0.78
0.66
0.50
0.63
0.50
0.27

ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 20 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ เพื่อการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)
ข้อที่

ค่าความยากง่าย

ค่าอานาจจาแนก

แปลผล

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

0.65
0.82
0.50
0.25
0.06
0.82
0.81
0.51
0.37
0.50
0.25
0.63
0.86
0.81
0.51
0.51
0.42
0.51
0.30
0.10
0.25
0.51
0.78
0.66
0.51
0.15
0.78

0.54
0.20
0.93
0.32
0.45
0.20
0.72
0.73
0.27
0.50
0.32
0.27
0.66
0.72
0.73
0.73
0.62
0.73
0.43
0.57
0.32
0.72
0.75
0.20
0.72
0.66
0.75

ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 20 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ เพื่อการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)
ข้อที่

ค่าความยากง่าย

ค่าอานาจจาแนก

แปลผล

0.38
0.33
0.52

ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

38
0.74
39
0.59
40
0.37
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ

0.89

หมายเหตุ จานวนข้อที่ตดั ออกยังครอบคลุมตามจุดประสงค์
ตารางที่ 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัด
การเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
ข้อ
ที่
1

2

3

4

รายการ
การตั้งสมมติฐานจากปั ญหา
สมมติฐานสอดคล้องกับปัญหา และมีการ
กาหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปร
ควบคุม ได้ถูกต้องและและสมบูรณ์
การออกแบบการทดลอง
ออกแบบการทดลองได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะวัด และวิธีการ
ทดลองถูกต้องทุกขั้นตอน
การบันทึกผล
บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน
การวิเคราะห์ และสรุ ปผล
สามารถวิเคราะห์และสรุ ปผลการทดลองได้
เองอย่างถูกต้อง และชัดเจน

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC

แปลผล

1

2

3

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการจัด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน (ต่อ)
ข้อ
ที่
5

รายการ
การเขียนรายงาน การทดลอง
เขียนรายงานการทดลองเป็ นลาดับขั้นตอน
ครอบคลุมครบทุกประเด็น และเขียน
บรรยายแต่ละประเด็นได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
รวมเฉลี่ย

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

2
+1

3
+1

 R IOC
3

แปลผล

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

ตารางที่ 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3 คน
ข้อ
ที่
1

2

3

รายการ
ทักษะการตั้งคาถาม
นักเรี ยนสามารถตั้งคาถามได้ชดั เจนมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม ได้ถูกต้อง และครบถ้วน
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
นักเรี ยนสามารถตั้งสมมติฐานได้สอดคล้อง
กับปั ญหาและชัดเจน
ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
นักเรี ยนสามารถกาหนดตัวแปรต่าง ๆ
ถูกต้องครบถ้วนทุกตัวแปร

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC

แปลผล

1

2

3

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3 คน (ต่อ)
ข้อ
ที่
4

5

รายการ
ทักษะการทดลอง
4.1 ความสามารถในการออกแบบการ
ทดลอง นักเรี ยนได้มีการวิเคราะห์ปัญหา
และออกแบบการทดลองได้ดว้ ยตนเองและ
สามารถทาการทดลองได้อย่างเหมาะสม
4.2 การปฏิบตั ิการทดลอง นักเรี ยน
ดาเนินการทดลองเป็ นขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
4.3 การบันทึกผล มีการอธิบายผลการ
ทดลองได้ชดั เจน มีการใช้ขอ้ มูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ หรื อจากการทดลองอื่น ๆ ประกอบ
คาอธิบาย
การเขียนรายงาน การทดลอง
เขียนรายงานการทดลองเป็ นลาดับขั้นตอน
ครอบคลุมครบทุกประเด็น และเขียน
บรรยายแต่ละประเด็นได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
รวมเฉลี่ย

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC

แปลผล

1

2

3

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

116
ตารางที่ 23 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
ข้อ
ที่

รายการ

ด้านเนื้อหาสาระ
1 เนื้อหาเรื่ อง บรรยากาศ มีความน่าสนใจ
2 เนื้อหาเรื่ องบรรยากาศครอบคลุม เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรี ยน
3 เนื้อหา เรื่ องบรรยากาศ เป็ นเรื่ องที่เรี ยน
เข้าใจง่าย
4 เนื้อหา เรื่ อง บรรยากาศ ที่เรี ยนเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
5 นักเรี ยนสามารถนาความรู ้เรื่ อง บรรยากาศ
ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน ครู
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความ
สนใจ
7 กิจกรรมสร้างความสนใจ จนทาให้นกั เรี ยน
อยากสื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
8 กิจกรรมการเรี ยนการสอนช่วยส่งเสริ มการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นระบบ
9 กิจกรรมการเรี ยนได้ฝึกทักษะต่างๆจนมี
ความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
10 กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มความรู ้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อนักเรี ยน

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC

แปลผล

1

2

3

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 23 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการ

ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
11 นักเรี ยนมีความสุข สนุกสนานในการเรี ยนรู ้
12 เปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
ซึ่งกันและกัน
13 สภาพของเรี ยนมีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
14 สื่ อและอุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ
ในการทากิจกรรม
ด้านการวัดผลประเมินผล
15 ครู ผสู ้ อนใช้การวัดและประเมินผลด้วยการ
ปฏิบตั ิ
16 ครู ผสู ้ อนประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
17 ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
สร้างสรรค์
18 นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างสร้างสรรค์
19 นักเรี ยนมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
20 นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
รวมเฉลี่ย

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

 R IOC

แปลผล

1

2

3

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

3

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง
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ภำคผนวก ข
ผลกำรวิเครำะห์ สมมติฐำน
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ตารางที่ 24 คะแนนเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
คนที่

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

ผลต่าง

ผลต่างกาลังสอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

16
15
19
18
19
19
17
18
16
17
18
17
18
18
18
19
16
19
16
19
18
19
19
18
18
19
19
18

10
8
9
10
8
11
8
12
11
8
14
11
11
11
9
10
10
12
10
10
13
11
11
9
11
16
12
9

100
64
81
100
64
121
64
144
121
64
196
121
121
121
81
100
100
144
100
100
169
121
121
81
121
256
144
81
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ตารางที่ 24 คะแนนเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)
คนที่

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

ผลต่าง

ผลต่างกาลังสอง

29
30
31
32
33
34
35
รวม
เฉลี่ย
S.D.

4
6
8
4
7
8
6
248
7.09
1.85

19
19
18
16
18
17
15
622
17.77
1.24

15
13
10
12
11
9
9
374
10.69
1.92

225
169
100
144
121
81
81
4122
117.77
44.29

ค่ า ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
บรรยากาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ก่ อนและหลัง การจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

T-Test
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ภำคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 1 บรรยำกำศ
รหัส ว21101 วิทยำศำสตร์ พนื้ ฐำน
ชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 1

เรื่อง ส่ วนประกอบของอำกำศ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์
ภำคเรียนที่ 1 เวลำ 3 ชั่วโมง

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ว 6.1 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น บนผิว โลกและภายใน
โลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มี กระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ และจิ ตวิท ยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ย นรู้ และ
นาไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ ใ นการสื บ
เสาะหาความรู ้ การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน
สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มู ล และเครื่ องมื อที่ มี อยู่ใ นช่ วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั
ว 6.1 ม.1/1 สื บค้นและอธิ บายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก
ว 8.1 ม.1/1 ตั้งค าถามที่ ก าหนดประเด็ นหรื อตัวแปรที่ ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ
หรื อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่ อถือได้
ว 8.1 ม.1/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี
ว 8.1 ม.1/3 เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วสั ดุและเครื่ องมือที่เหมาะสม
ว 8.1 ม.1/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูล เชิงปริ มาณและคุณภาพ
ว 8.1 ม.1/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป ทั้งที่
สนับสนุนหรื อขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ม.1/6 สร้ างแบบจาลอง หรื อรู ปแบบที่อธิ บายผลหรื อแสดงผลของการสารวจ
ตรวจสอบ
ว 8.1 ม.1/7 สร้ างคาถามที่ นาไปสู่ การสารวจตรวจสอบ ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง และนา
ความรู ้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรื ออธิ บายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรื อชิ้นงานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ

123
ว 8.1 ม.1/8 บันทึกและอธิ บายผลการสังเกตการสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติ มจาก
แหล่งความรู ้ ต่าง ๆ ให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่ อถือได้ และยอมรับการเปลี่ ยนแปลงความรู ้ ที่คน้ พบเมื่อมีขอ้ มูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรื อโต้แย้งจากเดิม
ว 8.1 ม.1/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรื ออธิ บายเกี่ ยวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรื อชิ้นงานให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถอธิ บายส่ วนประกอบสาคัญของอากาศได้
2. นักเรี ยนสามารถบอกวิธีการแบ่งชั้นบรรยากาศได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิ บายความสาคัญของบรรยากาศต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมได้
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
บรรยากาศเป็ น อากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวของสิ่ งมีชีวิต และห่ อหุ ้มโลกของเราสภาพของ
บรรยากาศรวมทั้ง การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ บรรยากาศของโลก ล้ว นส่ ง ผลต่ อ การ
ดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ดบนโลก อากาศเป็ นส่ วนผสมของแก๊สชนิ ดต่าง ๆ ได้แก่ ไนโตรเจน
ออกซิ เจน อาร์ กอน คาร์ บอนไดออกไซด์ ไอน้ า และอื่น ๆ
3. สำระกำรเรียนรู้ /เนือ้ หำย่อย
ควำมรู้
ความหมายและความสาคัญของบรรยากาศ
องค์ประกอบของบรรยากาศ
การจัดแบ่งชั้นบรรยากาศ
ทักษะ/กระบวนกำร
1. ทักษะการตั้งคาถาม
2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
3. การกาหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง
4. ทักษะการทดลอง
5. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่ เรี ยนรู้
2. การร่ วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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4. ประเมินผลรวบยอด
1. สื บค้นข้อมูลจากใบความรู้ สื่ อ และแหล่งเรี ยนรู ้
2. บันทึกและทาแบบฝึ กหัดในใบงาน
3. ออกแบบชิ้นงาน
5. กำรประเมินผลตำมสภำพจริง
เกณฑ์การให้คะแนนอยูใ่ นภาคผนวก
6. กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
กิจกรรมนำสู่ กำรเรี ยน
ขั้นที่ 1 ขั้นสำรวจปัญหำ (Explore the Challenge) ประกอบด้วย
กำรค้ นหำจุดมุ่งหมำยในกำรเรียนรู้ (Objective Finding: OF)
1. ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้แล้วนาเสนอเนื้ อหา เรื่ อง ส่ วนประกอบของอากาศ
เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้เดิม
2. ครู ให้นกั เรี ยนดูวดี ิโอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอากาศ
3. หลัง จากดู วิดีโอ ครู ให้นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ มร่ วมกันวิเคราะห์ ปัญหาที่ เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศ จานวน 1 ปั ญหา และให้แต่ละกลุ่มตั้งคาถามสิ่ งที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ด
ปัญหาให้ได้มากที่สุด แล้วเขียนรวบรวมข้อมูลที่ได้ลงในสมุด
กำรแสวงหำข้ อเท็จจริง (Fact Finding: FF)
1. นักเรี ยนร่ วมกันเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด
2. ร่ วมกันวิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสี ยของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีที่สมาชิกกลุ่มนาเสนอ
กำรค้ นหำปัญหำ หรือกำรระบุปัญหำ (Problem Finding: PF)
1. นัก เรี ย นช่ วยกันตอบค าถามของครู ว่า ในสถานที่ ต่า งๆ อากาศที่ ห้อหุ ้ ม โลกจะ
เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรและทราบได้อย่างไรว่าเป็ นเช่ นนั้น พร้ อมทั้งหาข้อมูลจากแหล่ ง
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง บรรยากาศ จานวน 20 ข้อ ภายในเวลา 20
นาที
ขั้นที่ 2 ชั้นกำรสร้ ำงแนวควำมคิดในกำรแก้ปัญหำ (Generate Ideas) ประกอบด้วย
กำรค้ นหำกรอบแนวคิดในกำรแก้ ปัญหำ (Idea Finding: IF)
1. นัก เรี ยนจับ กลุ่ ม กัน ตามค าชี้ แจงของครู ก ลุ่ ม ละ 4-5 คน โดยคละเพศ และ
ความสามารถ
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2. นักเรี ยนตัวแทนกลุ่มรับใบความรู ้ที่ 1.1 เรื่ อง องค์ประกอบของอากาศ และใบความรู้ที่
1.2 เรื่ อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ มาศึกษา แล้วทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1.1
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายผลการทากิจกรรมในใบกิจกรรม
4. ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมาเสนอผลการทากิจกรรมที่หน้าชั้นเรี ยน
5. นักเรี ยนที่เหลือ และครู ช่วยกันชี้ แนะข้อบกพร่ องเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข และ
เสริ มแรงให้กาลังใจโดยการปรบมือ พยักหน้า หรื อกล่าวคาว่า ดีมาก เก่งมาก เมื่อนักเรี ยนเสร็ จสิ้ น
การนาเสนอผลงาน
6. นักเรี ยน และครู ช่วยกันอภิปรายผลการทากิจกรรม เพื่อสรุ ปเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของอากาศ และการแบ่งชั้นบรรยากาศ
7. นักเรี ยนบันทึกผลการสรุ ปลงในสมุดของตนเอง
8. ครู ต้ งั สถานการณ์ให้นกั เรี ยนได้แก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เรื่ อง หมู่บา้ นหนองส้ม โดยสมมติเหตุการณ์และให้นกั เรี ยนช่วยกันร่ วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 3 เตรียมปฏิบัติกำร (Prepare for Action) ประกอบด้วย
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ (Solution Finding: SF)
1. ครู แ จกใบงานกิ จ กรรมแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เรื่ อ ง หมู่ บ ้า นหนองส้ ม
มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทานอกเวลาเรี ยน เพื่อร่ วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาหมู่บา้ นหนองส้ม
2. นัก เรี ย นร่ ว มกัน สร้ า งออกแบบการแก้ปั ญ หาในชุ ม ชนหนองส้ ม และแสดง
รายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งระบุผลที่เกิดขึ้นลงในใบงาน
3. นักเรี ยนร่ วมกันคิดแนวทางในการนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา เพื่อนาเสนอในคาบ
ต่อไป
กำรยืนยันแนวทำงกำรแก้ปัญหำ (Acceptance Finding: AF)
1. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันเตรี ยมการนาเสนอการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม และร่ วมกัน
อภิปรายการแก้ปัญหาว่าวิธีการใดเป็ นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มปฏิ บตั ิ ใบกิจกรรมที่ 1.2 อุณหภูมิรอบ ๆ ตัวเรำ แต่ละกลุ่ ม
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันออกแบบวิธีการทดลอง
3. ตัวแทนนักเรี ยนแต่กลุ่มออกมาเสนอผลการทากิ จกรรมหน้าชั้นเรี ยน และรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอย่างเปิ ดใจ
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยใช้แนวคาถาม เช่น
4.1 ในแต่ละวันอุ ณหภูมิ ของอากาศเวลาใดมี อุณหภู มิสูงสุ ดและต่ าสุ ด และมี ค่ า
เท่าไร
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4.2 แนวโน้มของอุณหภูมิของอากาศตั้งแต่ 6.00 – 20.00 น. มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร
4.3 วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุ ด และต่าสุ ด
4.4 ผลสรุ ปของกิจกรรมนี้คืออะไร
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยให้ได้ขอ้ สรุ ป อุณหภูมิ
ของอากาศต่าที่สุดในช่ วงเวลาเช้ามืด และอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นในเวลากลางวัน จากนั้นอุณหภูมิจะ
ค่อย ๆ ลดลงในเวลาเย็น
กำรวัดและประเมินผล
วิธีวดั
1. ทาการทดสอบก่อนเรี ยน
2. ตรวจแบบฝึ กหัด

เครื่ องมือ

แบบทดสอบ
ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่ ององค์ประกอบ
ของอากาศ
3. ประเมินวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่ อง อุณหภูมิ
รอบ ๆ ตัวเรา
4. ประเมินทักษะกระบวนการทาง ใบกิจกรรมที่ 1.3 เรื่ อง หมู่บา้ น
วิทยาศาสตร์
ของเรา

เกณฑ์การประเมิน
ทาได้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป
ทาได้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป
ระดับสูงขึ้นไป
ระดับสูงขึ้นไป

7. สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
1. ภาพทิวทัศน์บริ เวณชายทะเล ป่ า ทะเลทราย จานวน 1 ภาพ
2. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่ อง องค์ประกอบของอากาศ จานวน 1 ใบ
3. ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่ อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ จานวน 1 ใบ
4. ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่ อง องค์ประกอบของอากาศ จานวน 1 ใบ
5. ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่ อง อุณหภูมิรอบ ๆ ตัวเรา จานวน 1 ใบ
8. กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ /บันทึกหลังแผน
ผลจำกกำรจัดกำรเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ปัญหำ/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะและแนวทำงแก้ ปัญหำ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ
ครู ผสู้ อน
(นางสาววรางคณา เปรมปรี ด์ ิ)
ตาแหน่ง ครู
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ชื่อ ..................................................................... ชั้น ม. 1 / .............. เลขที่ ...............
ใบควำมรู้ ที่ 1.1 เรื่อง องค์ ประกอบของอำกำศ
บรรยากาศคือ อากาศที่ห่อหุ ้มโลกมีความหนาประมาณ 1,500 กิโลเมตร เป็ นของผสม
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 อย่าง คือ
1. อากาศแห้ง เป็ นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ อากาศแห้งเป็ นสภาพอากาศที่
ปราศจากไอน้ า แก๊สต่างๆ ในอากาศแห้งมีปริ มาณมากน้อยเรี ยงลาดับ ดังนี้ แก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิ เจน แก๊สอาร์ กอน แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ และแก๊สอื่น ๆ
2. ไอน้ า เป็ นส่ วนประกอบของอากาศที่เกิ ดจากการระเหยของน้ าที่ผิวโลก และการ
คายน้ าของพืช บรรยากาศที่มีไอน้ าผสมอยูจ่ ะเรี ยกว่า อากาศชื้ น ปรากฏการณ์ที่เกิดจากไอน้ า ได้แก่
เมฆหมอก น้ าค้าง ฝน หิ มะเป็ นต้น
3. อนุ ภาคฝุ่ นละออง เกิดจากธรรมชาติเช่ นฝุ่ นดิน ฝุ่ นทราย ละอองเกสรดอกไม้ และ
เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น ฝุ่ นละอองที่เกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม การคมนาคม
การเผาไหม้ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ ที่อยูใ่ นบรรยากาศ

แผนภำพส่ วนประกอบของแก๊สในอำกาศ
หน้าที่ สาคัญของบรรยากาศ ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศในตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงถึ ง
110°C กลางคืนอุณหภูมิจะลดลงถึ ง -180°C จนไม่มีสิ่งมี ชีวิตอาศัยอยู่ได้ และยังช่ วยป้ องกัน
อันตรายจากวัตถุต่าง ๆ จากอวกาศเมื่อตกผ่านชั้นบรรยากาศจะถูกเสี ยดสี จนลุกไหม้เป็ นไฟ เรี ยกว่า
ดาวตก แต่ถา้ ยังเหลือจะตกลงสู่ พ้นื ดิน เรี ยกว่า อุกกาบาต
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ชื่อ ..................................................................... ชั้น ม. 1 / .............. เลขที่ ...............
ใบควำมรู้ ที่ 1.2 เรื่อง กำรแบ่ งชั้นบรรยำกำศ
นักวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งชั้นบรรยากาศตามสภาวะของอุณหภูมิได้เป็ น 5 ชั้นคือ
1. โทรโพสเฟี ยร์ อยูส่ ู งจากผิวโลกขึ้นไป 20 กิโลเมตร มีความหนาแน่นของอากาศ
และไอน้ ามากที่สุด ปรากฏการณ์ เมฆ หมอก ฝน หิ มะ ลม พายุต่าง ๆ ก็เกิดในบรรยากาศชั้นนี้
อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสู ง โดยเฉลี่ย 6-8°C ต่อ 1 กิโลเมตร ที่ขอบบนของบรรยากาศชั้นนี้
จะมีอุณหภูมิประมาณ -50 - -80°C

2. สตราโตสเฟี ยร์ อยู่ถดั จากโทรโพสเฟี ยร์ ข้ ึ นไปจนถึ งระดับความสู งประมาณ
50 กิโลเมตร อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ที่ขอบล่างและจะเพิ่มสู งขึ้นตามความสู ง บรรยากาศชั้นนี้ ไม่มี
เมฆ หมอก ฝน หิ มะ และพายุ จึงเหมาะสาหรับเป็ นเส้นทางบินของเครื่ องบิน นอกจากนี้ ยงั มีแก๊ส
โอโซนที่ช่วยดูดกลืนรังสี อลั ตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์
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3. มีโซสเฟี ยร์ เป็ นบรรยากาศที่ อยู่ต่อจากชั้นสตราโตสเฟี ยร์ ข้ ึ นไปอี ก ประมาณ
80 กิโลเมตร อุณหภูมิจะลดลงตามความสู ง

4. เทอร์ โมสเฟี ยร์ อยูส่ ู งจากชั้นมีโซเฟี ยร์ ข้ ึนไปอีกประมาณ 480 กิโลเมตร อุณหภูมิ
ประมาณ1,500°C อากาศจะแตกตัวเป็ นอิออนและมีประจุ ไฟฟ้ า จึ งเรี ย กบรรยากาศชั้นนี้ อีก
อย่างหนึ่ งว่า ไอโอโนสเฟี ยร์ ซึ่ งสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุความถี่ต่าได้ ส่ วนคลื่นอื่น ๆ ที่มีความถี่
สู งจะทะลุผา่ นบรรยากาศชั้นนี้ได้ จึงเหมาะสาหรับการสื่ อสารทางโทรคมนาคม
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5. เอกโซสเฟี ยร์ เป็ นบรรยากาศชั้นนอกสุ ดและค่ อย ๆ กลื นไปกับอวกาศชั้น
บรรยากาศชั้นนอกสุ ดที่ห่อหุ ้มโลก เริ่ มตั้งแต่ 500 กิโลเมตร จากผิวโลกขึ้นไป บรรยากาศในชั้นนี้
จะค่อย ๆ กลื นกับอากาศจนยากจะกาหนดลงไปได้ว่ามีขอบเขตเท่าใด บรรยากาศชั้นนี้ มีโมเลกุล
ของแก๊สน้อยมากและเป็ นแก๊สที่เบา เช่น แก๊สไฮโดรเจน และแก๊สฮีเลียม

ประโยชน์ ของชั้นบรรยำกำศ
ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ ม้ โลกมีประโยชน์ต่อสิ่ งมีชีวติ บนโลก ดังนี้
1. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดารงชี วิต กล่าวคือ โดยปกติในช่วง
กลางวันที่มีแสงแดด อากาศที่ห่อหุ ้มโลกจะช่วยดูดกลืนความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้บางส่ วนทาให้
โลกมีความอบอุ่นขึ้น ส่ วนช่ วงกลางคืนที่ไม่มีแสงแดด อากาศจะช่วยระบายความร้อนทาให้โลก
เย็นลง ถ้าไม่มีอากาศห่ อหุ ้มโลกไว้แล้วในช่ วงกลางวันอุณหภูมิบนผิวโลกจะสู งถึ งประมาณ 110
องศาเซลเซี ย ส และในช่ วงกลางคื น อุ ณหภู มิ บ นผิ วโลกจะลดต่ าลงจนถึ งประมาณ -180 องศา
เซลเซียส
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2. ช่วยป้ องกันอันตรายจากรังสี ต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ เช่น รังสี อลั ตราไวโอเลต (รังสี
เหนื อม่ วง) จะถู ก แก๊ ส โอโซนในบรรยากาศดู ดซับ ไว้บ างส่ วนและปล่ อยรั ง สี อลั ตราไวโอเลต
ลงมายังผิวโลกในปริ มาณที่เหมาะสม สาหรับมนุษย์ถา้ ร่ างกายถูกรังสี อลั ตราไวโอเลตที่มีความเข้ม
มากเกินไป เซลล์ผวิ หนังจะถูกทาลายและอาจทาให้เป็ นมะเร็ งที่ผวิ หนังได้

3. ช่วยป้ องกันอันตรายจากอนุภาคต่าง ๆ ที่มาจากนอกโลก เช่น อุกกาบาตหรื อสะเก็ด
จากดาวเคราะห์ ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยอนุ ภาคเหล่ านี้ จะเสี ย ดสี กบั อากาศที่ ห่อหุ ้มโลกและเกิ ดการ
ลุกไหม้จนหมด หรื อ มีขนาดเล็กลงก่อนตกลงสู่ ผวิ โลก
4. ส่ วนผสมของแก๊สต่าง ๆ ในอากาศ ช่ วยให้เกิดกระบวนการบางอย่างที่จาเป็ นต่อ
การดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิต เช่ น แก๊สออกซิ เจนเป็ นแก๊สที่ใช้ในกระบวนการหายใจของสิ่ งมีชีวิต
และช่วยให้ไฟติดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นแก๊สที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช

133
ชื่อ ..................................................................... ชั้น ม. 1 / .............. เลขที่ ...............
ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง องค์ ประกอบของอำกำศ
1. เพรำะเหตุใดเรำจึงมองเห็นท้ องฟ้ำเป็ นสี ฟ้ำ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. จำกตำรำงตอบคำถำมต่ อไปนี้
ส่ วนประกอบของแก๊สในอากาศ

ปริ มาณแก๊ส

ไนโตรเจน
ออกซิเจน
อาร์กอน
คาร์บอนไดออกไซด์
อื่น ๆ

78.084
20.964
0.934
0.013
0.005

3. ส่ วนประกอบใดของอำกำศทีม่ ีมำกทีส่ ุ ด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. อัตรำส่ วนระหว่ำงปริมำณแก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนเป็ นอย่ำงไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. ส่ วนประกอบในแต่ ละบริเวณบนพืน้ ผิวโลกมีปริมำณแตกต่ ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. นอกจำกอำกำศแห้ งแล้วยังมีส่วนประกอบใดในอำกำศ
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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7. สภำวะอิม่ ตัวด้ วยไอนำ้ หมำยถึงอะไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. ฝุ่ นละอองในอำกำศมีกชี่ นิด และมีสำเหตุเกิดจำกอะไรบ้ ำง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. บอกประโยชน์ และโทษของฝุ่ นละออง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. นักเรียนคิดว่ำ ปัจจัยใดบ้ ำงทีม่ ีผลต่ อกำรเปลีย่ นแปลงของบรรยำกำศ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. บรรยำกำศมีควำมสำคัญต่ อกำรดำรงชีวติ ของสิ่ งมีชีวิตอย่ำงไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง องค์ ประกอบของอำกำศ
1. เพรำะเหตุใดเรำจึงมองเห็นท้ องฟ้ำเป็ นสี ฟ้ำ
เพราะในบรรยากาศมีไอน้ าเป็ นองค์ประกอบ จึงสะท้อนแสงมองเห็นเป็ นสี ฟ้า
2. จำกตำรำงตอบคำถำมต่ อไปนี้
ส่ วนประกอบของแก๊สในอากาศ

ปริ มาณแก๊ส

ไนโตรเจน
ออกซิเจน
อาร์กอน
คาร์บอนไดออกไซด์
อื่น ๆ

78.084
20.964
0.934
0.013
0.005

3. ส่ วนประกอบใดของอำกำศทีม่ ีมำกทีส่ ุ ด
แก๊สไนโตรเจน
4. อัตรำส่ วนระหว่ำงปริมำณแก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิ เจนเป็ นอย่ำงไร
ประมาณ 4 : 1
5. ส่ วนประกอบในแต่ ละบริเวณบนพืน้ ผิวโลกมีปริมำณแตกต่ ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
แตกต่างกัน เพราะแต่ละแห่ งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดแก๊สต่างกัน และอยูห่ ่ างจาก
ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมแตกต่างกัน
6. นอกจำกอำกำศแห้ งแล้วยังมีส่วนประกอบใดในอำกำศ
ไอน้ า และอนุภาคฝุ่ นละอองต่าง ๆ
7. สภาวะอิ่มตัวด้วยไอน้ า หมายถึงอะไร
อากาศมีปริ มาณไอน้ ามากจนไม่สามารถรับไอน้ าได้อีก
8. ฝุ่ นละอองในอำกำศมีกชี่ นิด และมีสำเหตุเกิดจำกอะไรบ้ ำง
แบ่งได้ 2 ชนิด
1. อนุภาคฝุ่ นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ผงฝุ่ นจากภูเขาไฟ ละอองเกสรพืช
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2. อนุภาคฝุ่ นที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น ฝุ่ นและควันจากกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม การเผาไหม้
9. บอกประโยชน์ และโทษของฝุ่ นละออง
ประโยชน์ คือ ให้หยดน้ ายึดเกาะเกิดการกลัน่ ตัว
โทษ คือ ความสามารถในการมองเห็นลดลง และเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
10. นักเรียนคิดว่ำ ปัจจัยใดบ้ ำงทีม่ ีผลต่ อกำรเปลีย่ นแปลงของบรรยำกำศ
ปัจจัยจากธรรมชาติ และปัจจัยจากมนุษย์
11. บรรยำกำศมีควำมสำคัญต่ อกำรดำรงชีวติ ของสิ่ งมีชีวิตอย่ำงไร
1. ใช้ในการเจริ ญเติบโต
2. ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
3. ใช้ในกระบวนการหายใจ
4. ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
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ชื่อ ..................................................................... ชั้น ม. 1 / .............. เลขที่ ...............
ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง อุณหภูมิรอบ ๆ ตัวเรำ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนออกแบบวิธีทดลองต่อไปนี้
อากาศทาหน้าที่คล้ายผ้าห่ มที่ ห่อหุ ้มโลก ช่ วยปรับอุ ณหภูมิของโลกทั้งกลางวันและ
กลางคืนให้เหมาะสมกับการดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิต และช่วยป้ องกันอันตรายจากรังสี และอนุ ภาค
ต่าง ๆ ที่มาจากนอกโลก อันเป็ นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และพืช
ถ้าไม่มีอากาศห่อหุม้ โลก อุณหภูมิบนผิวโลกในเวลากลางวันจะสู งประมาณ 110 องศา
เซลเซี ยส แล้วโลกจะรับความร้ อนจากดวงอาทิตย์ไว้ท้ งั หมด และในเวลากลางคืนอุณหภูมิบนพื้น
โลกจะต่ามากถึง -180 องศาเซลเซี ยส เพราะความร้อนที่สะสมในเวลากลางวันจะถ่ายโอนไปอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้โลกเย็นตัวอย่างรวดเร็ ว
ดังนั้น ถ้านักเรี ยนต้องการวัดอุณหภูมิของอากาศ ว่ามีการเปลี่ ยนแปลงอย่างไร ทั้งใน
เวลากลางวันและเวลากลางคืน นักเรี ยนจะออกแบบวิธีการทดลองได้อย่างไร โดยมีวสั ดุให้ดงั นี้
1. เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน
2. นาฬิกา
1 เรื อน
ปัญหำของกำรทดลองนีค้ ืออะไร
............................................................................................................................................................
สมมติฐำนกำรทดลอง
............................................................................................................................................................
ตัวแปรต้ น ...........................................................................................................................................
ตัวแปรตำม..........................................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม.....................................................................................................................................
อุปกรณ์
1. เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน
2. นาฬิกา 1 เรื อน
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ขั้นตอนวิธีกำรทำ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
บันทึกผลกำรสั งเกต
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
สรุ ปผลกำรทดลอง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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คำถำมหลังกิจกรรม
1. ในแต่ละวันอุณหภูมิของอากาศเวลาใดมีอุณหภูมิสูงสุ ดและต่าสุ ด และมีค่าเท่าไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุ ด และต่าสุ ด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. แนวโน้มของอุณหภูมิของอากาศตั้งแต่ 6.00-20.00 น. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. สรุ ปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง อุณหภูมิรอบ ๆ ตัวเรำ
ปัญหำของกำรทดลองนีค้ ืออะไร
อุณหภูมิของอากาศในแต่ละช่วงเวลามีการเลี่ยนแปลงอย่างไร
สมมติฐำนกำรทดลอง
อุณหภูมิต่ าที่สุดในช่วงเวลาเช้ามืด จากนั้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ และอุณหภูมิลดลง
ในช่วงเวลาใกล้ค่า
ตัวแปรต้ น ช่วงเวลาที่ทาการทดลอง
ตัวแปรตำม ผลของการเปลี่ยนอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลา
ตัวแปรควบคุม สถานที่ทาการทดลอง
อุปกรณ์
1. เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน
2. นาฬิกา
1 เรื อน
ขั้นตอนวิธีกำรทำ
1. ใช้เทอร์ มอมิ เตอร์ วดั อุ ณหภูมิ ของอากาศเป็ นเวลา 3 วัน ในช่ วงเวลาต่ าง ๆ ของ
แต่ละวัน ดังนี้ 6.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. 16.00 น. 18.00 น. และ 20.00 น.
2. บันทึกค่าอุณหภูมิของอากาศที่วดั ได้ในแต่ละช่วงเวลา และในแต่ละวัน บันทึกผล
บันทึกผลกำรสั งเกต
ค่าอุณหภูมิในแต่ละวัน
(oC)

6.00

เวลา (น.)
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

20.00

วันที่ 1
วันที่ 2

สรุ ปผลกำรทดลอง
อุ ณ หภู มิ ข องอากาศต่ าที่ สุ ดในช่ วงเวลาเช้ามื ด และอุ ณหภู มิ ค่ อย ๆ เพิ่ มขึ้ นในเวลา
กลางวัน จากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงในเวลาเย็น
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คำถำมหลังกิจกรรม
1. ในแต่ละวันอุณหภูมิของอากาศเวลาใดมีอุณหภูมิสูงสุ ดและต่าสุ ด และมีค่าเท่าไร
วันที่ 1 เวลา .......................... มีอุณหภูมิสูงสุ ด เวลา........................ มีอุณหภูมิต่าสุ ด
วันที่ 2 เวลา .......................... มีอุณหภูมิสูงสุ ด เวลา........................ มีอุณหภูมิต่าสุ ด
2. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุ ด และต่าสุ ด
วันที่ ................... มีอุณหภูมิสูงที่สุด
วันที่ ................... มีอุณหภูมิต่าที่สุด
3. แนวโน้มของอุณหภูมิของอากาศตั้งแต่ 6.00 – 20.00 น. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
อุ ณ หภู มิ ใ นช่ ว งเช้ า มื ด (6.00น.) ต่ า สุ ด และอุ ณ หภู มิ ค่ อ ย ๆ เพิ่ ม ขึ้ น จนสู ง สุ ด ใน
ช่วงเวลากลางวัน (12.00น.) จากนั้นอุณหภูมิค่อย ๆ ลดลงในช่วงใกล้ค่า
4. สรุ ปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร
อุ ณ หภู มิ ข องอากาศต่ าที่ สุ ดในช่ วงเวลาเช้ามื ด และอุ ณหภู มิ ค่ อย ๆ เพิ่ มขึ้ นในเวลา
กลางวัน จากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงในเวลาเย็น
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เกณฑ์ กำรประเมินควำมสำมำรถด้ ำนวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
รายการประเมิน
1. การตั้ง
สมมติฐาน
จากปัญหา
2. การออกแบบ
การทดลอง

สูง (3)
สมมติฐานสอดคล้องกับปัญหา
และมีการกาหนดตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม
ได้ถูกต้องและและสมบูรณ์
ออกแบบการทดลองได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการจะวัด และวิธีการ
ทดลองถูกต้องทุกขั้นตอน

ระดับคุณภาพ / คะแนน
ปานกลาง (2)
สมมติฐานสอดคล้องกับปัญหา
และมีการกาหนด ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม
ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
ออกแบบการทดลองได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการจะวัด แต่วิธีการ
ทดลองบางขั้นตอนยังไม่
ถูกต้อง

ต่า (1)
สมมติฐานสอดคล้องกับ
ปัญหา แต่ไม่มีการกาหนด
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรควบคุม
ออกแบบการทดลองได้
ค่อนข้างสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
จะวัดและวิธีการทดลอง
ถูกต้อง

3. การบันทึกผล

บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่าง บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่าง บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการได้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ถูกต้อง แต่ยงั ไม่ครบถ้วน
อย่างถูกต้อง แต่ยงั ไม่
ครบถ้วน และไม่ชดั เจน

4. การวิเคราะห์
และสรุ ปผล

สามารถวิเคราะห์และสรุ ปผล
การทดลองได้เองอย่างถูกต้อง
และชัดเจน

มีการขอคาแนะนาการ
วิเคราะห์และสรุ ปผล แล้ว
สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน

มีการขอคาแนะนาการ
วิเคราะห์และสรุ ปผล แล้ว
สามารถเขียนได้ แต่การ
สรุ ปผลยังไม่สมบูรณ์

5. การเขียน
รายงาน การ
ทดลอง

เขียนรายงานการทดลองเป็ น
ลาดับขั้นตอน ครอบคลุมครบ
ทุกประเด็น และเขียนบรรยาย
แต่ละประเด็นได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน

เขียนรายงานการทดลอง
ครอบคลุมครบทุกประเด็น
และเขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นได้ถูกต้อง แต่ยงั
ไม่ชดั เจน และขาด
การเรี ยงลาดับขั้นตอน

เขียนรายงานการทดลองเป็ น
ลาดับขั้นตอน ครอบคลุม
ครบทุกประเด็น แต่เขียน
บรรยายแต่ละประเด็น
ยังไม่ชดั เจนและขาดการ
เรี ยงลาดับขั้นตอน

สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั โดยผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวิจยั โดยแปรผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 ระดับการประเมิน สู ง
คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33 ระดับการประเมิน ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 ระดับการประเมิน ต่า
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ชื่อ ..................................................................... ชั้น ม. 1 / .............. เลขที่ ...............
ใบกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง หมู่บ้ำนของเรำ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนช่วยกันอภิปรายแล้วตอบคาถามต่อไปนี้
หมู่บา้ นหนองส้ม อยู่ในอาเภอเขาย้อย ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่ในหมู่บา้ นหนองส้มจะเป็ น
โรงงานอุตสาหกรรมมีนายทุ นเข้ามาลงทุนและสร้ างโรงงานอุ ตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้ น ส่ งผลให้
พื้นที่ส่วนใหญ่ จะมีโรงงานอุตสาหกรรม ระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา ชาวบ้านพบปั ญหา ฝุ่ นละอองมากขึ้น
เพราะสังเกตเห็นว่าตามพื้นบ้าน เครื่ องใช้ในบ้าน จะมีฝุ่นเกาะมากกว่าปกติตอ้ งทาความสะอาดวัน
ละหลาย ๆ ครั้ง และน้ าในภาชนะที่ไม่ได้ปิดฝาไว้จะมีข้ ีฝนเต็
ุ่ มไปหมด จึงทาความเดือดร้ อนแก่
ชาวบ้านคนอื่นๆและนาเรื่ องดังกล่าวไปแจ้งให้ผใู ้ หญ่บา้ นทราบ ถ้านักเรี ยนเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นนักเรี ยน
จะแก้ปัญหานี้อย่างไร
1. การตั้งสมมติฐานจากปั ญหา
1.1 ปั ญหาของสถานการณ์น้ ี (ทักษะการตั้งปัญหา) คือ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 สาเหตุของปั ญหานี้ คือ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 สมมติฐานนี้ (ทักษะการตั้งสมมติฐาน) คือ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2. การออกแบบการทดลอง
2.1 วิธีการแก้ปัญหานี้มีกี่วธิ ี อะไรบ้าง
..................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.2 วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ (เลือกจากวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มเลือกไว้ 1 วิธี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ตัวแปรของการทดลองนี้ (ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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เกณฑ์ แบบประเมินควำมสำมำรถด้ ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ทักษะกระบวน
การทาง
วิทยาศาสตร์
1. ทักษะ
การตั้งคาถาม

รายการ
ประเมิน

สู ง (3)

คาถามมีความชัดเจนมี
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
และสามารถตั้งเป็ น
สมมติฐานได้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
2. ทักษะ
การตั้ง
พูดหรื อเขียนแสดงคาตอบ
การตั้ง
สมมติฐาน ล่วงหน้าโดยอาศัยความรู้
สมมติฐาน
เดิม จากการสังเกต ด้วยการ
ใช้ความสัมพันธ์ของตัว
แปรต้นกับตัวแปรตามได้
อย่างสมเหตุสมผล
ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกประเด็น
3. ทักษะการ การ
บ่งชี้ตวั แปรต้น ตัวแปร
กาหนดและ
กาหนด
ตาม และตัวแปรควบคุมได้
ควบคุมตัวแปร ตัวแปร
ถูกต้องครบถ้วน

4. ทักษะ
การทดลอง

การตั้ง
คาถาม

เกณฑ์การประเมิน
ปานกลาง (2)

คาถามมีความชัดเจนมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม
และสามารถตั้งเป็ น
สมมติฐานได้ ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน
พูดหรื อเขียนแสดง
คาตอบล่วงหน้าโดยอาศัย
ความรู้เดิม จากการสังเกต
ด้วยการใช้ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นกับตัวแปร
ตามได้สมเหตุสมผลได้
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
ทุกประเด็น
บ่งชี้ตวั แปรต้น
ตัวแปรตาม และตัวแปร
ควบคุมได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน
ความสาม กาหนดวิธีการอุปกรณ์
กาหนดวิธีการอุปกรณ์
ารถในการ สารเคมีอย่างถูกต้อง
สารเคมีอย่างถูกต้อง
ออกแบบ เหมาะสม และใช้อย่าง
เหมาะสม และใช้อย่างถูก
ถูกวิธีและครบถ้วน
วิธี และไม่ครบถ้วน
การปฏิบตั ิ ทดลองตามขั้นตอนที่
ทดลองตามขั้นตอนที่
การ
กาหนดไว้ ทันเวลา ใช้
กาหนดไว้ ทันเวลา ใช้
ทดลอง
อุปกรณ์และสารเคมีอย่าง อุปกรณ์และสารเคมีอย่าง
ถูกต้องคล่องแคล่ว และ
ถูกต้องคล่องแคล่ว และ
เหมาะสม และครบถ้วน
เหมาะสม ไม่ครบถ้วน
การบันทึก บันทึกผลคล่องแคล่ว
บันทึกผลคล่องแคล่ว
ผล
ถูกต้องและออกแบบตาราง ถูกต้องและออกแบบ
บันทึกผลที่เหมาะสมกับ
ตารางบันทึกผลเหมาะสม
ข้อมูลครบถ้วน
กับข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน

ต่า (1)
คาถามมีความชัดเจนมี
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม และสามารถตั้งเป็ น
สมมติฐานได้ ไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน
พูดหรื อเขียนแสดง
คาตอบล่วงหน้าโดยอาศัย
ความรู้เดิม จากการ
สังเกตการณ์ใช้
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้น ตัวแปรตามได้อย่าง
ไม่สมเหตุสมผล และ
ไม่ครบถ้วน
บ่งชี้ตวั แปรต้น ตัวแปร
ตาม และตัวแปรควบคุม
ได้ถูกต้องแต่ไม่ชดั เจน
กาหนดวิธีการอุปกรณ์
สารเคมีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และใช้ไม่
ถูกวิธีไม่ครบถ้วน
ทดลองตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ ทันเวลา ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี
ไม่ถูกต้อง ไม่คล่องแคล่ว
และไม่เหมาะสม
บันทึกผลไม่คล่องแคล่ว
ถูกต้องและออกแบบ
ตารางบันทึกผลได้
เหมาะสมกับข้อมูล
แต่ไม่ครบถ้วน
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เกณฑ์ แบบประเมินควำมสำมำรถด้ ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ทักษะกระบวน
การทาง
วิทยาศาสตร์
5. ทักษะการ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุ ป

รายการ
ประเมิน
การแปล
ความหมา
ยการบอก
ความ
สัมพันธ์
ข้อมูล
และการ
สรุ ป
ความสัมพั
นธ์ ของ
ข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
สู ง (3)

ปานกลาง (2)

ต่า (1)

การแปลความหมายข้อมูล
การบอกความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล และสรุ ป
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทุกประเด็น

การแปลความหมาย
ข้อมูลการบอก
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
และสรุ ปความสัมพันธ์
ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน แต่ไม่ครบทุก
ประเด็น

การแปลความหมาย
ข้อมูล การบอกความ
สัมพันธ์ของข้อมูล และ
สรุ ปความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลได้อย่างไม่ถูกต้อง
ไม่ชดั เจน ไม่ครบ
ทุกประเด็น

สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั โดยผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวิจยั โดยแปรผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 ระดับการประเมิน สู ง
คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33 ระดับการประเมิน ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 ระดับการประเมิน ต่า
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แบบทดสอบ
เรื่อง บรรยำกำศ
ให้ นักเรียนเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด
1. ข้อใดคือความหมายของบรรยากาศ
ก. อากาศที่อยูบ่ ริ เวณใดบริ เวณหนึ่ง
ข. อากาศที่อยูร่ อบตัวเราและของโลก
ค. อากาศที่บริ สุทธิ์ สดชื่นปราศจากสารพิษ
ง. อากาศที่อยูใ่ นระดับความสู ง 500 กิโลเมตร
2. ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟี ยร์
ก. มีแก๊สโอโซน
ข. ไม่มีเมฆและพายุ
ค. มีระดับความสู ง 10-15 km
ง. มีประจุไฟฟ้ าที่สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้
3. นักอุตุนิยมวิทยานาข้อมูลจากบรรยากาศชั้นใดมาใช้ในการพยากรณ์อากาศ
ก. มีโซสเฟี ยร์
ข. เทอร์โมสเฟี ยร์
ค. โทรโพสเฟี ยร์
ง. สตราโตสเฟี ยร์
4. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟี ยร์
ก. นักอุตุนิยมวิทยานาข้อมูลจากบรรยากาศชั้นนี้มาใช้ในการพยากรณ์อากาศ
ข. เป็ นชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการดารงชีวติ ประจาวันของมนุษย์มากที่สุด
ค. ส่ วนใหญ่นกั บินจะขับเครื่ องบินอยูใ่ น บรรยากาศชั้นนี้
ง. เป็ นชั้นบรรยากาศที่อากาศมีความหนาแน่นมากที่สุด
5. ในเวลากลางคืนบรรยากาศมีผลต่อการปรับอุณหภูมิของโลกอย่างไร
ก. ช่วยให้โลกเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ
ข. ช่วยป้ องกันการถ่ายเทความร้อน
ค. ช่วยให้โลกคายความร้อนเร็ วมากขึ้น
ง. ช่วยพาความร้อนออกไปจากโลกอย่างรวดเร็ ว
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6. ข้อใดคือความหมายของอากาศอิ่มตัว
ก. สภาวะที่อากาศมีไอน้ าหนาแน่นมากแต่ยงั รับไอน้ าได้อีก
ข. สภาวะที่อากาศมีไอน้ าเพียงครึ่ งหนึ่งของปริ มาณไอน้ าทั้งหมด
ค. สภาวะที่อากาศไม่มีไอน้ าอยูเ่ ลยจึงสามารถรับไอน้ าได้ท้ งั หมด
ง. สภาวะที่อากาศมีไอน้ าหนาแน่นมากจนไม่สามารถรับไอน้ าได้อีก
7. ข้อใดคือสาเหตุที่ทาให้อากาศร้อนอบอ้าวและอุณหภูมิสูงกว่าปกติในช่วงเวลาก่อนฝนจะตก
ก. พื้นดินคายความร้อน
ข. อากาศคายความร้อน
ค. ก้อนเมฆคายความร้อน
ง. ไอน้ าในอากาศคายความร้อน
8. กระบวนการใดถูกต้องที่สุด
ก. ถ้าอากาศร้อน ความกดดันอากาศเพิ่มขึ้น ปริ มาตรอากาศเพิ่มขึ้น
ข. ถ้าอากาศเย็น ปริ มาตรอากาศลด ความหนาแน่นอากาศลดลง
ค. ถ้าความหนาแน่นอากาศลดลง อากาศปลอดโปร่ ง ลมสงบ
ง. ถ้าอากาศมีความกดดันสู ง ความหนาแน่นอากาศจะเพิ่มขึ้น
9. ข้อใดคือเส้นในแผนที่อากาศที่แสดงว่าลากผ่านบริ เวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน
ก. ละติจูด
ข. มิลลิบาร์
ค. ไอโซบาร์
ง. ไอโซเทอร์ม
10. ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้บรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง
ก. ลมและพายุ
ข. ลมและอุณหภูมิ
ค. ลมและความกดดัน
ง. อุณหภูมิและความกดดัน
11. ทาไมในวันที่มีเมฆปกคลุมท้องฟ้ าจึงมีอุณหภูมิของอากาศต่ากว่าวันที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง
ก. ไอน้ า ในเมฆช่ วยลดความร้ อนจากดวงอาทิ ตย์
ข. เมฆช่วยกันรังสี ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก
ค. ในก้อนเมฆมีแก๊สบางชนิ ดที่ช่วยลดความร้อนจากดวงอาทิตย์
ง. เมฆช่วยระบายความร้อนออกจากโลกได้ทาให้อุณหภูมิของโลกไม่ร้อนเกินไป

149
12. เส้นที่ลอ้ มรอบตัว อักษร H และ อักษร L ในแผนที่อากาศเป็ นเส้นที่บอกค่าอะไร
ก. อุณหภูมิของอากาศ
ข. ความชื้นของอากาศ
ค. ความหนาแน่นของอากาศ
ง. ความกดอากาศ
13. แดงใช้ขวดน้ าอัดลมขนาดเล็กทาเครื่ องมือวัดน้ าฝนอย่างง่าย ส่ วนดา ใช้ขวดน้ าอัดลม
ขนาดใหญ่ทาเครื่ องมือวัดน้ าฝนอย่างง่าย แดงและดานาเครื่ องมือวัดน้ าฝนอย่างง่ายไปวางไว้
บริ เวณที่มีฝนตกอย่างสม่าเสมอเป็ นเวลาเท่ากัน ผลการทดลองที่ได้ตรงกับข้อใด
ก. เครื่ องวัดน้ าฝนของแดงได้ปริ มาณน้ าฝนมากกว่าของดา
ข. เครื่ องวัดน้ าฝนของดาได้ปริ มาณมากว่าของแดง
ค. เครื่ องวัดน้ าฝนของแดงและดาวัดปริ มาณน้ าฝนได้เท่ากัน
ง. เครื่ องมือทั้งสองคนใช้วดั ปริ มาณน้ าฝนไม่ได้เพราะหาปริ มาตรน้ าฝนไม่ได้
14. “รู โหว่โอโซน” มีสาเหตุมาจากแก๊สชนิดใดมากที่สุด
ก. แก๊สมีเทน
ข. แก๊สออกซิ เจน
ค. แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
ง. แก๊สคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน
15. ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ คือข้อใด
ก. บริ เวณที่เคยแห้งแล้งจะมีฝนตกชุกตลอดปี
ข. บริ เวณที่มีผลตกชุกจะมีความแห้งแล้งตลอดปี
ค. บริ เวณที่มีฝนตกชุดจะมีฝนเพิ่มขึ้น และบริ เวณที่แห้งแล้งจะแห้งแล้งยิง่ ขึ้น
ง. บริ เวณที่มีฝนตกชุกปริ มาณฝนจะลดลง และบริ เวณที่แห้งแล้งจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
16. การป้ องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์เรื อนกระจก วิธีใดดีที่สุด
ก. ดูรายการโทรทัศน์ให้นอ้ ยลง
ข. ลดการใช้เชื้อเพลิงให้มาก
ค. ปลูกผักสวนครัวไว้ทุกบ้าน
ง. งดเดินในห้างสรรพสิ นค้าที่มีเครื่ องปรับอากาศ
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17. ถ้านักเรี ยนมองไปบนท้องฟ้ าพบว่ามีเมฆอยู่ประมำณ 4 ส่ วน ของท้องฟ้ำ นักเรี ยนจะพยากรณ์
อากาศเกี่ยวกับเมฆอย่างไร
ก. ท้องฟ้ าโปร่ ง
ข. ท้องฟ้ าแจ่มใส
ค. ท้องฟ้ ามีเมฆมาก
ง. ท้องฟ้ ามีเมฆบางส่ วน
18. สิ่ งใดต่อไปนี้ไม่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
ก. ใบตอง
ข. การเผาขยะ
ค. ถุงพลาสติก
ง. รถยนต์
19. กระบวนการใดของธรรมชาติที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
ก. การหายใจของพืช
ข. การหายใจของสัตว์
ค. การสร้างอาหารของพืช
ง. การสร้างอาหารของสัตว์
20. การพยากรณ์อากาศในข้อใดมีประโยชน์มากที่สุด
ก. การบอกเวลาดวงอาทิตย์ข้ ึนและตก
ข. การประกาศให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับพายุหมุน
ค. การบอกอุณหภูมิสูงสุ ดและต่าสุ ดในรอบ 24 ชัว่ โมง
ง. การบอกปริ มาณฝนที่ตกมากที่สุด หรื อน้อยที่สุดในรอบ 24 ชัว่ โมง
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เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง บรรยำกำศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ข.
ค.
ก.
ข.
ก.
ง.
ค.
ง.
ค.
ข.
ข.
ง.
ค.
ง.
ค.
ข.
ง.
ก.
ค.
ข.
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรี ยนทีม่ ีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้ วยกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์

.............................................................................................................................
คำชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ การแก้
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อถามความรู ้สึกของนักเรี ยน โดยแบ่งคาถามเป็ น 5 ด้าน
1.1 ด้านเนื้ อหาสาระ
1.2 ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.3 ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้
1.4 ด้านการวัดและประเมินผล
1.5 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
2. ให้ นัก เรี ย นอ่ า นข้อ ความแต่ ล ะข้อ ให้ ล ะเอี ย ดและพิ จ ารณาอย่า งรอบคอบแล้ว
เลือกตอบข้อที่ตรงกับความรู ้สึกจริ ง ๆ ของนักเรี ยน การตอบแบบสอบถาม ไม่มีคาตอบใดถูกหรื อ
ผิด เพราะแต่ ล ะคนย่อมมี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกัน การเลื อกค าตอบในแต่ ล ะข้อจะไม่ มี ผ ลต่ อ
คะแนนของนักเรี ยนแต่อย่างใด
3. วิธีตอบแบบสอบถาม ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความ แล้วพิจารณาว่ามีความรู ้สึกตรงกับ
คาตอบใดก็ให้ทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องนั้น
5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ขอขอบใจนักเรี ยนทุกคนที่ช่วยตอบแบบสอบถามครั้งนี้

นางสาววรางคณา เปรมปรี ด์ ิ
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ด้ ำนเนือ้ หำสำระ
1. เนื้อหาเรื่ อง บรรยากาศ มีความน่าสนใจ
2. เนื้อหาเรื่ องบรรยากาศครอบคลุม เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรี ยน
3. เนื้อหา เรื่ องบรรยากาศ เป็ นเรื่ องที่เรี ยนเข้าใจง่าย
4. เนื้อหา เรื่ อง บรรยากาศ ที่เรี ยนเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวัน
5. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้เรื่ อง บรรยากาศ ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
ด้ ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้
6. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน ครู เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความสนใจ
7. กิจกรรมสร้างความสนใจ จนทาให้นกั เรี ยนอยากสื บเสาะหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง
8. กิจกรรมการเรี ยนการสอนช่วยส่งเสริ มการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างเป็ นระบบ
9. กิจกรรมการเรี ยนได้ฝึกทักษะต่างๆจนมีความมัน่ ใจและกล้า
แสดงออก
10. กิจกรรมการเรี ยนส่งเสริ มความรู ้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ต่อนักเรี ยน
ด้ ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้
11. นักเรี ยนมีความสุข สนุกสนานในการเรี ยนรู ้
12. เปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
13. สภาพของห้องเรี ยนมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
14. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถ
เผยแพร่
ต่อบุคคลอื่นได้

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปำนกลำง

มำก

ข้อความ

มำกทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
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น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปำนกลำง

มำก

ข้อความ

มำกทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น

ด้ ำนกำรวัดผลประเมินผล
15. ครู ผสู ้ อนใช้การวัดและประเมินผลด้วยการปฏิบตั ิ
16. ครู ผสู ้ อนประเมินผลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม
ด้ ำนประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
17. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
18. นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
19. นักเรี ยนมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
20. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ - สกุล
ทีอ่ ยู่

นางสาวรางคณา เปรมปรี ด์ ิ
บ้านเลขที่ 226 ถนนรถไฟ ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
โรงเรี ยนเขาย้อยวิทยา ตาบลเขาย้อย อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ทีท่ ำงำน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2546 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2552 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

