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The purposes of this research were to : 1) develop and verify the efficiency of 
instructional model to enhance problem solving with critical thinking abilities in science of fifth 
grade students 2) compare problem solving with critical thinking abilities of fifth grade 
students before and after being taught by  the instructional model  for the enhancement of 
problem solving with critical thinking abilities and 3) investigate satisfaction of the fifth grade 
students toward the instructional model. The samples were 41 students of the fifth grade 
students at BANGKOK ROTARI SCHOOL, during the first semester of academic year 2009. 
The instruments employed were PLOASE Instructional Model, lesson plans, achievement 
test, problem solving with critical thinking abilities test, science process skills test, and 
questionnaire. The obtained data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, t-test dependent and content analysis. 

The results of the study were as follows : 
1. The instructional model was called PLOASE Model. The Model consisted of 

principles, objectives, syntax (Instructional Procedures), instructional effects, nurturant 
effects, social system, principle of reaction and support system. There were 5 steps of syntax 
as follows : 1)Preparing and Motivating step : P 2) Learning Thinking Process by Practice 
step : L 3) Organizing Knowledge step : O 4) Applying Thinking Process step : A                    
5) Summarizing step : S and 6) Evaluating step : E. The efficiency of instructional model to 
enhance problem solving with critical thinking abilities in science of fifth grade students 
achieved the criterion of 86.11/87.67, which was higher than the required standard criterion of 
80/80. 

2. The problem solving with critical thinking abilities which included knowledge, 
problem solving with critical thinking abilities, and science process skills of fifth grade students 
before and after being taught by the instructional model were statistically significant different 
at the .05 level. 

3. The satisfaction of the fifth grade students toward the PLOASE model to enhance 
problem solving with critical thinking abilities in science was at the highest level of 
satisfaction, because the students interacted and searched information from variety of 
sources, they learned from practice by themselves and with friends and were able to apply 
knowledge in daily life. 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษานับเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางความเขมแข็งใหแก
บุคลากรของประเทศ  อีกทั้งบงบอกคุณภาพของประเทศแตละประเทศ  ทุกประเทศในโลกตางก็ให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการแขงขันระหวางประเทศ  ประเทศไทยมีวิวัฒนาการทาง
การศึกษามาตั้งแตโบราณกาล ไดพยายามขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงโดยกําหนด           
แนวทางการพัฒนาการศึกษาตั้งแตเด็ก ใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ และศีลธรรม ภายใต
ระบบการศึกษาที่มุงการเรียนรูทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ มุงพัฒนาเด็กเริ่มตั้งแตในครรภมารดา
จนกระทั่งเกิดใหเติบโตตามวัยอยางเหมาะสมและพรอมเรียนรู  เสริมสรางความรู ความเขาใจ 
ใหกับพอแมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดทั้งทางจิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา ฝกใหเด็กคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล เปนระบบ รูจัก เขาใจและสามารถควบคุมตนเองได
อยางเหมาะสม รูถึงความสามารถที่ตนมีอยูและรวมมือกับผูอ่ืน ผานการเรียนรูรวมกันจาก
ประสบการณจริงและมีความสุขจากการเรียนรู (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
2551: 53) ทั้งนี้สาระโดยสรุปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10   ซ่ึงเนนที่            
การพัฒนาการคิดของเด็กที่เปนกําลังสําคัญของประเทศ สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 2545-
2559 (2545 : 61) ที่เนนใหคนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด  การวิเคราะหและ   
การแกปญหามีความใฝรูและสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสมสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชความคิดในทางที่ถูกที่ควรซึ่งเปน
การคิดที่ เปนประโยชนตอตนเองและผู อ่ืนโดยเนนที่สวนรวมมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศชาติเปนอยางยิ่ง  ดังพระราชดํารัสบางสวนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูรัชกาลที่ 9         
ที่ทรงพระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหม 2543 ความวา 
 

        “…เวลานี้   บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  
ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ  การทําความคิดใหถูกและแนวแน  ในอันที่จะยึดถือประโยชนของ
บานเมืองเปนที่หมาย  ตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัวและความขัดแยงกันในสิ่งที่ไมใช
สาระลง  ตองหันปรึกษากันดวยความรูคิด....”  (กระทรวงวัฒนธรรม 2548 : 70) 
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 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ป พ.ศ.
2544-2548 (2007 : 1-10)  ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของชาติ ไดกําหนดใหมีการพัฒนาและประเมินทักษะการคิดโดยระบุไวเปนมาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานที่ 4 ไววา ผูเรียนตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ       
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (2) (2542 : 14)  ใหสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู  ฝกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  นอกจากนั้นเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน  ไดกลาวไวประการหนึ่งวา ตองเรงปฏิรูปการจัด
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกการคิดอยางเปนระบบและเนนการปฏิบัติมากกวาการทองจํา 
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางความรู ซ่ึงจะเปนพื้นฐาน  
การเรียนรูในโลกแหงอนาคต  ซ่ึงความคิดมีหลายประเภท ไดแก  คิดวิเคราะห  คิดริเร่ิมสรางสรรค  
คิดแกปญหา  คิดตัดสินใจ  คิดใครครวญ คิดอยางมีวิจารณญาณ (พิมพพันธ  เดชะคุปต 2548 : 22) 
สอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาตางประเทศที่เนนการคิดในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับทักษะ
การคิดในการศึกษา (Thinking Skills in Education) วาเปาหมายสําคัญของการศึกษาสมัยใหม คือ
การชวยใหนักเรียนเรียนรูการคิดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  การคิดสรางสรรค (Creative 
Thinking)  การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  และเชื่อมโยงสูทักษะการแกปญหา 
(Problem Solving Skills) ซ่ึงจะตองอาศัยลักษณะในการคิดหลายแบบ ไดแก การคิดในระดับ
วิเคราะหและประเมินคา (Craig Rusbult 2007 : 1-2) และ ADP (American Diploma Project 2007 : 
1-2) กลาวถึงทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตองการพัฒนาใหเกิดกับนักเรียน ประกอบดวย  
การเปนนักธุรกิจชุมชน   การเปนผูนําทางการศึกษา  การเปนนักคิดวางแผน ซ่ึงผูที่เรียนจบในระดับ
ตาง ๆ ตองมีทักษะทางวิชาการที่เขมแข็ง   และเปนผูที่มีทักษะการคิดขั้นสูงโดยมีความสามารถใน
การสื่อสาร  การคิดอยางมีวิจารณญาณ   การแกปญหาไดอยางสมบูรณแบบ สอดคลองกับแนวคิด
ของสถาบัน UCLA 2008 (Partnership for 21st Century : 3) ซ่ึงกลาววาทักษะที่จําเปนทางการศึกษา
และการแขงขันในศตวรรษที่ 21 มี 5 ประการ  ไดแก  1) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ 
(Thinking Critically and Making Judgments) 2) การแกปญหาที่ซับซอน หลากหลายซึ่งปญหาเปน
แบบปลายเปด (Solving Complex, Multidisciplinary, Open-ended Problems) 3) การคิดสรางสรรค
และคิดในเชิงธุรกิจ (Creativity and Entrepreneurial Thinking) 4) การคิดที่แปลกใหมจากเดิมโดย
อาศัยการบูรณาการความคิดเดิมดวย (Communication and Collaborating) และ 5) การสราง
นวัตกรรมที่ใชความรูขอมูลและโอกาส (Making Innovative Use of Knowledge, Information 
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and Opportunities) และ 6) การมีสวนรวมในทางการเงิน การดูแลสุขภาพของตนและรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมือง (Taking Charge of Financial, Health and Civic Responsibility) นอกจากนั้น       
แคโรลีน ซี เชฟเฟล (Caroline C. Sheffield 2007 : 1-2)  ไดกลาวเกี่ยวกับความสามารถที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 วา นักเรียนทุกวันนี้ใชชีวิตตามโลกเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว  จึงตองการความสามารถที่จําเปนที่มากกวาเดิม ไดแก ทักษะพื้นฐานดานการอานการเขียน   
ความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อการแกปญหาที่เกิดขึ้น     
อยางมากมาย นอกจากนี้ เบิรกฮารด (Burkhard 2003 : 2)  ยังกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคิดดวย
ตนเองและการตัดสินใจเลือกใชขอมูลที่เหมาะสม (Inventive Thinking)  ซ่ึงประกอบดวย ทักษะ
การคิดขั้นสูงไดแกการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา การคิดยืดหยุน การใฝรูและการคิด
สรางสรรค 
 ฟชเชอร (1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2549 : 4)  กลาวถึงสวนประกอบของการคิด
ที่สําคัญ คือ การคิดแกปญหา (Problem Solving)  การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
และการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ซ่ึงจัดเปนทักษะการคิดขั้นสูงและเมื่อเปรียบเทียบ    
การคิดอยางมีวิจารณญาณกับแนวคิดของบลูม ก็คือ ทักษะในการประเมินผล  การคิดสรางสรรค คอื
ทักษะในการสังเคราะห   ทักษะการแกปญหา  ประกอบดวย ทักษะการนําไปใชและวิเคราะห  โดย
ทักษะตาง ๆ มีความเกี่ยวของกัน  ดังตัวอยางเชน ทักษะในการแกปญหานั้นจะตอง ประกอบดวย  
การกําหนดปญหา และตั้งคําถามเพื่อศึกษาสํารวจคือการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) และ    
มีวิธีการ ประเมินการแกปญหาซึ่งเปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) สวน วัชรา  
เลาเรียนดี (2549 : 23) แบงประเภทของการคิด (Difference Types of Thinking) ออกเปน 8 ประเภท 
ไดแก  1) การคิดรวมประเด็น (Convergent thinking) 2) การคิดแยกประเด็น (Divergent Thinking) 
3) การคิดอุปนัย (Inductive Thinking) 4) การคิดนิรนัย (Deductive Thinking) 5) ทักษะการคิด
ระดับต่ําและทักษะการคิดระดับสูง (Lower-order and Higher-order Thinking Skills)  6) การคิดที่
ลุมลึกและการคิดที่หลากหลายมุมมองกวางไกล (Vertical thinking and Lateral Thinking) 7) การคิด 
อยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และ 8) ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking Skills)
และทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2544 : 45) กลาววา ทักษะการคิดหมายถึง ความสามารถยอย ๆ  ใน
การคิดลักษณะตาง ๆ ซ่ึงเปนองคประกอบของการคิดที่สลับซับซอน   สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ  
คือ 1) ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เปนพื้นฐานเบื้องตนตอการคิด
ในระดับที่สูงขึ้นหรือซับซอนขึ้น ซ่ึงสวนใหญจะเปนทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคน
จําเปนตองใชในการสื่อสารความคิดของตน ไดแก ทักษะการฟง การอาน การรับรู การจดจํา การคง
ส่ิงที่เรียนไปแลวไวไดภายหลังการเรียนนั้น การบอกความรูไดจากตัวเลือกที่กําหนดให การบอก
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ความรูออกมาดวยตนเอง การใชขอมูล การบรรยาย การอธิบาย การทําใหกระจาง การพูด การเขียน   
และการแสดงออกถึงความสามารถของตน 2) ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป 
(Core or General Thinking Skills) หมายถึงทักษะการคิดที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิต
ประจําวันและเปนพื้นฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซอน ซ่ึงคนเราจําเปนตองใชใน       
การเรียนรูเนื้อหาวิชาการตางๆ ตลอดจนใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพไดแก ทักษะการสังเกต 
การสํารวจ การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การระบุ การจําแนกแยกแยะ การจัดลําดับ        
การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การสรุปอางอิง การแปล การตีความ การเชื่อมโยง การขยายความ
การใหเหตุผลและการสรุปยอ  และ 3) ทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher 
Order or More Complexes Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นและตอง
อาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เปนแกนหลายๆทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิด
ขั้นสูงจะพัฒนาไดเมื่อเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแลว ทักษะ
การคิดขั้นสูงที่สําคัญ ๆ ไดแก การสรุปความ การใหคําจํากัดความ การวิเคราะห การสังเคราะห   
การแสดงเหตุผลการผสมผสานขอมูล การจัดระบบความคิด การสรางองคความรูใหม การกําหนด
โครงสรางความรูการแกไขปรับปรุงโครงสรางความรูเสียใหม การคนหาแบบแผน การหาความเชื่อ
พื้นฐาน การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ การพิสูจนความจริง
และการประยุกตใชความรู  สวนลักษณะการคิด  ทิศนา แขมมณี (2540 : 12-13) ซ่ึงเปนการคิดที่
แสดงลักษณะการคิด เชน คิดกวาง  คิดรอบคอบ ซ่ึงมีทั้งที่ใชขั้นตอนการคิดไมมากและใชขั้นตอน
การคิดที่มากและซับซอน  จึงแบงเปน 3 ระดับ หรือ 3 ขั้น คือ 1) การคิดระดับพื้นฐาน เชน         
การคิดคลอง  คิดหลากหลาย  คิดละเอียดลออ  คิดชัดเจน  2) ลักษณะการคิดระดับกลาง เชน การคิด
กวาง  การลึกซึ้ง  การคิดไกล  การคิดแบบมีเหตุผล  โดยใชหลักเหตุผลแบบนิรนัยหรืออุปนัย และ  
3) ลักษณะการคิดระดับสูง  ไดแก การคิดที่ตองมีขั้นตอนมากและซับซอน เชน การคิดอยางมี
วิจารณญาณซึ่งสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ เชน นําไปใชไปในการแกปญหาการตดัสินใจ
ในการเลือกการกระทํา การริเร่ิม สรางสรรคส่ิงใหม ๆ 
 นอกจากนั้นเพรสเซน (Pressiesen 1986,  อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2549 : 1)  กลาววา 
เด็กนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนจะมีความสามารถในการคิดไดดีขึ้น ถาโรงเรียนใสใจที่จะ
สอนใหเขาคิด  ความสามารถในการคิดสามารถสอนและฝกไดตั้งแตระดับชั้นตน ๆ ซ่ึงเปนไปตาม
คํากลาวของ เบลลันซา และโฟการตี้  (Bellanca and Fogarty 1986, อางถึงใน Bruce William 2003 : 
28) เกี่ยวกับการสอนคิดขั้นสูงในหองเรียน วาในหองเรียนที่ครูใหโอกาสกับนักเรียนไดคิดอยาง
หลากหลายจะทําใหนักเรียนมีการเรียนรูที่ดีขึ้น โดยครูตองปรับปรุงการเรียนการสอนใหนักเรียน 
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เรียนรูไดเร็วขึ้น ดีขึ้นและมีทักษะการคิดมากขึ้น สอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2549 : 2) ที่กลาววา 
ความสามารถในการคิดมีผลโดยตรงตอการเรียนรูที่มีคุณภาพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข   
อีกทั้งสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    มอนบูคากากูโช  (Science and Technology 
Monbukakosho 2008 : 1) กลาววา ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพอาศัย
การประยุกตความรูและทักษะเขาดวยกัน ซ่ึงประกอบดวย การอาน การคิด การแกปญหาและ 
พอโกรว (Pogrow 2005 : 2) กลาววา ทักษะการคิดขั้นสูงมีคุณคาเพราะชวยในการเตรียมนักเรียนสู
การเปนผูใหญที่ชาญฉลาดในดานการใชชีวิตและดานวิชาการ  ทั้งนี้ทักษะการคิดขั้นสูงชวยให
คะแนนจากผลการทดสอบมาตรฐานดีขึ้นและหลักสูตรที่เนนทักษะการคิดขั้นสูงชวยใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานคณิตศาสตรและความเขาใจในภาษาของนักเรียนมีการพัฒนายิ่งขึ้น   แตใน 
ประเทศไทยจากการแถลงผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร รวมกับนานาชาติ ป 2550 (Trends in International Mathematics and Science Study 
2007) ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระหวางป 2547-2551 ใน 59 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา  
อังกฤษ  ฝร่ังเศส  รัสเซีย  อิตาลี  นอรเวย  สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน  สิงคโปร  เกาหลีใต  ไทย 
ฯลฯ พบวา  วิชาวิทยาศาสตรประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 5 ประเทศคือ สิงคโปร จีน-ไทเป ญี่ปุน 
เกาหลีใตและอังกฤษ สวนประเทศไทยอยูในอันดับที่ 21 ได 471 คะแนน ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ย
นานาชาติที่ 500 คะแนน  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินป 2542 พบวา วิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนไทยมีคะแนนลดลงจาก 482 คะแนน เหลือ 471 คะแนน (ผูจัดการออนไลน 2008 : 2-3)     
ทํานองเดียวกับพรทิพย  อุดร (2550 : 3)  ที่กลาววา  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรยังไมบรรลุ
เปาหมาย จะเห็นไดวาการพัฒนาใหผูเรียนคิดเปนทําเปนแกปญหา เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงหาก
ผูเรียนรูจักกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ   รูจักไตรตรองรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมก็จะดีขึ้น  สอดคลองกับ 
ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2549 : 1-2)  ศึกษาวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทางดาน
วิทยาศาสตรอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ทั้ง ๆ ที่เปนวิชาที่มุงสงเสริมทักษะการคิดและวิธีการคิด   
เพื่อสรางองคความรูดังนั้นส่ิงที่จําเปนตองแกไขโดยดวนคือ การสรางพื้นฐานในการเรียนรูในโลก
อนาคต ดวยกระบวนการคิดและทักษะในการแกปญหาใหกับผูเรียน ซ่ึงตอมาทําใหมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการคิดในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ไดแก กัญญารัตน แสวงสุข (2547 :
บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานกระทุม อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ 72.25 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑ
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รอยละ 70.58 ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนด และนักเรียนไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะ   
การคิดพื้นฐานเฉลี่ยรอยละ 70.81 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 72.97 ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนด  
อีกทั้ง  ปกรณ  ขันซอน (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิด  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดดวยกระบวนการวิทยาศาสตร ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเฉลี่ยรอยละ 70.44 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว จํานวนนักเรียนผานเกณฑเฉล่ียรอยละ 67.50 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ 72.31 ซ่ึง      
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว จํานวนนักเรียนผานเกณฑเฉลี่ยรอยละ 75.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด  
และเบญจมาศ  เกตุแกว (2548 : บทคัดยอ)  ทําการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชา ฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการคิดขั้นสูง โดยมีจํานวนนักเรียน      
26 คน ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 74.29 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนวิชา ฟสิกส เร่ือง แสงกับทัศนูปกรณ โดยมีจํานวนนักเรียน 26 คน ผานเกณฑความรอบรู
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 74.29  
 จิราภรณ ไชยมงคล (2547 : 3)  ศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวทางของสถาบันสงเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสรุปวา มีการมุงเนนใหมีการพัฒนาผูเรียนดาน
ทักษะและกระบวนการคิด  ความสามารถในการเรียนรู  กระบวนการสืบคนหาความรู  การแกไข
ปญหาและการคิดคนอยางสรางสรรคองคความรูใหม ๆ โดยเนนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความตองการความสนใจที่แตกตางกันของผู เรียน และนอกจากนี้วิธีสอนแบบ
วิทยาศาสตร เปนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนพบปญหา และวิธีการแกปญหาตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร   ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ2551 : 4)  กลาววา 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  มุงใหมีการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชใน
การศึกษา คนควาหาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล  คิดวิเคราะห 
คิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตร  นอกจากนี้ยังมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ 5 ประการ คือ 
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปญหา          
4) ความสามารถในการใช ทักษะชีวิต  และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  ทั้งนี้การจัด       
การเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนจะตอง
อาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ  กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสราง
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ความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 21)  ซ่ึงสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2532 : 25)  แบง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ  ซ่ึงมีความจําเปนในการสงเสริมทักษะกระบวน    
การคิดไวดังนี้ 1)การสังเกต 2) การวัด 3) การจําแนกประเภท  4) การหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปส และสเปสกับวัตถุ 5) การคํานวณ 6) การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 7) การลง
ความเห็นจากขอมูล  8) การพยากรณ  9) การตั้งสมมติฐาน  10) การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   
11) การกําหนดและควบคุมตัวแปร 12)การทดลอง และ 13)การตี ความหมายขอมูลและลงสรุป
ขอมูล  โดย ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2546 : เอกสารอัดสําเนา)  แบงทักษะการคิดที่สอดคลองกับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 9 ประการ คือ 1) การสังเกต  2) การแยก/จําแนก  
3) การจัดกลุม  4) การจําแนกประเภท  5) การใหคําจํากัดความ  6) การแปลความ 7) การพยากรณ 
8) การตีความ  และ 9) การสรุปลงความเห็น ซ่ึงจะเห็นไดวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และการคิดมีความสอดคลองกันการพัฒนาทักษะการคิดจึงเปนการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรดวย 
 จากการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา  การคิดที่มีความสําคัญจําเปนตองพัฒนาใหเกิดกับ
ผูเรียนในยุคสมัยปจจุบันและอนาคตทั้งตางประเทศและในประเทศไทยซึ่งในขณะเดียวกันก็เปน
การคิดที่ยังมีอุปสรรคปญหาในการพัฒนา คือ การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการคิดแกปญหาซึ่งเปนการคิดที่มีขั้นตอนหรือกระบวนการ
ที่ซับซอน  เห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประเทศของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ป 2544-2548 (2007 : 10-13) ซ่ึง
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ที่กลาววา ผูเรียนตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห          
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 9.4  และผล        
การประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้งหมดของประเทศ คิดเปนรอยละ 10.4  ซ่ึงอยูในระดับ
ต่ําสุดจากการประเมินมาตรฐานทั้ง 25 มาตรฐาน  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในรายเขตพื้นที่การศึกษา
ยังพบวา ผลการประเมินมาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ของแตละเขตพื้นที่การศึกษาแตกตาง
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ที่ไดรับผลการประเมินเปนอันดับที่ 1 ของ
ประเทศมาก ซ่ึงผลการประเมินคิดเปนเปนรอยละ 30.00 โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  คิดเปนรอยละ 14.63  เทานั้น  และการจัด  
การเรียนรูของครูที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนนั้นตามแนวคิดของ    
เพียรเจต ที่ ทิศนา  แขมมณี  (2548 : 94-96)  สรุปวาสามารถพัฒนาดานสติปญญาของเด็กนักเรียน  
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ไดมากที่สุดตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีอายุ 11 ป เพราะอยูในขั้นปฏิบัติการคิดคนดวยรูปธรรม 
(Concrete Operational Stage) และเริ่มขั้นปฏิบัติการคิดคนดวยนามธรรม (Formal Operational  
Stage)  เด็กวัยนี้สามารถสรางกฎเกณฑ และตั้งเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได  
สามารถที่จะเขาใจเหตุผล  รูจัก  แกปญหาสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมและนามธรรมได  สามารถที่จะ
เขาใจเรื่องความคงตัวของส่ิงตาง ๆ  สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของสวนยอย สวนรวมโดย
ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คือ  ความสามารถในการคิดยอนกลับ  ความสามารถในการจําของเด็ก
ในชวงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเขาใจความคิดของคนอื่นไดดี 
โดยตองอาศัยส่ิงเรา และการกระตุนเพื่อใหคนพบกับปญญาของตนที่แอบแฝงไว อีกทั้งยังสามารถ
คิดอยางเปนเหตุผลและคิดในสิ่งที่ซับซอนและเปนนามธรรมมากขึ้น เด็กสามารถคิดตั้งสมมติฐาน
และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได  เมื่อเด็กพัฒนาไดอยางเต็มที่แลวจะสามารถคิดอยางเปน
เหตุเปนผลและแกปญหาไดอยางดี จนพรอมที่จะเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะ   ทําใหผูวิจัยสนใจพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีการสงเสริมความสามารถ     
ที่สอดคลองกับทักษะการเรียนรูและการคิดที่จําเปนในศตวรรษที่ 21   ไดแก การคิดอยางมี
วิจารณญาณและการคิดแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ซ่ึงตองอาศัยการสืบเสาะ
และไตรตรองหาวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย (John Dewey 2007 : 2) อีกทั้ง ADP (American 
Diploma Project 2008 : 3) และวัตสัน กลาสเซอร (Watson Glaser 2008 : 1) กลาววา ทักษะการคิด
ที่สําคัญสําหรับนักเรียนและนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ไดแก  
การคิดแกปญหา (Problem Solving) และการคิดอยางมีวิจารญาณ (Critical Thinking) (Partnership 
for 21st Century 2008 : 1-2)   
 นอกจากนี้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ป 2544-2548 (2007 : 19) ทําใหทราบวาสถานศึกษา
สวนใหญของประเทศรอยละ 65 เปนสถานศึกษาขนาดเล็กของรัฐที่อยูในชนบท  ซ่ึงมีผล             
การประเมินอยูในระดับที่สมควรไดรับการพัฒนา ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แลวนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชกับโรงเรียนขนาดเล็ก
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  ไดแก โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประยุกต 
ใชในการวิจัยดังนี้  
 1.  หลักการ แนวคิดเก่ียวกับหลักการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน (ISD) 
                   การออกแบบระบบ เปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญมากและเปนที่ยอมรับใน
การนํามาใชดวยวิธีการในทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนางาน เนื่องจากการออกแบบดวยวิธีการเชิง
ระบบนี้ไดดําเนินการในทุกๆ รายละเอียดของกิจกรรมตามขั้นตอนอยางเปนระบบสามารถตรวจ 
สอบและใหขอมูลยอนกลับในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) หรือ
รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Design Model)  มีช่ือเรียกหลากหลาย เชน การออกแบบ
การเรียนการสอน (Instructional Model) การออกแบบและพัฒนาการสอน (Instructional Design 
and Development) เปนตน ไมวาชื่อจะมีความหลากหลายเพียงใด แตช่ือเหลานั้นมาจากแนวคิด   
การออกแบบโดยใชวิธีการเชิงระบบ (System Approach)  เชนเดียวกัน ทั้งนี้การออกแบบการเรียน
การสอนมีหลายความหมาย  ซ่ึง ซารา  แมคเนล (Sara McNeil 2004 : 1-2) ไดนิยามไวในแงสถานะ
ของการออกแบบการเรียนการสอนที่เปนไดทั้งกระบวนการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและความจริง
ดังนี้ 
  การออกแบบการเรียนการสอนเปนสาขาวิชา (Instructional Design as a Discipline)  
เปนสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการสอนและกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรและการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรนั้น ๆ 
  การออกแบบการสอนคือวิทยาศาสตร (Instructional System Design is a Science) 
หมายถึง การออกแบบระบบการสอนเปนวิทยาศาสตร ประกอบดวยขั้นตอนการออกแบบ         
การพัฒนา การทดลองใช การประเมินผล และวิธีการทางการบํารุงรักษาที่ภายใตสถานการณที่
กําหนดไว โดยเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันที่เกี่ยวเนื่อง
สัมพันธกันทั้งกระบวนการ 
  การออกแบบการสอนคือความจริง (Instructional System Design is a Reality) 
หมายถึง การออกแบบระบบการสอนเปนความจริงที่สามารถพิสูจนได เนื่องจากอาศัยหลักการของ
การใชเหตุและผล 
  นอกจากนั้นยังมีนักการศึกษาหลายทานที่นิยามการออกแบบการเรียนการสอน    
ไวดังนี้ 
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  ริตา  ริชชีย (Rita Richey 1986 : 9) กลาววา  การออกแบบการเรียนการสอน  
หมายถึง วิทยาศาสตรการสรางสรรครายละเอียดที่ช้ีเฉพาะเพื่อการพัฒนา  การประเมินผลและ    
การบํารุงรักษาสถานการณหรือเงื่อนไขที่อํานวยความสะดวกใหกับการเรียนรูในหนวยของ
เนื้อหาวิชาทั้งหนวยใหญและหนวยยอย   ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533 : 12) กลาววา  การออกแบบ
การสอนเปนการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย  
จุดเริ่มตนของการออกแบบการเรียนการสอนควรเปนการพิจารณาองคประกอบเบื้องตนของระบบ
และพิจารณาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน   สวน กาเย บริกส และวาเกอร 
(Gagne, Briggs and Wager 1992 : 20) ไดใหความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนโดยเริ่ม
ตั้งแตการนิยามระบบการเรียนการสอน (Instructional Systems) โดยนิยามวาระบบการเรียน       
การสอนเปนการจัดการทรัพยากรและวิธีการที่ใชในการสงเสริมการเรียนรู ระบบการเรียนการสอน
มีรูปแบบเฉพาะที่หลากหลายและเกิดขึ้นในหลายสถาบัน  เชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระบบ    
การเรียนการสอนจะเปนที่รูจักอยางกวางขวาง  ในกองทหารก็มีระบบการเรียนการสอนซึ่งอาจ
กลาวไดวา  เปนระบบการเรียนการสอนที่ใหญที่สุด  ในวงการอุตสาหกรรมก็มีระบบการเรียน   
การสอนดวยเชนกันและบอยครั้งเรียกวาเปนระบบการฝกอบรม (Training Systems) สถาบนัใด ๆ ก็
ตามที่มีจุดหมายในการพัฒนาความสามารถของมนุษย  อาจกลาวไดวา สถาบันนั้น ๆ มีเร่ืองของ
ระบบการเรียนการสอนควบคูอยูดวย  และกาญจนา  คุณารักษ (2545 : 7) กลาววา การออกแบบ 
การเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการแกปญหาการเรียนการสอนโดยวิเคราะหสถานการณ  หรือ
เงื่อนไขการเรียนรูอยางเปนระบบ  แลวจึงวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  เพื่อใหการจัด 
การเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย  โดยอาศัยความรูจากหลาย ๆ ทฤษฎี เชน ทฤษฎีการเรียนรู  ทฤษฎี
การเรียนการสอน  ทฤษฎีการติดตอส่ือสารตลอดจนทฤษฏีที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
  นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายทานที่ใหความหมาย คําวา ระบบไว เชน จอหนสัน 
และคณะ (Johnson, Kast and Rosenzweig 1967 : 133)  กลาววา ระบบ หมายถึง สวนประกอบที่จัด
ไวอยางเปนระเบียบ เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางที่วางไว   บานาธี่ (Banathy 1968 : 12) และวอง 
(Wong 1971 : 7) รวมทั้ง ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (1933 : 68) ไดใหความหมายของคําวาระบบวา 
“ระบบ  หมายถึง องคประกอบตาง  ๆ ที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีปฏิสัมพันธกัน ซ่ึง
องคประกอบทั้งหลายเหลานี้จะรวมกันทํางานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่
ไดกําหนดไว”     
  ดังนั้น การออกแบบระบบการเรียนการสอน ก็คือ  การนําวิธีการเชิงระบบมาใชใน
การกําหนดองคประกอบการเรียนการสอน  ดังที่ กาญจนา  คุณารักษ (2545 : 7) ไดกลาวโดยสรุป
ไววาแนวคิดวิธีการเชิงระบบเปนรากฐานของการออกแบบระบบการเรียนการสอน  โดย             
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การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนการนํากระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (System  
Approach) มาใช  ซ่ึงเปนกระบวนการที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) เนื่องจากระบบมีกลไกและองคประกอบหลักในการทํางานอยางนอย 3 สวน 
ประกอบดวย ส่ิงที่นําเขา/ตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output) ซ่ึงใน
แตละขั้นมีการวิเคราะหสถานการณ หรือเงื่อนไขการเรียนรูอยางเปนระบบเปนเหตุเปนผลกัน         
มีการระบุ แยกแยะและแกปญหา แลวจึงวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศัยความรูจากหลาย ๆ 
ทฤษฎีมีการปรับปรุง แกไขการทํางานในตัวของมันเองโดยการใชขอมูลปอนกลับ (Feedback) และ    
ในแตละองคประกอบยอยๆ ตางก็มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน โดยเปาหมายของระบบ
ใหญทั้งหมดจะบรรลุผลไดจากการประสานสัมพันธกันขององคประกอบยอย ๆ   
  สรุปไดวา การออกแบบระบบการสอน (ISD : Instructional System Design หรือ 
ID : Instructional Design) หมายถึง การจัดระบบการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีการเชิงระบบและ
ยึดทฤษฎีการเรียนรู หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอน                
มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดย
กําหนดองคประกอบของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  สวนองคประกอบยอย ๆ 
นั้นอาจแตกตางกันตามแนวคิดทฤษฎีและความเชื่อของผูออกแบบ ซ่ึงเมื่อนําวิธีการเชิงระบบมา
ออกแบบการเรียนการสอนจะมีองคประกอบของระบบแฝงอยูในขั้นการจัดการเรียนการสอนเสมอ 
เชน  กาเย และวาเยอร (Gagné, Briggs and Wager 1992 : 78-81)  เสนอรูปแบบสําหรับออกแบบ
การเรียนการสอนที่เรียกชื่อวา Gagné and Briggs Model ประกอบดวย ขั้นตอนตาง ๆ สําหรับ    
การจัดระบบสภาพการณการเรียนการสอนของแตละผลลัพธการเรียนรู 9 ขั้น คือ 1) สรางความ
สนใจ 2) ฟนฟูขอมูลที่มีอยูเดิม 3) บอกวัตถุประสงคแกผูเรียน 4) นําเสนอวัสดุอุปกรณที่เปนส่ิงเรา 
5) แนะแนวทางการเรียนรู 6) ใหผูเรียนแสดงความสามารถ 7) ใหขอมูลยอนกลับ 8) ประเมิน      
การปฏิบัติของผูเรียน และ 9) เพิ่มความคงทนในการเรียนรู   
  สวนขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบนั้น  ผูออกแบบจะกําหนด
ขั้นตอนแตกตางกันไป  แตยังยึดองคประกอบหลักของระบบ  เชนเดียวกัน เชน  ดิกส และคาเรย 
(Dick Carey and Carey 2001 : 8) เสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่รูจักกันในชื่อวา Dick and Carey 
Model  มี 10 ขั้นตอน คือ 1) ระบุเปาหมายของการเรียนการสอน  2) วิเคราะหการเรียนการสอน     
3) ระบุพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน  4) เขียนวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติ 5) พัฒนาแบบการทดสอบ  
อิงเกณฑ 6) พัฒนากลยุทธในการเรียนการสอน 7) พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน  8) พัฒนา
และดําเนินการประเมินผลระหวางการเรียนการสอน  9) พัฒนาและประเมินหลังการเรียนการสอน 
และ 10) ทบทวนการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนนี้จะกระทําเปนระยะ ๆ ในแตละขั้นตอนที่
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ผานมา   สวน ทิศนา  แขมมณี (2545) เสนอแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนที่มีองคประกอบ
ที่ผูออกแบบตองพิจารณาตามลําดับขั้น 5 สวน คือ 1) หลักสูตร ปญหาความตองการของผูเรียน    
ผูสอน 2) เนื้อหา มโนทัศน วัตถุประสงค 3) ยุทธศาสตร/ยุทธวิธีในการสอน 4) กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อ  และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน    ทั้งนี้ ตั้งแตสวนที่ 2 เปนตนมา    
จะตองคํานึงถึงเงื่อนไขและขอจํากัดดานตาง ๆ อาทิ  ผูเรียน  ผูสอน  ผูบริหารโรงเรียน  สถานที่  ส่ือ  
งบประมาณ ส่ิงแวดลอม ชุมชน และผูปกครอง ฯลฯ    
  ทิศนา  แขมมณี (2548 : 204) ยังไดกลาววาในการสรางระบบหนึ่งขึ้นมา 
กระบวนการที่จําเปนคือ การกําหนดจุดมุงหมายของระบบ  การศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
การประมวลสภาพการณและปญหาที่เกี่ยวของ  การกําหนดองคประกอบของระบบและการจัด
ความสัมพันธขององคประกอบ  การเขียนผังระบบ  การทดลองใชระบบ  การประเมินผลระบบและ
การปรับปรุงระบบ 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนของนักวิชาการดังกลาว
มาแลว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อใหไดรูปแบบการเรียนการสอน     
ที่สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยใชวิธีการเชิงระบบ ในการกําหนดองคประกอบหลัก คือ ปจจัย (Input) ดานผูสอน  ผูเรียน ส่ือ 
บรรยากาศการเรียน  กระบวนการทางการเรียนรู (Process) ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนหรือผลลัพธที่คาดหวัง ใชกระบวนการ วิธีการและเทคนิคการเรียน     
การสอนที่สงเสริมการพัฒนาการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีการพัฒนาจากการศึกษา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  
สวนผลผลิต (Product) กําหนดวาผูเรียนจะตองเปนผูมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณเพิ่มขึ้นกวาเดิม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สวนขั้นตอนการออกแบบแผน      
การจัดการเรียนรู ใช Backward Design (วัชรา เลาเรียนดี : 2552)  คือ ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะหทํา
ความเขาใจกับเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรู  ขั้นที่ 2 ระบุผลลัพธที่คาดหวังเกี่ยวกับ
ความสามารถในการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ขั้นที่ 3  พิจารณา กําหนด
หลักฐานของผลลัพธที่พึงประสงค ซ่ึงแสดงวาผูเรียนบรรลุ เปาหมาย และวิธีวัดและประเมินผล  
และขั้นที่ 4 การวางแผนประสบการณการเรียนรูและการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
กําหนดบทบาทของครู นักเรียน ส่ือ ทรัพยากร 
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 2.  หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา  R and D (Research and 
Development) 
  การวิจัยและพัฒนาเปนการวิจัยรูปแบบหนึ่ง ที่มีการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางมี
ประสิทธิภาพ   ซ่ึงมีผูกลาวเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดดังนี้ นราศรี ไววนิชกุล  และชูศักดิ์ อุดมศรี 
(2533 : 12) จําแนกการวิจัยและพัฒนาไว 3 ประเภท  ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 1) การวิจัย
พื้นฐาน (Basic Research) เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎีหรือในหองทดลอง เพื่อหาความรู
ใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณและความจริงที่สามารถสังเกตได โดยท่ียังไมมี
จุดมุงหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจัยไปใชในงานทางปฏิบัติ  2) การวิจัย
ประยุกต (Applied Research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหม ๆ โดยมีวัตถุประสงคหรือ
จุดมุงหมายเบื้องตนที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง และ             
3) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงเปนการศึกษาอยางมีระบบ นําความรูที่มีอยูแลว
จากการวิจัยหรือจากประสบการณในการปฏิบัติงานประดิษฐส่ิงใหม ๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหม ๆ 
เพื่อสรางขบวนการ ระบบและการใหบริการใหม ๆ ขึ้นและปรับปรุงสิ่งที่ประดิษฐหรือกอตั้งขึ้น
แลวใหดีขึ้น  นอกจากนี้ สุพักตร  พิบูลย  และคณะ  (2552 : 1-4)  ยังกลาวเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
และพัฒนาที่เริ่มดวยระบบของการวิเคราะหสภาพปญหาใหชัดเจน แลวเขาสูระยะของการพัฒนา
ทางเลือก หรือวิธีการใหม ๆ ซ่ึงระยะของการพัฒนาทางเลือกจะมีขั้นตอนคลายคลึงกับการวิจัย
โดยทั่วไป แตเปนการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมใหไดมาตรฐานกอนที่จะทําการทดลองใชในสภาพ
จริง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม อันจะเกิดผลลัพธที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ 1) นวัตกรรม
ประเภทวัตถุที่เปนชิ้นอัน ซ่ึงอาจเปนประเภทวัสดุ/อุปกรณ/ช้ินงาน   เชน รถยนต คอมพิวเตอร      
ชุดการสอน  ส่ือการสอน  ชุดกิจกรรมเสริมความรู  คูมือประกอบการทํางาน  เปนตน  และ                 
2) นวัตกรรมประเภทที่เปนรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/ระบบปฏิบัติการ อาทิ รูปแบบการสอน 
วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทํางาน เปนตน ทั้งนี้ในการพัฒนารูปแบบการเรยีน
การสอนที่ใชหลักการวิจัยและพัฒนาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบจะทําใหเกิดรูปแบบการเรียน
การสอนใหมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการวิจัยเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงใน
คร้ังนี้ 
  สรุปไดวาการวิจัยเพื่อการพัฒนาเปนการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่อาศัยหลักการพัฒนาใน   
ทุกขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหไดนวัตกรรมใหม ๆ โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุง   
การดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยในทุกกระบวนการพัฒนา  
  จากการศึกษาขั้นตอนองคประกอบของการดําเนินงานของการวิจัยและพัฒนาของ
นักวิชาการทาง การศึกษา  พบวาสวนใหญไดมีการกําหนดขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research   
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and Development)  4 ขั้นตอน เชน  งานวิจัยของ  ประภาวัลย  แพรวานิชย (2543 : 98) เสนอ           
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแผนผังทางปญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิด
สรางสรรคของนักศึกษาพยาบาล  โดยดําเนินการตามขั้นตอนในการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที่ 1 ศกึษากรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชรูปแบบ 
  ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

  รวมทั้ง อารีรักษ มีแจง(2547 : บทคัดยอ) วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
กลวิธีการอานภาษาอังกฤษโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมงาน เพื่อสงเสริมผลการเรียนรูการอาน
สําหรับนิสิตนักศึกษา  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ 
  ระยะที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบ 
   ระยะที่ 4 การแกไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบ

รูปแบบ 
  สวนงานวิจัยที่กําหนดขั้นตอนแตกตางออกไป แตยังมีขั้นหลักเหมือนกัน คือ      

ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2544 : 43)  ไดศึกษางานวิจัยเร่ืองการนําเสนอรูปแบบเสริมสรางทักษะ
การคิดขั้นสูงของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรครุศึกษา  ไดนําเสนอ          
การดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่สําคัญ ๆ  8 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1   การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ แนวคิด กระบวนการและวิธีการ      
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาการคิดเพื่อใชเปนฐานในการนําเสนอรูปแบบฯ 

  ขั้นที่ 2   การวิเคราะหทักษะการคิดขั้นสูง  และทักษะการคิดที่เปนพื้นฐานของ
ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกระบวนการคิด 

  ขั้นที่ 3   การวิเคราะหหลักสูตรครุศึกษาในประเทศไทย เพื่อแสวงหาชองทางและ    
แนว ทางในการเสริมสรางทักษะการคิดขั้นสูงใหแกนิสิต นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร 

  ขั้นที่ 4   การนําเสนอรูปแบบเสริมสรางทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครู
ระดับปริญญาตรีสําหรับหลักสูตรครุศึกษา 

  ขั้นที่ 5   การจัดทําเอกสารและสื่อประกอบรูปแบบ เพื่อการนํารูปแบบไปใช 
  ขั้นที่ 6  การนําแนวทางและวิธีการตาง ๆ ที่รูปแบบนําเสนอไปทดลองใชกับ

ตัวอยางกลุมเล็ก  เพื่อศึกษาความเปนไปไดและผลที่เกิดขึ้นจากการใชแนวทาง  วิธีการตาง ๆ 
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  ขั้นที่ 7   การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  ขั้นที่ 8   การนําขอมูลจากการทดลองใชแนวทางและวิธีการตาง ๆ ที่รูปแบบ

นําเสนอมาปรับปรุงแกไข   
  วราภรณ  ตระกูลสฤษดิ์  (2545 : 125) ไดวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
บนเว็บด วยการเรียนรู แบบโครงงานเพื่อการเรียนรู เปนทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกลาธนบุรี  ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด วยการเรียนรู แบบโครงงาน
เพื่อการเรียนรูเป นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี 
  ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด วยการเรียนรู แบบโครงงาน
เพื่อการเรียนรูเป นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี 
  ตอนที่ 3 การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด วยการเรียนรู แบบ
โครงงานเพื่อการเรียนรูเป นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี 

  นอกจากนี้ นฤมล ศราธพันธุ (2546 : บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับคุรุศึกษาทางคหกรรมศาสตรเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  ระยะที่ 1  เปนการทดลองความเปนไปไดของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอน 

  ระยะที่ 2 เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับแลวจากระยะที่ 1 นําไป
ทดลองสอน วิเคราะหผลเพื่อปรับใชตอไป 
  นอกจากนั้น เควิน  ครูส (Kevin Kruse 2004)  ไดเสนอรูปแบบที่เรียกวา ADDIE 
Model ซ่ึงเปนขั้นตอนการเรียนการสอนที่มี 5 ขั้นตอน คลายการวิจัยเพื่อการพัฒนา คือ 1) A- 
Analyze Phase (ขั้นตอนการวิเคราะห)  2) D - Design Phase (ขั้นตอนการออกแบบ) 3) D - 
Develop Phase (ขั้นตอนการพัฒนา)  4) I - Implement Phase (ขั้นตอนการนําไปใช) และ 5) E - 
Evaluation Phase (ขั้นตอนประเมิน)  
  จะเห็นไดวา ขั้นตอนการวิจัยเพื่อการพัฒนา และ ADDIE Model  ที่กลาวมานั้น            
มีลักษณะเปนกระบวนการที่มีระบบระเบียบนาเชื่อถือไดวาจะไดผลผลิตหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพจริงนอกจากจะมีกระบวนการที่สอดคลองที่นักการศึกษา นักวิจัยตาง ๆ ที่ได
นําเสนอมาแลว รูปแบบ (Model) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของ ADDIE  ยังมีการจัดลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลสัมพันธตอเนื่องกันตั้งแตกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดทาย
ไดแก มีการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของในขั้นที่ 1 เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานการสรางนวัตกรรมใน   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 16

ขั้นที่ 2  เมื่อไดนวัตกรรมแลวก็มีการนําไปทดลองใชเพื่อพิสูจนความเปนไปไดในสภาพจริงใน    
ขั้นที่ 3  ซ่ึงจะไดขอมูลเพื่อนําไปใชในการพิจารณาปรับปรุงนวัตกรรมใย  และขั้นที่ 4 จากเหตุผล
ดังกลาว การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนซึ่งเปนแผนที่จะนําไปใชสําหรับชวยในการจัด       
การเรียนการสอน  ใหผูเรียนมีความรู  ความคิด  ทักษะ  คานิยม  วิธีการคิดและวิธีการแสดงออกใน
การเรียนรูใหงายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Joyce and Weil 1996 : 7) การใชกระบวนการวิจัยและ
พัฒนารวมกับ ADDIE Model  จะชวยใหไดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
สามารถใชพัฒนาผูเรียนไดตามจุดหมายที่กําหนด 
  ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดขั้นสูง  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปน 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1 
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : Research1)     ขั้นที่ 2  ขั้นการออกแบบและพัฒนา (Design  and  
Development : Development1)    ขั้นที่ 3  การนําไปใช(Implement : Research2) และขั้นที่ 4 
ประเมินผลและปรับปรุง(Evaluation : Development2)     
 3.  ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
  การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดขั้นสูงที่อาศัยกระบวนการของ
กิจกรรมทางสมองหรือเปนการทํางานของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  (Carter V. Good, สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 24)  และสามารถควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายได 
(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 2545 : 4)  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดมีหลายทฤษฎีแตกตางกันไปตาม
ประเภทหรือทักษะการคิด  ในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการคิดแกปญหา  ที่ผูวิจัยใชเปนพื้นฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  3.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) 
   เปนทฤษฎีที่กลาวถึงพัฒนาการดานสติปญญาและความคิดของเด็กตั้งแตวัย
แรกเกิดจนถึงวัยที่เด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผลกับปญหาทุกชนิดได  ซ่ึงการเรียนรูของเด็กเปนไป
ตามพัฒนาการทางสติปญญา โดยพัฒนาการเปนส่ิงที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมควรเรงเด็กขาม
พัฒนาการ แตการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กในชวงที่กําลังจะพัฒนาไปสูขั้นที่ 
สูงกวา สามารถชวยใหเด็กพัฒนาไปอยางรวดเร็ว (ทิศนา แขมมณี 2548 : 64) 
   เพียเจตแบงลําดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาเปน 4 ขั้น  ดังนี้ (Piaget 
2008 : 1-3) 
   1.  ระยะใชประสาทสัมผัส (Sensory-motor Stage) เด็กอายุ 0-2 ป เด็กไดรับ
ประสบการณจากสิ่งแวดลอมดวยประสาทสัมผัสและการใชอวัยวะ เชน ตา หู มือ และเทา ตลอดจน
เร่ิมมีการพัฒนาการใชอวัยวะตาง ๆ ได  เด็กแสดงออกเพื่อใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา  
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เด็กสามารถแกปญหาไดแมวาไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด  ความคิดในขั้นนี้เด็กจะมีความคิด
ความเขาใจกาวหนาอยางรวดเร็ว  พยายามแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการตางๆ เพื่อใหไดส่ิงที่
ตองการแตกิจกรรมการคิดของเด็กวัยนี้สวนใหญยังคงอยูเฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสไดเทานั้น 
    2.  ระยะควบคุมอวัยวะตาง ๆ (Preoperational Stage) เด็กอายุ 2-7 ป  เด็กวัยนี้
จะเริ่มพัฒนาอยางเปนระบบมากขึ้น มีการพัฒนาของสมองที่ใชควบคุมการพัฒนาลักษณะนิสัยและ
การทํางานของอวัยวะตาง ๆ ซ่ึงแบงเปน  2  ขั้นยอยคือ 
    2.1 ระยะกอนเกิดความคิดรวบยอด (Pre Conceptual Thought) เด็กอายุ    
2-4 ป  เด็กเริ่มมีเหตุผลเบ้ืองตน  สามารถโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 เหตุการณหรือ
มากกวามาเปนเหตุเปนผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยนี้มีขอบเขตจํากัด  เพราะเด็ก
ยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลางถือความคิดของตนเองเปนใหญ  และมองไมเห็นเหตุผลของคนอื่น  
ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองตามความจริงมากนัก 
    2.2 ระยะการคิดแบบญาณหยั่งรูหรือแบบสหัสญาณ (Intuitive Thought) 
เด็กอายุ 4-7 ป  เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวดีขึ้น  เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ  แตไมแจมชัดนัก  สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมคิดเตรียมลวงหนาไวกอน  
รูจักนําความรูในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแกปญหาอื่น  และสามารถนําเหตุผลท่ัว ๆ ไปมาสรุป
แกปญหาโดยไมตองวิเคราะหอยางถี่ถวนเสียกอน  การคิดหาเหตุผลของเด็กขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนรับรู
จากภายนอก 
    3.  ระยะการคิดอยางเปนรูปธรรม (Concrete  Operational Stage) เด็กอายุ         
7-11 ป  เด็กวัยนี้สามารถสรางกฎเกณฑ และตั้งเกณฑในการแบงส่ิงแวดลอมออกเปนหมวดหมูได  
สามารถที่จะเขาใจเหตุผล  รูจัก  แกปญหาสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรมได  สามารถที่จะเขาใจเรื่องความ
คงตัวของสิ่งตาง ๆ  สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของสวนยอย  สวนรวม  ลักษณะเดนของเด็ก
วัยนี้คือ  ความสามารถในการคิดยอนกลับ  ความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเขาใจความคิดของคนอื่นไดดี  
   4.  ระยะการคิดอยางเปนนามธรรม (Formal Operational Stage) จะเปน      
การพัฒนาชวงสุดทายของเด็กที่มีอายุอยูในชวง 12-15 ป เด็กในชวงนี้สามารถคิดอยางเปนเหตุผล
และคิดในสิ่งที่ซับซอนและเปนนามธรรมมากขึ้น เมื่อเด็กพัฒนาไดอยางเต็มที่แลวจะสามารถคิด
อยางเปนเหตุเปนผลและแกปญหาไดอยางดี จนพรอมที่จะเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะได 
   จากสาระสําคัญของทฤษฎีดังกลาว  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษากับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5   ที่มีอายุระหวาง 10-11 ป  ซ่ึงคิดคนดวยรูปธรรมจึงตองเนนนําเรื่องหรือ
ปญหาที่เปนรูปธรรมมาเปนสื่อในการพัฒนาการคิด 
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  3.2  ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล (Information Processing Theory) 
   คลอสเมียร (Klausmeier 1985 : 24-26) ไดอธิบายการเรียนรูของมนุษยโดย
เปรียบเทียบกับการทํางานของคอมพิวเตอรกับการทํางานของสมอง เขาอธิบายกระบวนการ
ประมวลขอมูลของสมองไววา เมื่อมนุษยรับส่ิงเราเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่ิงเราที่เขามาจะ
ไดรับการบันทึกไวในความจําระยะสั้น หากบุคคลตองการเก็บขอมูลนั้นไวใชตอ ๆ ไป ขอมูลนั้น
จะตองเปลี่ยนรูปโดยการเขารหัส (Encoding) เพื่อนําไปเก็บไวในความจําระยะยาว ซ่ึงบุคคลนั้นจะ
สามารถเรียกขอมูลดังกลาวตาง ๆ ออกมาใชไดภายหลัง โดยการถอดรหัส (Decoding) ซ่ึง
กระบวนการดังกลาวไดรับการบริหารควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ดวยกระบวนการ “รูคิด” หรือ 
“Metacognition”  หรือ “การรูคิด”  ซ่ึงหมายถึงการตระหนักรู (Awareness) เกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองและใชความเขาใจในความรูดังกลาวในการจัดการควบคุมกระบวนการคิด การทํางาน
ของตนดวยกลวิธี (Strategies) ตาง ๆ อันจะชวยใหการเรียนรูและงานที่ทําประสบผลสําเร็จตามที่
ตองการ  (Osman and Hannafin 1992 : 83-99)  เพื่อพัฒนาการคิดตามทฤษฎีดังกลาวครูจึงควรจัด  
ส่ิงเราในการเรียนรูใหสอดคลองตรงกับความสนใจของผูเรียน ครูควรนําส่ิงที่ตองการใหผูเรียน
จดจํา มาจัดใหเปนหมวดหมูที่งายแกการจํา หากตองการใหผูเรียนจดจําสาระหรือเร่ืองใด ๆ ไดเปน
เวลานาน สาระนั้นตองไดรับการเขารหัส ซ่ึงสามารถทําไดโดยการทองจํา การย้ําทวนหรือทบทวน
บอย ๆ หรืออาจใชกระบวนการขยายความคิด (Elaborative Operations Process) ซ่ึงทําไดโดย      
การคิดเรียบเรียงผสมผสานขยายความสัมพันธความรูใหมกับความรูเดิม ครูควรฝกใหผูเรียน
สามารถบริหารควบคุมกระบวนการทางปญญา หรือกระบวนการคิดของตนเนื่องจากเปน
กระบวนการที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดดี  
   จากสาระสําคัญของทฤษฎีดังกลาว การวิจัยคร้ังนี้จึงคํานึงถึงการกระตุนให
นักเรียนเกิดความมุงหวังที่จะคิดใหสําเร็จและรูควบคุมการพัฒนาการคิดของตนเองและใหมี      
การผสมผสานความรูใหมกับความรูเดิม 
  3.3  ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) 
   นักทฤษฎีกลุมการสรางความรู (Thirteen and online 2008 : 1-3)  มีความเชื่อวา 
แมโลกนี้มีอยูจริง แตความหมายของสิ่งตาง ๆ มิไดมีอยูในตัวของมันเอง ส่ิงตาง ๆ จะมีความหมาย
ขึ้นมาจากการคิดของคนที่รับรูส่ิงนั้น ๆ  ดังนั้น ส่ิงตาง ๆ ในโลกจึงไมมีความหมายที่ถูกตองหรือ
เปนจริงที่สุด แตขึ้นอยูกับการใหความหมายของคนในโลก ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงใหความสําคัญกับ
กระบวนการและวิธีการของบุคคลในการแปลความหมายและการสรางความรู ความเขาใจจาก
ประสบการณตาง ๆ และถือวาสมองเปนเครื่องมือสําคัญที่บุคคลใชในการแปลความหมายของ
ปรากฏการณในโลกนี้ ซ่ึงการแปลความหมายของแตละบุคคลจะขึ้นอยูกับการรับรู ประสบการณ 
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ความเชื่อ ความตองการ ความสนใจ และภูมิหลังของแตละบุคคล ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิด  ครูจึงควรสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัว (Active)  ซ่ึง ไวกอตสกี ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ขอบเขต
ของการเรียนรูไว (Zone of Proximal Development) สรุปไดวานักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูของตนเองขึ้นได ดวยการรับคําชี้แนะ หรือทํางานรวมกับผูที่มีความชํานาญเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ มากกวา ไวกอตสกี อธิบายการพัฒนาขอบเขตของการเรียนรูวาเปนการลดชวงหาง
ระหวางระดับพัฒนาการทางสติปญญาที่นักเรียนมีอยูในขณะนั้นซึ่งดูไดจากปญหาที่นักเรียน
สามารถแกไดดวยตนเองกับระดับศักยภาพทางสติปญญาของนักเรียนซ่ึงดูไดจากปญหาที่นักเรียน
ไมสามารถแกไดโดยลําพัง แตสามารถแกปญหานั้นไดถาไดรับการชี้แนะและไดรวมงานกับผูใหญ
หรือเพื่อนที่มีความชํานาญมากกวา การไดรวมงานหรือไดรับการชี้แนะ จากผูที่มีความชํานาญ
มากกวา ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถแกปญหานั้นไดดวยตนเองในเวลาตอมา 
(Vygotsky 1978 : 86-87 and Driscoll 1994 : 224-239) 
   แนวคิดของทฤษฎีการสรางความรู มีสาระสําคัญ ดังนี้ (ไพจิตร สะดวกการ 
2538 : 46)  

    1. การเรียนรู  คือ  การสรางโครงสรางทางปญญาที่สามารถคลี่คลาย
สถานการณที่เปนปญหาและใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของได  
   2.  นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิธีการตาง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ
เดิม  โครงสรางทางปญญาที่มีอยู  ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเริ่มตน 
   3.  ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของ
นักเรียนเองภายใตสมมติฐาน (Assumption) ตอไปนี้ 
       3.1 สถานการณที่เปนปญหา และปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางปญญา 
       3.2 การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่อยู
ภายใตปฏิสัมพันธทางสังคม กระตุนใหมีโครงสรางทางปญญาใหม 
   ตามทฤษฎีดังกลาว จะเห็นไดวาบุคคลสามารถสรางความรูจากการแปล
ความหมายและประสบการณเปนสําคัญโดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอและบุคคลอื่น  ซ่ึงทฤษฎี
นี้จะชวยในการแกปญหาโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคมซึ่งครูเปนผูมีบทบาทยิ่งในการขยาย
โครงสรางทางปญญาของนักเรียนดวยการใหโอกาสกับนักเรียนใหรวมกันคิด ทําความเขาใจ
แสวงหาความรู คําตอบ 
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  3.4  แนวคิดเก่ียวกับการคิด 
   ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2544 : 105-110) Marzano และคณะ (1991 : 89-93) 
ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับมิติของการคิด 6 ดาน คือ 1) มิติขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด 2) มิติ
คุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด 3) มิติดานทักษะการคิด 4) มิติลักษณะการคิด 5) มิติกระบวน    
การคิด และ 6) มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง ในแตละมิติมีสาระสําคัญ          
พอสังเขปดังนี้ 

  1.  มิติขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด (Content for Thinking) การคิดของคน
ตองคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นในการสอนการคิดจึงไมสามารถแยกไดจากการเรียนรูใน
เนื้อหา หรืออาจกลาวไดวา เนื้อหาเปนคูแฝดของการคิด 

  2.  มิติคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด (Depositions for Thinking)  เนื่องจาก
การคิดเปน กระบวนการที่ขอมูลผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คุณสมบัติของบุคคลที่มีผลตอการคิดและ
คุณภาพของการคิด ซ่ึง นักคิด นักจิตวิทยา  นักการศึกษา ตางมีทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เอื้อตอ 
การคิดที่ตรงกันคือ การเปนผูที่มีใจกวาง เปนธรรม ใฝรู กระตือรือรน ชางวิเคราะหผสมผสานขยัน
กลาเสี่ยง  อดทน  มีความมั่นใจในตนเองและมีมนุษยสัมพันธที่ดี หากพิจารณาในทางกลับกันคน  
ที่มีการพัฒนาทักษะทางดานการคิดยอมมีคุณลักษณะดังกลาวเชนกัน 

  3.  มิติดานทักษะการคิด (Thinking Skills) ลักษณะที่เปนรูปธรรมที่ทํา ให
มองเห็นพฤติกรรมหรือการกระทํา ที่ชัดเจนของการคิด สามารถแบงได 3 ระดับ คือ 1) ทักษะ     
การคิดพื้นฐาน (Basic Thinking Skills) หรือเปนทักษะในการสื่อสาร เชน การฟง การพูด การอาน 
การเขียน การอธิบาย  2) ทักษะการคิดที่เปนแกนสําคัญ (Core Thinking Skills) เปนทักษะการคิดที่
ใชกันมาก เชน การสังเกตการระบุ การสํารวจ การตั้งคํา ถาม การรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมู  
การเชื่อมโยง การใชเหตุผล การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ การอางอิง การสรุปความ และ 3) ทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher order Thinking Skills) เปนทักษะการคิดที่ซับซอนขึ้น เชน การนิยาม         
การผสมผสานการปรับโครงสราง การตั้งสมมติฐาน การกําหนดเกณฑ การประยุกต การวิเคราะห 
การจัดระบบการทํานาย การทดสอบสมมติฐาน 

  4.  มิติดานลักษณะการคิด (Thinking Characteristics) ลักษณะการคิดสามารถ
จําแนกเปนลักษณะการคิดพื้นฐาน ไดแก การคิดคลอง คือการคิดไดอยางรวดเร็ว การคิดหลากหลาย 
ที่เปนการคิดในหลากรูปแบบ การคิดละเอียดลออ เปนการคิดที่ทําใหไดขอมูลที่ทําใหการคิด
รอบคอบมากยิ่งขึ้น และการคิดชัดเจน คือ ความสามารถในการอธิบายส่ิงที่คิดไดดวยคําพูดของ
ตนเอง 
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  5.  มิติดานกระบวนการคิด (Thinking Process) เปนลําดับขั้นตอนของการคิด 
ที่ตองใชทักษะการคิดตาง ๆ หรือลักษณะการคิด เชน กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการ
ตัดสินใจกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการวิจัย
เปนตน 

  6.  มิติดานการควบคุม และการประเมินการคิดของตนเอง (Meta Cognition) 
เปนการตระหนักรูเกี่ยวกับการคิดของตนเองและใชความเขาใจในความรูดังกลาวในการจัดการ
ควบคุมกระบวนการคิด การทํางานของตนดวยกลวิธี (Strategies) ตาง ๆ อันจะชวยใหการเรียนรู
และงานที่ทําประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ ที่ประกอบดวย 1) ความรูและการควบคุมตนเอง           
ที่หมายถึง สัญญาทัศนคติและความตั้งใจในการเรียนรูเพื่อใหประสบความสําเร็จ  และ 2) ความรู
และการควบคุมกระบวนการ ที่เกี่ยวพันกับการประเมิน การวางแผน และการกําหนดการ โดยที่ 
การประเมินเริ่มตั้งแต จุดเริ่มตนจนกระทั่งส้ินสุดกระบวนการ สวนการวางแผนเกี่ยวของกับ       
การเลือกกลยุทธ  ซ่ึงผูเรียนจะตองรูกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมเพื่อใหงานประสบ
ความสําเร็จและการกําหนดการ เกี่ยวของกับการตรวจสอบความกาวหนาใหตรงกับเปาหมายหลัก
และเปาหมายรองซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดเมื่อจําเปน 
   จากสาระสําคัญของแนวคิดดังกลาว  ผูวิจัยสนใจที่จะนํามิติการคิดทั้ง 6 ดาน 
มาเปนแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหการเรียนของนักเรียนบรรลุ
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.5  แนวคิดเก่ียวกับการสอนที่สงเสริมการคิด 
   ปจจุบันมีองคความรูเกี่ยวกับการสอนที่สงเสริมการคิดอยูมากมายทั้งของ
ตางประเทศและในประเทศ  การวิจัยคร้ังนี้มุงพัฒนาการคิดโดยใชเนื้อหาสาระและจุดประสงคตาม
หลักสูตรเปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดไปพรอม ๆ กับเนื้อหาสาระ
(Infusion) โดยผูวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นเอง  ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การสอนที่สงเสริมการคิดที่มีอยู เพื่อนํามาพิจารณาออกแบบใหรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและนําเสนอเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
การคิดแกปญหา  แนวคิดของศูนยพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Center for Critical Thinking  
Sonoma State University 1996) ไดนําเสนอแนวคิด ความเชื่อเกี่ยวกับคิดอยางมีวิจารณญาณไววา  
การคิดวิจารณญาณมีความสัมพันธกับการแกปญหา คือการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนเครื่องมือ
สําคัญของการแกปญหาและการแกปญหามักจะตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนหลัก  ดังนั้น
จึงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
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   การคิดแกปญหา เบเยอร (Beyer 2008 : 1) กลาวถึงการคิดแกปญหา   วาเปน
การคิดพิจารณาเลือกขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณหรือเหตุการณหนึ่ง ๆ เพื่อ     
การบรรลุผลตามที่ตองการบุคคลจะคิดแกปญหาเมื่อไมรูคําตอบที่ตองการและเมื่อเกิดชองวาง
ระหวางสิ่งที่ควรจะเปนกับส่ิงที่เปนอยูและการแกปญหามีการคิดเปนขั้นตอนโดยมีผูเสนอแนวคิด
ไว ไดแก กิลฟอรด (Guilford 1971 : 12) กลาววา การคิดแกปญหามี 5 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมการ คือ 
คนหาวาปญหาคืออะไร 2) วิเคราะห คือ พิจารณาถึงสาเหตุของปญหา 3) เสนอทางแก คือ หาวิธีการ
ที่เหมาะสมกับสาเหตุของปญหามาแกไข  4) ตรวจสอบผล คือ พิจารณาผลลัพธวาตรงตามที่
ตองการหรือไม  และ 5) นําไปประยุกตใช คือ นําวิธีการแกปญหาไปใชในโอกาสตอไป  นอกจากนี้ 
เบเยอร (Beyer 2008 : 2-4) กลาววา การคิดแกปญหามี 6 ขั้นตอน คือ  1) ระบุปญหา (Identify and 
Problem)  คือ การตีความหมายของปญหาโดยการใชคําสําคัญเปนแนวทาง 2) วิเคราะหปญหา 
(Represent the Problem) โดยระบุเปาหมายที่ตองการอุปสรรคพรอมสาเหตุ  3) คิดหายุทธวิธี       
การแกปญหา (Invent a Solution Strategy)  4) แกปญหาดวยยุทธวิธีที่เลือก (Cary out the Plan)      
5) สรุปผล (Conclude) ดวยการเสนอผลการแกปญหาและแสดงหลักฐานประกอบ และ                 
6) ตรวจสอบผล (Check the Results) ดวยการประเมินคําตอบ แบรนสฟอรด และสเตน (Brans Ford 
and Stein 2007 : 1-4)  ไดเสนอแนวคิดวา การคิดแกปญหา  มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปญหา (Identify 
the Problem)  2) นิยามปญหา (Define the Problem)  3) หาแนวทางในการแกปญหา (Explore 
Possible Strategies) 4) ปฏิบัติการแกปญหา (Acts on the Strategies) และ  5) ศึกษา ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Look at the Effects of the Efforts) และพระธรรมปฎก (2543 : 24-
26) ไดอธิบายวิธีการคิดแกปญหาแบบอริยสัวา เปนวิธีคิดที่ตอเนื่องจากวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา         
คือเมื่อเขาใจคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย วางใจไดแลวตกลงใจวาจะแกปญหาที่ตัวเหตุปจจัย  
จากนั้นก็ดําเนินความคิดตอไปตามวิธีคิดแบบอริยสัจนี้วิธีคิดแบบนี้มีหลักการสําคัญ คือ การเริ่มตน
จากปญหาหรือทุกขโดยกําหนดรูทําความเขาใจปญหาหรือความทุกขใหชัดเจน แลวสืบคนหา
สาเหตุเพื่อเตรียมแกไขพรอมกันนั้นก็กําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปได
หรือไมจะเปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปญหาโดยสอดคลองกับ  
การที่จะบรรลุจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวนั้นทั้งนี้อาจจัดวางเปนขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนด รูทุกข คือ
แจกแจงแถลงปญหา ทําความเขาใจปญหา สภาพและขอบเขตของปญหา สภาพของสิ่งที่เปนปญหา 
ใหเขาใจชัดเจนวาเปนอะไร คืออะไร (ทุกข)  2) สืบสาวเหตุแหงทุกขที่จะพึงละ คือ วิเคราะหตรวจ
คนหามูลเหตุหรือตนตอของปญหา ซ่ึงจะตองแกไข กําจัดหรือทําใหหมดสิ้นไป ตามปกติขั้นนี้ตรง
กับวิธีคิดแบบที่ 1 คือ ใชวิธีคิดแบบปจจัยหรือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (สมุทัย) 3) เล็งหมายชัด
ซ่ึงการดับทุกขที่จะทําใหสําเร็จ คือเล็งเห็นชัดเจนถึงภาวะปราศจากซึ่งเปนที่มุงหมาย วาคืออะไร
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เปนไปไดจริงหรือไม เปนไปไดอยางไร เชนวา เราตองการอะไรแน อะไรกันแนที่เราควรตองการ 
ชีวิตของเราตองการอะไร เปนตน มีความชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายและหลักการทั่วไป หรือตัว
กระบวนการของการแกปญหา กอนที่จะวางรายละเอียดและกลวิธีปลีกยอยในขั้นดําเนินการ 
(นิโรธ) และ  4) จัดวางวิธีการดับทุกข ที่จะตองปฏิบัติ คือเมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายและ
หลักการทั่วไปแลว ก็กําหนดวางวิธีการ แผนการ และรายการสิ่งที่จะตองทําในการที่จะแกไขกําจัด
สาเหตุของปญหาใหสําเร็จ โดยสอดคลองกับเปาหมายและหลักการทั่วไปนั้น เพื่อเตรียมลงมือ
แกไขปญหาตอไป (มรรค)    
   การคิดอยางมีวิจารณญาณ  คือ การคิดตอบสนองอยางมีเหตุผลและไตรตรอง
ซ่ึงเนนที่การพิจารณาตัดสินใจที่จะเชื่อ-ไมเชื่อหรือจะปฏิบัติ-ไมปฏิบัติตามความเชื่อนั้น (Robert  
H. Ennis 1989 : 4-10) มีองคประกอบแตกตางกันตามแนวคิดของนักวิชาการแตละคน ไดแก วัตสัน
และกลาสเซอร (Watson and Glaser 2008 : 1-3)  กลาววา การคิดอยางมีวิจารญาณมี 5 องคประกอบ 
คือ การสรุปอางอิง (Inference) การยอมรับขอสรุป (Recognition of Assumptions) การนิรนัย 
(Deduction)   การตีความหมาย  (Interpretation)  การประเมินขอโตแยง (Evaluation of Argument)  
เดรสเซล และเมยฮิว (Dressel and Mayhue 2007 : 1-3)  กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ประกอบดวยความสามารถในการคิด 5 ประการ คือ 1) ระบุปญหา (Define a Problem)   เลือกขอมูล 
ที่สําคัญ (Select Pertinent Information) เขาใจขอสรุปเบื้องตน (Recognize Assumptions)  
ตั้งสมมติฐาน (Formulate Hypothesis) และสรุปและอางอิง (Draw Valid Conclusion and 
Inferences) และเอนนิส (Robert H. Ennis 1989 : 4-10)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบหรือ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ควรประกอบดวยทักษะ 12 ทักษะ คือ 1) การกําหนด
หรือระบุประเด็นหรือปญหา  2) การคิดวิเคราะหขอโตแยง  3) การถามคําถามและการตอบคําถาม  
4) การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล  5) การสังเกตและตัดสินผลที่ไดจากการสังเกตดวย
ตนเอง  6) การนิรนัยและตัดสินผลการนิรนัย  7) การอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย  8) การตัดสิน
คุณคา  9) การใหความหมายคําตาง ๆ และตัดสินความหมาย   10) การระบุขอสันนิษฐาน              
11) การตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติ  และ 12) การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน อีกทั้ง เอนนิส (Robert H. 
Ennis 1996 : 13-16) ยังกลาวถึงความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สามารถวัดไดโดยใช
แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ (The Cornell Critical Thinking Test : Level X) ซงประกอบดวย
ความสามารถ 4 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการอุปนัย (Inductive Thinking) 2) ความสามารถ
ในการตัดสิน พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต (Judging Credibility of 
Observation Reports) 3) ความสามารถในการคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking)  4) ความสามารถ
ในการระบุขอตกลงเบื้องตน (Assumption Identification) นอกจากนั้น ริชารดพอล (Richard Paul  
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2008 : 1-2) ไดกลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการเตรียมเด็กสูการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
โดยมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณที่มีความสัมพันธ กับการแกปญหา (Problem Solving) คือ
การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะสําคัญของการแกปญหา (Critical thinking is a Major Tool in 
Problem Solving) และการแกปญหาสวนใหญตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณ (The Problem 
Solving is a Major Use of Critical Thinking) สําหรับนักการศึกษาในประเทศ อาทิเชน ทิศนา     
แขมมณี (2544 : 153)  สรุปและนําเสนอขั้นตอนของวิธีการคิดอยางมีวิจารณญาณไวเปน 10 ขั้น คือ 
1) ตั้งเปาหมายในการคิด  2) ระบุประเด็นในการคิด  3)ป ระมวลขอมูล ทั้งทางดานขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่คิดทั้งทางกวาง ลึกและไกล  4) วิเคราะห จําแนกแยกแยะ
ขอมูล จัดหมวดหมูของขอมูลและเลือกขอมูลที่จะนํามาใช  5) ประเมินขอมูลที่จะใชในแงของความ
ถูกตอง ความเพียงพอและความนาเชื่อถือ  6) ใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูลเพื่อแสวงหา
ทางเลือก/คําตอบที่สมเหตุสมผลตามขอมูลท่ีมี 7) เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที่จะ
ตามมา และคุณคาหรือความหมายที่แทจริงของสิ่งนั้น  8) ช่ังน้ําหนัก ผลได ผลเสีย คุณ-โทษ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว  9) ไตรตรอง ทบทวนกลับไปมาใหรอบคอบ และ 10) ประเมินทางเลือกและ
ลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด   
   จากสาระสําคัญของการคิดและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังกลาวผูวิจัยสนใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี       
เอนนิส วัตสัน และกลาสเซอร และพอล  สวนการคิดแกปญหาใชแนวคิดของกิลฟอรด  เบเยอร     
แบรนสฟอรด และสเตน และพระธรรมปฎกมากําหนดเปนสวนประกอบในกรอบแนวคิดโดยใน
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในลักษณะของ
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) 4 ขั้นตอน ตามรายละเอียด
แผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2  คือ 
   ขั้นที่ 1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  ไดแก  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย 
เปาหมาย การศึกษาดานการพัฒนาการคิด  หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร   ขอมูลสภาพปจจุบันและ
ส่ิงที่คาดหวังเกี่ยวกับการสอนและบทบาทของครู   การเรียนของนักเรียน  วิเคราะหแนวคิดทฤษฎี  
องคความรูเกี่ยวกับการคิดและการสอนคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  แนวคิดเกี่ยวกับออกแบบ    
การสอน  
   ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนา ไดแก การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชวิธีการเชิงระบบแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวทดลองรายบุคคลและกลุมเล็ก
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุง 
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   ขั้นที่ 3 การนําไปใช  ไดแก การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลอง
ภาคสนาม 
   ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุง  นําขอมูลที่ไดจากการทดลองภาคสนามมา
วิเคราะหประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยดังกลาวสรุปไดดังแผนภาพที่ 1 
 

 
แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีวัตถุประสงค
ดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ดานทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  ดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนเรยีนและ
หลังเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการสอนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ         
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 

คําถามของการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา  
อยางมีวิจารณญาณ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีคําถาม      
การวิจัยดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 มีองคประกอบ  
อะไรบาง มีกระบวนการอยางไรและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
 2.  ความสามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5    
ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
หรือไม 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอท่ีมีตอการสอนดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระ     
การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนอยางไร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีสมมติฐาน
ของการวิจัยดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
มีประสิทธิภาพเกณฑ 80/80 
 2. ความสามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดาน
ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน              
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      1.1  ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
             นัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่  5  สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 89 โรงเรียน 
           1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก 
            นัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่  5  สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดแก โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ จํานวน 41 คน ที่ไดมาจาก    
การสุมอยางงาย 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
     2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถใน

การแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก 

   2.2.1 ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารญาณดานผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียน   ดานทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน  
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 3.  เนื้อหา  
  เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการสอนเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
จํานวน 32 ช่ัวโมง ไดแก  หนวยการเรียนรู เสียงและการไดยิน  แรงและความดันและน้ํา  ฟาและ
ดวงดาว   

 4.  ระยะเวลาที่ใชการทดลอง 
      ใชระยะเวลาในการทดลองสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนคิดขั้นสูง กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง เปนระยะเวลา 10 สัปดาห 2 ช่ัวโมงรวมทั้งสิ้น 32 
ช่ัวโมง ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ไดนิยามศัพทเพื่อความเขาใจมากขึ้นดังนี้ 
 1.   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง การสรางรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1) รวมกับกรอบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis)  
:  การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Design 
and Development)  :  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอนที่ 3                
การนําไปใช (Implementation) :  การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน  และข้ันตอนที่ 4         
การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation) : การประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียน         
การสอน 
 2.  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ  หมายถึง  องคประกอบที่เปนระบบของการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงมีทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจต (Piaget)  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล (Information  
Processing Theory)  ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) และแนวคิดเกี่ยวกับการคิดและ    
การสอนที่สงเสริมการคิดเปนพื้นฐาน โดยมีองคประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค             
3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู  4)ระบบสังคม  5) หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน 6) สาระหลัก 
และ  7) ส่ิงที่สงเสริมในการเรียนรู 
 3.  ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ (Problem Solving with 
Critical Thinking Abilities)   หมายถึง ผลที่เกิดกับผูเรียนจากการเรียนตามรูปแบบการเรียน      
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การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในดานความรู ความ
เขาใจ ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning Achievement) หมายถึง คะแนนที่ไดจาก      
การทําแบบทดสอบวัดความรูดานความจํา   ความเขาใจ   การนําไปใช   การวิเคราะห สังเคราะห
และการประเมินคา  ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน    
 5.  ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ (Problem Solving with Critical 
Thinking Skills)   หมายถึง ความคลองแคลวชํานาญในการคิดซึ่งตองอาศัยกระบวนการทางสมอง  
ความรูและประสบการณมาประกอบกันเพื่อแกไขปญหาตามเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรโดย
แสดงออกถึงความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและรอบคอบ ไดแก 1) ทักษะในการระบุปญหา
ไดอยางชัดเจนถูกตอง  2) ทักษะในการระบุสาเหตุของปญหาอยางรอบคอบและชัดเจน  3) ทักษะ
ในการระบุลักษณะขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินขอมูลในดานความถูกตอง ความ
นาเชื่อถือและความเพียงพอ 4) ทักษะในระบุทางเลือกในการแกปญหาและประเมินทางเลือกใน
ดานผลดีผลเสียอยางสมเหตุสมผล และ 5) ทักษะในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา
อยางมีเหตุผล   ซ่ึงวัดเปนระดับคะแนน ดวยแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณที่
ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 2 ขอ ขอละ 25 คะแนนรวม 50 คะแนน 
 6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   (Science Process Skills)   หมายถึง 
ความสามารถในการคิด คนควาตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางคลองแคลว ชํานาญ จํานวน 13 
ทักษะ  ไดแก 1) ทักษะการสังเกต (Observation)  2) ทักษะการวัด (Measurement) 3) ทักษะ         
การจําแนกประเภท (Classifying) 4) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปส
กับเวลา (Space/space Relationship and Space/time Relationship 5) ทักษะการคํานวณ (Using  
Number) 6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing  Data and Communication) 
7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) 8)  ทักษะการพยากรณ (Prediction)  9) ทักษะ     
การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) 10) ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining 
Operationally) 11) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) 
12) ทักษะการทดลอง (Experimenting) และ 13) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
(Interpreting  Data and Conclusion) โดยวัดเปนคะแนนดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนว
ของสสวท จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน   
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 7.  ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกชอบไมชอบของนักเรียนที่
เ รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ 
 8.  นักเรียน หมายถึง ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพฯ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การวิจัย  เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
ผูวิจัยไดศึกษาตํารา  เอกสาร รวมถึงงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียน      
การสอนตามทฤษฎีการออกแบบการสอน  การคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552-2559  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยทําการศึกษา
วิเคราะห  เนื้อหา  หลักการ  แนวคิด  ตามหัวขอเร่ืองตาง ๆ ตอไปนี้      

 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอน มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการเรียน
การเรียนรูที่ตั้งไว  โดยอาศัยหลักการ แนวคิดดังตอไปนี้ 
  การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) มีช่ือเรียก
หลากหลาย เชน การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) การออกแบบและ
พัฒนาการสอน (Instructional Design and Development) เปนตน ไมวาชื่อจะมีความหลากหลาย
เพียงใด แตช่ือเหลานั้นก็มากจากจุดเริ่มตนเดียวกัน คือมาจากแนวคิดในการใชกระบวนการของวิธี
ระบบ (System Approach)    
 ระบบ (System) มีนักวิชาการหลายทานที่ใหความหมายไว เชน จอหนสัน  และคณะ 
(Johnson, Kast and Rosenzweig 1967 : 133)  กลาววา ระบบ หมายถึง สวนประกอบที่จัดไวอยาง
เปนระเบียบ เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางที่วางไว   บานาธี่ (Banathy 1968 : 12) ไดใหความหมาย
ของคําวาระบบวา  “ระบบ  หมายถึง  องคประกอบตาง  ๆ  ที่มีความสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน                   
มีปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงองคประกอบทั้งหลายเหลานี้จะรวมกันทํางานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให
บรรลุถึงจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว”   สวน วอง (Wong 1971 : 7) ความหมายของระบบตาม
แนวทางของวองก็จะมีลักษณะแนวทางใกลเคียงกับของบานาธี่ โดยวองใหความหมายของระบบวา 
“ระบบ หมายถึง การรวมกลุมของสวนประกอบตาง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให
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บรรลุจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว”  และไชยยศ  เรืองสุวรรณ (1933 : 68) กลาววา  ระบบ   เปน
หนวยรวมที่ประกอบดวยส่ิงตาง ๆ หรือองคประกอบที่เรียกวา  ระบบยอย (Subsystem)  ระบบ
เหลานี้ตางมีความสัมพันธกันและทําหนาที่รวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามความมุงหมายที่กําหนด 
ระบบจะทําหนาที่สัมพันธกับอภิระบบ (Supra System) 
 กลาวไดวา ระบบ เปนสวนประกอบตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกัน โดยมีเปาหมายเดียวกัน 
 สําหรับการออกแบบการเรียนการสอนมีหลายความหมาย ซ่ึง ซารา แมคเนล (Sara 
McNeil 2004 : 1-2)  ไดรวบรวมไวดังนี้ 
 การออกแบบการเรียนการสอนเปนสาขาวิชา (Instructional Design as a Discipline)  
เปนสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการสอนและกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรและการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรนั้น ๆ 
 การออกแบบการสอนคือวิทยาศาสตร (Instructional System Design is a Science) 
หมายถึง การออกแบบระบบการสอนเปนวิทยาศาสตร ประกอบดวย ขั้นตอนการออกแบบ          
การพัฒนา การทดลองใช การประเมินผล และการบํารุงรักษา ภายใตสถานการณที่กําหนดไว โดย
เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 
 การออกแบบการสอนคือความจริง (Instructional System Design is a Reality) หมายถึง 
การออกแบบระบบการสอนเปนความจริงที่สามารถพิสูจนได เนื่องจากอาศัยหลักการของการใช
เหตุและผล 
 การออกแบบการเรียนการสอนเปนกระบวนการ (Instructional Design as a Process)  
เปนระบบการเรียนการสอนที่ใชทฤษฏีการเรียนรูและการสอนเพื่อใหมั่นใจในคุณภาพของการสอน  
เปนกระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะหความตองการในการเรียนรู  เปาหมายการเรียนรู และ  
การพัฒนาระบบการถายโอนความรูเพื่อสนองตอบความตองการดังกลาว  การออกแบบครอบคลุม
ถึงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการสอน การทดสอบและประเมินคุณภาพการสอนและกิจกรรมของ
ผูเรียน 
 กาญจนา  คุณารักษ (2545 : 7)  กลาวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ซ่ึงสามารถสรุปไดวาแนวคิดวิธีการเชิงระบบเปนรากฐานของการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนการนํากระบวนการของ
วิธีการเชิงระบบ (System  Approach) มาใช ซ่ึงเปนกระบวนการที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) เนื่องจากระบบไดมีกลไกและโครงสรางหลักใน   
การทํางานอยางนอย 3 สวน ประกอบดวย ส่ิงที่นําเขา/ตัวปอน (Input)  กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต/ผลลัพธ (Output)  ซ่ึงในแตละขั้นมีการวิเคราะหสถานการณ หรือเงื่อนไขการเรียนรูอยาง
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เปนระบบ มีการระบุ แยกแยะและแกปญหา แลวจึงวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศัยความรูจาก
หลาย ๆ ทฤษฎี  มีการปรับปรุง แกไขการทํางานในตัวของมันเองโดยการใชขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) และในแตละองคประกอบยอย ๆ ตางก็มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซ่ึงกันและกัน โดย
เปาหมายของระบบใหญทั้งหมดจะบรรลุผลไดจากการประสานสัมพันธกันขององคประกอบยอย ๆ   
 ระบบการเรียนการสอนจากแบบจําลองของนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน พอที่จะนํามา
สังเคราะห เปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนดังนี้ 
 1. การกําหนดวัตถุประสงค  
 2. การวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม 
 3. การกําหนดเนื้อหา กิจกรรม และวิธีการประเมินผล 
 4. การดําเนินการสอน 
 5. การสรุปและปรับปรุงแกไข 
 ดังนั้น สรุปไดวา การออกแบบระบบการสอน (ISD : Instructional System Design หรือ 
ID : Instructional Design) หมายถึง  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีการเชิงระบบ
เพื่อมีจุดมุงหมายในการปรับปรุง  พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวจะ
ประกอบไปดวยหลักพื้นฐาน 4 สวน ดังตอไปนี้ 1) วัตถุประสงคเปนสวนที่กําหนดวัตถุประสงค
การเรียนรูของผูเรียน 2) ผูเรียน โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูเรียน เพื่อการออกแบบระบบการสอน
ใหเหมาะสม 3) วิธีการและกิจกรรม กําหนดวิธีการและกําหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และ 4) การวัดและประเมินผล 
เปนการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 สําหรับรูปแบบการเรียนการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM : Instructional 
Model) หมายถึง แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธในการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรม          
การเรียนรู ตามขั้นตอนและวิธีการที่มีผูเชี่ยวชาญคิดคนขึ้น ซ่ึงสังเคราะหมาจากหลักการศึกษาและ
เงื่อนไขการเรียนรู 
 ดังนั้น การออกแบบระบบการเรียนการสอนจึงคํานึงถึงเปาหมายหลักของการรูปแบบ
การเรียนการสอน เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน โดยใช
วิธีการตาง ๆ ในการเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน  เปนการนําวิธีการที่ เปนระบบมาใชในการออกแบบ  การวางแผน            
การนําไปใช  และการประเมินกระบวนการทั้งหมดของระบบการสอนนั้น  กิดานันท  มลิทอง 
(2540 : 22) กลาววา การออกแบบระบบการเรียนการสอนควรมีองคประกอบ คือ ผูเรียน ตองมี             
การพิจารณาลักษณะของผูเรียนเพื่อการออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนที่
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เหมาะสม  วัตถุประสงค ตองมีการตั้งวัตถุประสงควา ตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรูส่ิงใดบางใน
การสอนนั้น วิธีการและกิจกรรม ตองมีการกําหนดวิธีการและกิจกรรมในการเรียนรูวาควรมี
อะไรบาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดได การประเมิน  ตองมีการกําหนดวิธีการ
ประเมินเพื่อตัดสินวาการเรียนรูนั้นประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งจุดมุงหมายไวหรือไม  
 นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา ทิศนา  แขมมณี (2534 : 5) กลาวถึงความหมายของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวา หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยาง
เปนระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตาง ๆ โดยอาศัยวิธีสอน
และเทคนิคการสอนตาง ๆ เขามาชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการที่ยึดถือ 
โดยสรุปวารูปแบบการจัดการเรียนการสอน กับระบบการจัดการเรียนการสอนมีความหมาย
เดียวกัน แตตางกันในแงของระบบยอยและระบบใหญ ระบบการจัดการเรียนการสอนนิยมใชกับ
ระบบใหญซ่ึงครอบคลุมองคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนโดยสวนรวม สวนรูปแบบ    
การจัดการเรียนการสอนนิยมใชกับระบบที่ยอยกวา เชน ระบบวิธีสอนแบบตาง ๆ และยังไดจัด
องคประกอบสําคัญของระบบการเรียนการสอนไว 4 สวน ซ่ึงแตละสวนถือเปนระบบยอยของ
ระบบการเรียนการสอน  
 

 
 
แผนภาพที่ 3  ระบบการจัดการเรียนการสอนของทิศนา  แขมมณี  
ที่มา  :  ทิศนา  แขมมณี.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย  (กรุงเทพฯ :  
สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2545), 12. 
 
 จอยซ  และเวลล (Joyce and Weil : 2009 : 9) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
เร่ิมจากการเสนอภาพใหเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) โดยใชการเลาเรื่อง มีครูและนักเรียน
เปนผูแสดง โดยจําลองเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียนเพื่อนําไปสูแบบการจัดการเรียนการสอน 
ซ่ึงแตละแบบมีองคประกอบ 4 สวนดังนี้ 
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 สวนที่ 1  ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Orientation to the Model) 
ประกอบดวยเปาหมายของรูปแบบ (Goal) ขอตกลงเบื้องตน (Assumptions) หลักการสําคัญ (Major 
Concepts) ที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 
 สวนที่ 2  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The Model of Teaching) มี 4 สวน คือ 
 1.  ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปนการจัดเรียงลําดับกิจกรรมที่จะสอน
เปนขั้น ๆ  ซ่ึงแตละรูปแบบมีจํานวนขั้นตอนการสอนแตกตางกันไป 
 2.  ระบบสังคมหรือการปฏิสัมพันธทางสังคม (Social System) เปนการอธิบายบทบาท
ของครูและนักเรียน 
 3.  หลักการแสดงการโตตอบหรือตอบสนอง (Principle of Reaction) เปนการบอก
วิธีการที่ครูจะตอบสนองตอส่ิงที่นักเรียนกระทํา อาจเปนการใหรางวัล การสรางบรรยากาศอิสระ
โดยไมมีการประเมินวาถูกหรือผิด เปนตน 
 4.  ระบบการสนับสนุน (Support System) เปนการบอกเงื่อนไข หรือส่ิงจําเปนใน   
การที่จะใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผล เชน การสอนฝกทักษะ นักเรียนจะตองไดฝก
การทํางานในสถานที่และดวยอุปกรณที่ใกลเคียงกับสภาพการทํางานจริง 
 สวนที่ 3  การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช (Application) เปนการแนะนํา
และการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เชน จะใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสมและ
ใชกับเด็กระดับใด เปนตน 
 สวนที่ 4  ผลที่ เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการสอนและลักษณะที่ เอื้อตอการเรียนรู 
(Instructional and Nurturant Effects) กลาวถึงแตละรูปแบบเมื่อเกิดผลทางตรงและทางออม
อะไรบางกับนักเรียน โดยที่ผลทางตรงมาจากการสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอน สวนผลทางออม
มาจากสภาพแวดลอม ส่ิงที่คอยสนับสนุนใหการเรียนการสอนไดตองมีการคํานึงอยางตอเนื่อง     
ซ่ึงถือเปนผลกระทบที่เกิดแฝงไปกับผลการสอนเพื่อท่ีจะสามารถใชเปนสิ่งที่พิจารณาเลือกรูปแบบ
การเรียนการสอนไปใชไดดวย อาจกลาวโดยสรุปวา การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของ จอยซ และคณะ นี้ ครูผูสอนจะสามารถเขาใจทุกประเด็นที่เกี่ยวของ และสามารถ
นําไปใชปฏิบัติไดจริงโดยการฝกฝนตนเองใหสามารถใชรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวใหเกิด
ประโยชนและมีความเหมาะสม    
 บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 5) กลาวถึงระบบวา หมายถึง การทําหนาที่หรือจัดไวอยาง
เปนระเบียบของสวนประกอบตาง ๆ ในระบบนั้น มีความสัมพันธหรือเสริมกัน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว 
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 กิดานันท มลิทอง (2540 : 64) ใหความหมายวา ระบบ หมายถึง สวนรวมทั้งหมดที่
ประกอบดวยสวนยอยหรือส่ิงตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกัน ประกอบดวยขอมูลนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) และขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
 สําหรับองคประกอบของระบบการเรียนการสอนที่ดีนั้นกาญจนา  คุณารักษ (2539 : 41-
46) ไดเสนอไว ดังนี้ 
 1. ตัวปอน (Input) ไดแก ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร ส่ิงแวดลอมทางการเรียน 
 2.  กระบวนการดําเนินงาน (Process)   คือ  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบดวย การเตรียมความพรอมการดําเนินการสอนการสรางเสริมทักษะและกิจกรรม
สนับสนุน 
 3. การควบคุม (Control) คือ  การควบคุมดูแลใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ผลผลิต (Output) คือ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนในดาน  
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และสามารถนําความรูนั้นไปใชในการดํารงชีวิตและแกปญหาชีวิตประจําวัน   
ซ่ึงผลท่ีไดรับในการเรียนการสอนแตละครั้งจะทําใหผูสอนทราบลักษณะของความรูพื้นฐานของ
ผูเรียน  หรือพฤติกรรมความพรอมที่จะรับการสอนกอนที่จะมีการเรียนการสอนครั้งตอไป 
 5. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)   คือ  การวิเคราะหขอมูลหลังจากที่การสอนไดผานไป
แลวหากผลผลิตที่ไดจากการสอนต่ํากวาเปาหมายที่ไดกําหนดไวจําเปนตองวิเคราะหหาจุดบกพรอง   
เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 
 ในการออกแบบการสอนนั้น สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางดี แตมีส่ิงที่ควรคํานึง
ดังตอไปนี้  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2533 : 29) 
 1. กระบวนการออกแบบการสอนตองตั้งอยูบนวิธีระบบ และกําหนดแนวปฏิบัติให
ละเอียดชัดเจน 
 2. กระบวนการออกแบบการสอน มีความเหมาะสมมากที่สุดกับการออกแบบหรือ   
วางแผนการสอนระดับรายวิชา 
 3. การออกแบบการสอนเปนการพัฒนาขั้นมูลฐานสําหรับผูสอนและนักวางแผน 
 4. ในกระบวนการออกแบบการสอนจุดมุงหมาย จะเปนตัวกําหนดวิธีการหรือ
กิจกรรม ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 5. กระบวนการออกแบบการสอนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  หากนําไปใชเปน   
แนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนแบบเอกัตบุคคล 
 6. ทุกขั้นตอนของการออกแบบการสอนควรจะสามารถทําใหผูเรียนทุกคนเรียนรูได 
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 7. แนวในการออกแบบการพัฒนาการสอนที่ดีที่สุด ไมมีเพียงวิธีเดียวเทานั้น 
 ดังนั้น สรุปไดวา การออกแบบระบบการสอน (ISD : Instructional System Design หรือ 
ID : Instructional Design) หมายถึง การจัดระบบการสอนอยางมีระบบ โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูซ่ึงรวบรวมองคประกอบและปจจัยตาง ๆ เพื่อนําไปสูกระบวนการตัดสินใจ
ออกแบบระบบ แลวจึงทําการทดลองและปรับปรุงแกไขจนใชไดผล เปนการนําไปสูความสําเร็จ
ของการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว กระบวนการออกแบบระบบการสอน จะประกอบไป
ดวยหลักพื้นฐาน 4สวน ดังตอไปนี้ 1) วัตถุประสงค เปนสวนที่กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูของ
ผูเรียน  2) ผูเรียน โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูเรียน เพื่อการออกแบบระบบการสอนใหเหมาะสม 
3) วิธีการและกิจกรรม กําหนดวิธีการและกําหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และ 4) การวัดและประเมินผล เปนการกําหนด
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 

รูปแบบการเรียนการสอน 
 

 การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้นจะตองคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ ใน
กระบวนการเรียนการสอน มีปจจัยหลักที่เกี่ยวของโดยตรง คือ ผูเรียน ผูสอน หลักสูตร                
วิธีการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดไดหลาย
รูปแบบและจําเปนตองจัดอยางมีระบบ การเรียนการสอนที่สามารถจัดไดเปนระบบจะชวยให     
การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น ผูสอนควรมีความรู
ความสามารถ และเขาใจในเรื่องตางๆ ที่จะนําไปประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ดังนี้ 
 

ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
 สําหรับรูปแบบการเรียนการสอนมีนักการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศไดให
ความหมายไวแตกตางกันหลายทานดังนี้ 
 เซเลอร (Sayler 1981 : 271)  ใหคําจํากัดความของรูปแบบไวโดยสรุปวา หมายถึง แบบ
หรือแผนของการสอนที่มีการจัดกระทําพฤติกรรมขึ้นจํานวนหนึ่งซ่ึงมีความแตกตางกัน เพื่อ
จุดหมาย หรือเนนเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง 
 จอยซ  และเวล (Joyce and Weil 1996 : 7) ไดใหนิยามของรูปแบบการเรียนการสอนวา 
หมายถึง แบบ หรือแผนที่นําไปใชสําหรับชวยในการจัดการเรียนการสอน  หรือเปนแนวทางใน  
การสอนของครูที่จะชวยใหผูเรียนไดขอความรู ความคิด ทักษะ คานิยม วิธีการคิด และวิธีการ
แสดงออกในการเรียนรูของตนเองใหงายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ทิศนา  แขมมณี (2545 : 219-220)  กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนวา    หมายถึง 
สภาพหรือลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซ่ึงไดรับการจัดไว  
อยางมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตาง ๆ 
โดยประกอบดวยกระบวนการหรือข้ันตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิค    
การสอนตางๆที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือ 
ดังนั้น คุณลักษณะที่สําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนจึงตองประกอบดวยส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเปนพื้นฐานหรือเปนหลักการ
ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ 
 2.  มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการจัดระบบ คือ   มีองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบ
ให สามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน ทดลองถึงประสิทธิภาพ
ของระบบ 
 4.  มีการอธิบายกระบวนการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนในฐานะที่
เปนองคประกอบสําคัญของระบบนั้น ๆ 
 สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการจัด       
การเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ
ตาง ๆ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนตาง ๆ เขามาชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้น
เปนไปตามหลักการที่ยึดถือ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสอนของครูเพื่อใหผูเรียนเกิด      
การเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนมีความสําคัญในการชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูจึงมีนักการศึกษาจํานวนมากสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยตอง
อาศัยแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2545 : 44) ไดใชแนวคิด
ของการจัดระบบซึ่งพอสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้ 
 1.  กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหชัดเจน 
 2.  ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดองคประกอบและเห็นแนวทางใน  
การจัดความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 3.  ศึกษาสภาพการณและปญหาที่เกี่ยวของเพื่อชวยในการคนหาองคประกอบที่สําคัญ
ที่จะชวยใหรูปแบบมีประสิทธิภาพเมื่อนําไปใชจริง ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เปนสิ่งที่ตองนํามา 
พิจารณาในการจัดองคประกอบตาง ๆ และจัดความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย การนาํขอมลู
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จากความเปนจริงมาใชในการสรางรูปแบบจะชวยขจัด หรือปองกันปญหาซึ่งจะทําใหรูปแบบนั้น
ขาดประสิทธิภาพ 
 4 .  กําหนดองคประกอบของรูปแบบ ไดแกการพิจารณาวามีอะไรบางที่สามารถชวยให
เปาหมายหรือจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จ ในขั้นตอนนี้ตองอาศัยประสบการณ ความคิดสรางสรรค
และความละเอียดรอบคอบจึงจะสามารถกําหนดองคประกอบที่จะเอื้อใหรูปแบบนั้นประสบ
ความสําเร็จได 
 5.  ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนั้นจะตองนําองคประกอบตาง ๆ มา
จัดเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกในการคิดและดําเนินการในขั้นตอไป โดยทุกกระบวนการมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
 6.  จัดความสัมพันธขององคประกอบ โดยพิจารณาวาองคประกอบใดเปนเหตุและ 
เปนผลขึ้นตอกันในลักษณะใด ส่ิงใดควรมากอนมาหลัง ส่ิงใดสามารถดําเนินการคูขนานไปได    
ขั้นนี้เปนขั้นที่อาจใชเวลาในการพิจารณามาก 
 7. สรางความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ โดยแสดงใหเห็นถึงผังจําลองของ
องคประกอบตาง ๆ 
 8.  ทดลองใชรูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น 
 9.  ประเมินผล โดยการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชรูปแบบวาไดผลตาม
เปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายมากนอยเพียงใด 
                10.  ปรับปรุงรูปแบบ โดยนําผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบใหดียิ่งขึ้นจะเห็นไดวา
การพัฒนารูปแบบโดยใชแนวคิดของการจัดระบบนี้เปนแนวคิดที่ชัดเจนเขาใจงาย ทําใหสะดวกตอ
การที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริง 
 นอกจากนั้น ดิก และคาเร (Dick and Carey 2004 : 38)  ยังกลาวถึงรูปแบบการออกแบบ
การสอนเชิงระบบ  วามีองคประกอบ 10 ประการ คือ  
 1. การระบุเปาประสงคการเรียนการสอน  (Identify Instructional Goal) 
 2. การดําเนินการวิเคราะหการเรียนการสอน  (Conduct Instructional Analysis) 
 3. การวิเคราะหผูเรียนและคุณลักษณะผูเรียน  (Analyze Learners and Contexts) 
 4. การเขียนจุดประสงคการปฏิบัติ  (Write Performance Objectives) 
 5. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  (Develop Assessment Instruments) 
 6. การพัฒนากลยุทธการเรียนการสอน  (Develop Instructional Strategy) 
 7. การพัฒนาและเลือกวัสดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional 
Materials) 
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 8. การออกแบบและดําเนินการประเมินผลยอยในการจัดการเรียนการสอน  (Design 
and Conduct Formative Evaluation of Instruction) 
 9. การออกแบบและดําเนินการประเมินผลรวม  (Design and Conduct Summative 
Evaluation of Instruction) 
                10.   ทบทวนการจัดเรียนการสอน (Revise Instruction) 
 จากแนวคิดขางตนทําใหทราบวาในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีความ
จําเปนตองใชวิธีการเชิงระบบเปนหลักเพื่อใหเห็นภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนทั้งหมด 
ทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติเพื่อใหไดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 

การจัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอน 
 สําหรับการจัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอนมีนักการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่ไดจัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอนไวเพื่อใหสะดวกในการนําไปใชดังนี้ 
 จอยซ และเวล (Joyce and Weil (2009 : 68) ไดจัดกลุมของรูปแบบการเรียนการสอนไว 
4 กลุม ประกอบดวย 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Models)  เปน
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาบุคคลในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ โดยใช
หลักการประนีประนอมในการแกปญหา และการสรางสัมพันธไมตรีกับผูอ่ืน การมีสวนรวมกับ
ผูอ่ืนโดยใชหลักการประชาธิปไตย และการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียน
การสอนแบบนี้ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบจากกลุม (Group Investigation) 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบซักคาน (Jurisprudential Inquiry) เปนตน 
 2.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานการประมวลขอมูลสารสนเทศ   
(Information Processing Models)  เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยมุงเนนความสําคัญที่
สมรรถภาพในการคิดและวิธีการในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูเรียน  ไดแก  
รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment) รูปแบบการเรียนการสอนการคิดเชิง
อุปมาน (Inductive Thinking) รูปแบบการเรียนการสอนการฝกการคิดสืบสอบ (Inquiry Training) 
รูปแบบการเรียนการสอนการจํา (Mnemonics) เปนตน 
 3.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาบุคคล (Personal Models) เปนรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาตัวบุคคลโดยเนนที่กระบวนการสราง และการพัฒนาตัวบุคคล 
ทั้งทางดานกายจิตใจและอารมณ มุงใหผูเรียนรูจักแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการณ    
รอบ ๆ ตัว เชน  รูปแบบการเรียนการสอนโดยออม (Non-directive)  รูปแบบการเรียนการสอน     
การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) 
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 4.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน โดยใช
หลักการของการใหส่ิงเราและการตอบสนอง เชน รูปแบบการเรียนการสอนแบบรอบรู (Mastery 
Learning) รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction) เปนตน 
 ทิศนา  แขมมณี (2548 : 204-206) ไดศึกษาประมวลรูปแบบการเรียนการสอนตาง ๆ ที่
ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพ และนํามาจัดแบงเปน 5 กลุม ดังนี้ 
 1.  รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพสัิย (Cognitive Domain) ซ่ึงมุงเนนใหผูเรียน
เกิดความรู ความเขาใจเนื้อหาสาระตาง ๆ ที่อาจอยูในรูปของขอมูล ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือ
ความคิดรวบยอด เชน รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) รูปแบบ
ระบบพฤติกรรมของผูเรียน (Behavioral Systems Models) รูปแบบเรียนการสอนเนนความจํา 
(Mnemonics) เปนตน 
 2.  รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนรูปแบบที่ชวยพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค เชน รูปแบบการเรียน
การสอนโดยการซักคาน (Jurisprudential Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ 
(Role Playing Model) เปนตน 
 3.  รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนรูปแบบที่มุง
ในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกตาง ๆ เชน  
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ แฮโรว (Harrow's Instructional Model for Psychomotor 
Development) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส (Davies' Instructional Model for 
Psychomotor Development) เปนตน 
 4.  รูปแบบที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เปนรูปแบบที่มุงเนน
การพัฒนาทักษะที่ เกี่ยวของกับวิธีดําเนินการตางๆซึ่งอาจเปนกระบวนการทางสติปญญา
กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการทํางานรวมกัน เชน รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional Model) 
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model) เปนตน 
 5.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ (Integration) เปนรูปแบบที่เนน   
การพัฒนาการเรียนรูดานตางๆของผูเรียนไปพรอมๆกันโดยใชการบูรณาการทั้งดานเนื้อหาสาระ 
และวิธีการ เชน รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model)     
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอนของนักการศึกษาดังกลาว
ขางตนสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   การจัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอน 
 

จอยซ และเวล (Joyce and Weil (2009 : 68) ทิศนา  แขมมณ ี(2548 : 204-206) 
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนา 
    ทักษะทางสังคม (Social Models)           
2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนา 
    ดานการประมวลสารสนเทศ  
   (Information-Processing Models) 
3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนา 
    บคุคล (Personal Models) 
4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนน 
    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน  
    โดยใชหลักการของการใหสิ่งเราและ 
    การตอบสนอง 

1. รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย 
    (Cognitive Domain) 
2. รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย 
    (Affective Domain) 
3. รูปแบบที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย 
    (Psychomotor Domain) 
4. รูปแบบที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ  
   (Process Skills) 
5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนน 
   การบูรณาการ (Integration) 

  
 จะเห็นไดวานักการศึกษาตางก็ยึดวัตถุประสงคเฉพาะในการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 
สวนความแตกตางในการจัดเขาเปนกลุมนั้นขึ้นอยูกับความละเอียดในการแจกแจงวัตถุประสงค
ของแตละกลุมของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
 แนวการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแตละรูปแบบมีหลาย ๆ ลักษณะขึ้นอยูกับ 
วิธีคิดและความคิดรวบยอดเชิงระบบของแตละบุคคล ซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนของ จอยซ
และเวล (Joyce and Weil 2009 : 1-425)  ที่ไดนําเสนอในหนังสือ “Models of Teaching” ประกอบ
ไปดวยสวนตางๆดังนี้สวนที่หนึ่ง การแนะนํารูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) 
เปนการอธิบายความสัมพันธของสิ่งที่เปนที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวย 
เปาหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีและสมมติฐานที่ใชรองรับรูปแบบการเรียนการสอน
นั้น หลักการ และมโนทัศนสําคัญที่เปนพื้นฐานของรูปแบบสวนที่สอง ตัวรูปแบบการเรียน        
การสอน (The Model of Teaching) ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสรางของรูปแบบ (Syntax) เปนการอธิบายถึงการนํารูปแบบไปสูการปฏิบัติ
โดยจะมีลําดับขั้นตอนของกิจกรรม ซ่ึงแตละรูปแบบจะมีขั้นตอนเฉพาะของตนเอง 
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 2.  ระบบทางสังคม (Social System) เปนการอธิบายบทบาท และความสัมพันธ
ระหวางผูสอนและผูเรียน บทบาทการเปนผูนําของผูสอนในแตละรูปแบบจะแตกตางกันไป เชน  
บางรูปแบบผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวก เปนที่ปรึกษา เปนผูนํากิจกรรม เปนศูนยกลางของ
กิจกรรมเปนแหลงของขอมูล หรือเปนผูจัดสถานการณ เปนตน 
 3.  หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เปนการอธิบายถึงการตอบสนอง
ของผูสอนตอผูเรียน การตอบสนองสิ่งที่ผูเรียนไดกระทํา เชน ในบางรูปแบบจะมีการใหรางวัล   
เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่ตองการ หรืออาจไมใชการประเมินเพื่อใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค เปนตน หลักการของการตอบสนองจะมีกฎใหผูสอนนําไปใชและเลือกรูปแบบ        
การตอบสนองที่เหมาะสมกับสิ่งที่ผูเรียนกระทํา 
 4.  ระบบที่มาสนับสนุน (Support System) สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับส่ิงที่จําเปนใน 
การสนับสนุนรูปแบบแตละรูปแบบ หรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่เอื้อตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน
นั้นตัวอยางเชนรูปแบบทางสังคมอาจตองมีการฝกอบรมผูนํากอน เปนตน 
 5.  การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช (Application) สวนนี้จะเสนอคําแนะนาํ และ
ขอสังเกตตาง ๆ ที่จะชวยใหการสอนตามรูปแบบมีประสิทธิภาพ เชน ประเภทของเนื้อหาวิชาที่
เหมาะสมกับการสอนแตละรูปแบบ ระดับชั้นและอายุผูเรียน สถานที่หรือสภาพแวดลอมที่จะตอง
จัดใหเอื้อตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแตละรูปแบบ 
 6.  ผลที่จะเกิดขึ้นจากการสอน (Instructional and Nurturing Effects) ซ่ึงรวมทั้งผลที่
จะเกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางออม  ตัวอยางเชน การสอนโดยการใหผูเรียนอยูในบรรยากาศของ
การแขงขัน ผลที่ไดทางตรงอาจชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียน และผลทางออมอาจทําใหผูเรียน
แยกจากกันดังนั้นในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอน การสรางหลักสูตร หรือส่ือตาง ๆ ผูสอน
จะตองสรางความสมดุลระหวางประสิทธิภาพการสอนหรือผลทางตรง และผลทางออมที่อาจ
ทํานายได  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบการสอน  ระบบการเรยีน
การสอนทําใหเห็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถใน 
การคิดขั้นแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ของนักเรียน                 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ในการออกแบบ  พัฒนา  ปรับปรุง  หาประสิทธิภาพแลวนําไปใชตอไป 
 

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด 
 สําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดไดมีนักวิชาการและนักวิจัยนําเสนอ   
โดยมีเปาหมายที่แตกตางกันไป ซ่ึงบางรูปแบบมุงพัฒนากระบวนการคิดพื้นฐานเพื่อนําไปสูการคิด
อยางมีวิจารณญาณ   บางรูปแบบไดนําแนวคิดพื้นฐานของนักวิชาการมาประยุกตเปนรูปแบบ     
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เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยเฉพาะ  ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
ทักษะการคิดซึ่งนําไปสูการคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวยรูปแบบการเรียนการสอนตาง ๆ 
ดังนี้ 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบอุปนัย (Inductive Thinking Model)  (จอยซ และเวล 
Joyce and Weil 2009 : 77) 

 1.  การกระตุนการคิดใหเกิดมโนทัศน 
       1.1  นําเสนอขอมูลตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนรวบรวม 
           1.2  จัดกลุมขอมูล 
        1.3  แยกแยะประเภทขอมูล จัดกลุมและมีการตั้งชื่อ 
 2.  การแปลความขอมูล 
      2.1  แยกแยะและหาความสัมพันธ 
        2.2  สํารวจขอมูลหาความสําคัญ 
        2.3  กําหนดและเสนอสิ่งอางอิง 
 3.  การประยุกตหลักการ 
       3.1  ทํานายผลลัพธ และทํานายปรากฏการณที่แตกตางกันตั้งสมมติฐาน 
         3.2  อธิบายและ/หรือสนับสนุนคําทํานายและสมมติฐาน 
       3.3  ทดสอบคําทํานาย 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry Training Model) จอยซ และเวล (Joyce 

and Weil 2009 : 101) 
 1.  นําเสนอปญหา และครูจะอธิบายกระบวนการเรียน 
 2.  ใหนักเรียนรวบรวมขอมูล 
 3.  ใหนักเรียนตั้งสมมติฐาน 
 4.  สรุปกฎเกณฑในการอธิบาย 
 5.  วิเคราะหกลยุทธในการสืบสวนสอบสวน และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดมโนมติ (Attaining Concepts) จอยซ และเวล 

(Joyce and Weil 2009 : 59)  
 1.  การนําเสนอขอมูลและระบุความคิด 

      1.1  ครูนําเสนอสถานการณ ตัวอยาง 
      1.2  ใหนักเรียนเปรียบเทียบตัวอยางในทางบวกและทางลบ 
      1.3  นักเรียนวิเคราะห จัดหมวดหมูและทดสอบสมมติฐาน 
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      1.4  นักเรียนระบุส่ิงที่เปนไปได 
 2.  ทดสอบความสําเร็จในแนวคิด 
     2.1  นักเรียนระบุตัวอยางที่เปนไปไดเพิ่มเติม 
      2.2  ครูทบทวนสมมติฐาน ทบทวนแนวคิดและชวยระบุส่ิงที่เปนไปไดเพิ่มเติม 
      2.3  นักเรียนแยกแยะตัวอยาง 
 3.  วิเคราะหกลยุทธการคิด 
       3.1  นักเรียนอธิบายการคิด 
      3.2  นักเรียนอธิบายตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
      3.3  นักเรียนอธิบายประเภทและจํานวนของสมมติฐานที่ตั้งไวแลวเปรียบเทียบ 

 รูปแบบการเรียนการสอนตามขั้นทั้ง 4 ในหลักอริยสัจ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2540) 

 1.  ขั้นกําหนดปญหา 
     1.1  ครูกําหนดและนําเสนอปญหาอยางละเอียด โดยพยายามใหนักเรียนทําความ

เขาใจตอปญหานั้น ๆ ตรงกัน 
     1.2  ครูชวยใหนักเรียนไดพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นดวยตัวเองดวยความรอบคอบ 
 2.  ตั้งสมมติฐาน 
         2.1  ครูชวยใหนักเรียนไดพิจารณาดวยตนเองวาสาเหตุของปญหาที่ยกมากลาวใน

ขั้นที่ 1 มีอะไรบาง 
      2.2  ครูชวยนักเรียนไดเกิดความเขาใจ และตระหนักวาในการเกิดปญหาใด ๆ 

จะตองกําจัด 
       2.3  ครูชวยนักเรียนใหคิดวา ในการแกปญหาที่สาเหตุนั้น อาจทําอะไรไดบาง 
      2.4  ใหทดลองและเก็บขอมูล 
         2.5  ใหวิเคราะหขอมูลและสรุป 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  (สุมน  อมรวิวัฒน 

2530) 
 1. ครูเสนอปญหาที่เปนสาระของบทเรียน 
 2.  ครูแนะแหลงขอมูลความรู 
 3.  ใหนักเรียนฝกการรวบรวมขอมูล 
 4.  จัดกิจกรรมเราใหนักเรียนเกิดความคิดวิธีตาง ๆ โดยครูใชคําถามอยางเหมาะสม 
 5.  ใหนักเรียนฝกสรุปประเด็นของขอมูล เพื่อหาทางเลือกวิธีแกปญหา 
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 6.  ใหนักเรียนเลือกและตัดสินใจ 
 7.  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อใหพิสูจนผลการเลือก 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนคิดเพื่อนําไปสูการคิดอยางมี

วิจารณญาณ  สามารถสรุปเปนตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด 
 

รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ

อุปนัย(Inductive 
Thinking Model) 

รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ
สืบเสาะ(Inquiry 
Training Model) 

รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อใหเกิด
มโนมติ (Attaining 

Concepts) 

รูปแบบการเรียน
การสอนตามขั้น
ในหลักอริยสัจ 

รูปแบบการเรียน 
การสอนโดยสราง

ศรัทธาและ 
โยนิโสมนสิการ 

1. การกระตุนการ 
    คิดใหเกิด 
    มโนทัศน 
2. การแปลความ 
    ขอมูล 
3. การประยุกต 
    หลักการ 

  
 

1. นําเสนอปญหา 
    และครูจะอธิบาย 
    กระบวน 
    การเรียน 
2. ใหนกัเรียน 
    รวบรวมขอมูล 
3. ใหนกัเรียนตั้ง 
    สมมติฐาน 
4. สรุปกฎเกณฑใน 
    การอธิบาย 
5. วิเคราะหกลยุทธ 
    ในการสืบสวน 
    สอบสวน และ 
    พัฒนาใหมี 
    ประสิทธิภาพ 

1. การนําเสนอ 
    ขอมูลและระบุ 
    ความคิด 
2. ทดสอบ 
    ความสําเร็จใน 
    แนวคิด 
3. วิเคราะหกลยุทธ 
    การคิด 
  

1. กําหนดปญหา 
2. ต้ังสมมติฐาน 
3. เก็บรวบรวม 
    ขอมูล 
4. สรุปผล 

     
     

 

1. ครูเสนอปญหาที่ 
    เปนสาระของ 
    บทเรียน 
2. ครูแนะแหลง 
    ความรู 
3. นักเรียนฝก 
    รวบรวมขอมูล 
4. จัดกิจกรรมเราให 
    เกิดความคิดวิธี 
    ตาง ๆ ใชคําถาม 
    ที่เหมาะสม 
5. นักเรียนฝกสรุป 
    ประเด็นของขอมูล  
    เพื่อหาวิธีแกปญหา 
6. นักเรียนเลือกและ 
    ตัดสินใจ 
7. นักเรียนฝกปฏิบัติ 
     เพ่ือพิสูจนผล 
    การเลือก 

 
 จากสาระสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
ดังกลาว  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจและใหความสําค ัญกับรูปแบบการเรียนการสอนของ จอยซ
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และเวล โดยนําแนวคิดมาเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในครั้งนี้ 
 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการคดิ 
 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณมีหลาย
ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองใน          
การประมวลขอมูล ทฤษฎีการสรางความรู  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget)   
 เปนทฤษฎีที่กลาวถึงพัฒนาการดานสติปญญาและความคิดของเด็กตั้งแตวัยแรกเกิด
จนถึงวัยที่เด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผลกับปญหาทุกชนิดได  ซ่ึงการเรียนรูของเด็กเปนไปตาม
พัฒนาการทางสติปญญา โดยพัฒนาการเปนสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมควรเรงเด็กขามพัฒนาการ 
แตการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กในชวงที่กําลังจะพัฒนาไปสูขั้นที่สูงกวา 
สามารถชวยใหเด็กพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพียเจตแบงลําดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาเปน    
4 ขั้น  ดังนี้  (Piaget 2008 : 1-3) 
 1.  ระยะใชประสาทสัมผัส (Sensory-motor Stage) อายุ 0-2 ป  เด็กไดรับประสบการณ
จากสิ่งแวดลอมดวยประสาทสัมผัสและการใชอวัยวะ เชน ตา หู มือ และเทา ตลอดจนเริ่มมี        
การพัฒนาการใชอวัยวะตาง ๆ ได  เด็กแสดงออกเพื่อใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา            
เด็กสามารถแกปญหาไดแมวาไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด  ความคิดในขั้นนี้เด็กจะมีความคิด
ความเขาใจกาวหนาอยางรวดเร็ว  พยายามแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดส่ิงที่
ตองการ  แตกิจกรรมการคิดของเด็กวัยนี้สวนใหญยังคงอยูเฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสไดเทานั้น 
 2.  ระยะควบคุมอวัยวะตาง ๆ (Preoperational Stage) อายุ 2-7 ป  เด็กวัยนี้จะเริ่มพัฒนา
อยางเปนระบบมากขึ้น มีการพัฒนาของสมองที่ใชควบคุมการพัฒนาลักษณะนิสัยและการทํางาน
ของอวัยวะตาง ๆ ซ่ึงแบงเปน 2 ขั้นยอย  คือ 
  2.1 ระยะกอนเกิดความคิดรวบยอด (Preconceptual Thought) อายุ 2-4 ป  เด็กเริ่มมี
เหตุผลเบื้องตน  สามารถโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 เหตุการณหรือมากกวามาเปนเหตุ
เปนผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยนี้มีขอบเขตจํากัด  เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเปน
ศูนยกลางถือความคิดของตนเองเปนใหญ  และมองไมเห็นเหตุผลของคนอื่น  ความคิดและเหตุผล
ของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองตามความจริงมากนัก 
  2.2  ระยะการคิดแบบญาณหยั่งรูหรือแบบสหัสญาณ (Intuitive Thought) อาย ุ4-7 ป  
เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวดีขึ้น  เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ    
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แตไมแจมชัดนัก  สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมคิดเตรียมลวงหนาไวกอน  รูจักนําความรู
ในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแกปญหาอื่น  และสามารถนําเหตุผลทั่ว ๆ ไปมาสรุปแกปญหาโดยไมตอง
วิเคราะหอยางถ่ีถวนเสียกอน  การคิดหาเหตุผลของเด็กขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนรับรูจากภายนอก 
 3.  ระยะการคิดอยางเปนรูปธรรม (Concrete Operational Stage)  อายุ 7-11 ป  เด็กวัยนี้
สามารถสรางกฎเกณฑ และตั้งเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได  สามารถที่จะ
เขาใจเหตุผล  รูจัก  แกปญหาสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมได  สามารถที่จะเขาใจเรื่องความคงตัวของ 
ส่ิงตาง ๆ  สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของสวนยอย  สวนรวม  ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้ คือ  
ความสามารถในการคิดยอนกลับ  ความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเขาใจความคิดของคนอื่นไดดี  
 4.  ระยะการคิดอยางเปนนามธรรม (Formal Operational Stage) จะเปนการพัฒนา  
ชวงสุดทายของเด็กที่มีอายุอยูในชวง 11-15 ป เด็กในชวงนี้สามารถคิดอยางเปนเหตุผลและคิดใน  
ส่ิงที่ซับซอนและเปนนามธรรมมากขึ้น เด็กสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรได  เมื่อเด็กพัฒนาไดอยางเต็มที่แลวจะสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลและแกปญหา
ไดอยางดี จนพรอมที่จะเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะ 
 จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียรเจต ที่ไดกลาวไวแลวเมื่อนํามาประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอน เราสามารถนํามาเปนหลักการจัดการเรียนการสอนดังนี้ (ทิศนา  แขมมณี 
2548  : 66)  
 1.  ในการพัฒนาเด็กควรคํานึงถึงสติปญญาของเด็ก    และจัดประสบการณใหเด็กอยาง
เหมาะสมกับพัฒนาการนั้น  ไมควรบังคับใหเด็กเรียนในสิ่งที่ยังไมพรอมหรือยากเกินพัฒนาการ
ตามวัยของตนเพราะจะกอใหเกิดเจตคติไมดีได 
  1.1 การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือใหเด็กเกิดการเรียนรู ตามวัยของตนสามารถชวยให
เด็กพัฒนาไปสูพัฒนาการขั้นสูงได 
  1.2 เด็กแตละคนมีพัฒนาการแตกตางกัน ถึงแมอายุจะเทากันถึงแมอายุจะเทากันแต
ระดับพัฒนาการอาจไมเทากัน ดังนั้นจึงไมควรเปรียบเทียบเด็ก ควรใหเด็กมีอิสระที่จะเรียนรูและ
พัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการ 
  1.3 ในการสอนควรใชสิ่งที่เปนรูปธรรม เพื่อชวยใหเด็กเขาใจลักษณะตาง ๆ ไดดี
ขึ้น แมในการพัฒนาการชวงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสรางภาพในใจได แตการสอนที่ใช
อุปกรณที่เปนรูปธรรมเด็กจะเขาใจไดแจมชัดขึ้น 
 2.  การใหความสนใจและการสังเกตเด็กอยางใกลชิด จะชวยใหทราบลักษณะ
เฉพาะตัวของเด็ก  
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 3.  ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะรับรูสวนรวม (Whole) ไดดีกวาสวนยอย (Part) ดังนั้น
ครูควรสอนภาพรวมกอนแลวจึงแยกสอนทีละสวน 
 4.  ในการสอนสิ่งใดใหกับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน
แลวจึงนําเสนอสิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา การทําเชนนี้จะชวยใหกระบวนการซึมซับและ
จัดระบบความรูของเด็กเปนไปดวยดี 
 5.  การเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมาก ๆ 
ชวยใหเด็กดูดซึมขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญาของเด็กอันเปนการสงเสริมพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็ก 
 จากการศึกษาดังกลาว เราสามารถสรุปไดวา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
เมื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนครูควรคํานึงพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กแตละคน
เพราะมีการเรียนรูที่แตกตางกัน  ครูควรสนใจเด็กอยางใกลชิด ควรสอนในภาพรวม สอนในสิ่งที่
คุนเคยกอนและใหเด็กไดรับประสบการณมาก ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการทาง
สติปญญา 
 

ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล (Information processing theory) 
 คลอสเมียร (Klausmeier 1985 : 24-26) ไดอธิบายการเรียนรูของมนุษยโดยเปรียบเทียบ
การทํางานของคอมพิวเตอรกับการทํางานของสมอง เขาอธิบายกระบวนการประมวลขอมูลของ
สมองไววา เมื่อมนุษยรับส่ิงเราเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่ิงเราที่เขามาจะไดรับการบันทึกไว
ในความจําระยะสั้น หากบุคคลตองการเก็บขอมูลนั้นไวใชตอ ๆ ไป ขอมูลนั้นจะตองเปลี่ยนรูป  
โดยการเขารหัส (Encoding) เพื่อนําไปเก็บไวในความจําระยะยาว ซ่ึงบุคคลนั้นจะสามารถเรียก
ขอมูลดังกลาวตางๆออกมาใชไดภายหลัง โดยการถอดรหัส (Decoding)กระบวนการดังกลาวไดรับ
การบริหารควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ดวยกระบวนการ “รูคิด” หรือ “Metacognition” หรือ “การรูคิด”  ซ่ึง
หมายถึงการตระหนักรู (Awareness) เกี่ยวกับความสามารถของตนเองและใชความเขาใจในความรู
ดังกลาวในการจัดการควบคุมกระบวนการคิด การทํางานของตนดวยกลวิธี (Strategies) ตาง ๆ อัน
จะชวยใหการเรียนรูและงานที่ทําประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ (Osman and Hannafin 1992 : 83-
99)  เพื่อพัฒนาการคิดตามทฤษฎีดังกลาวครูจึงควรจัดสิ่งเราในการเรียนรูใหสอดคลองตรงกับความ
สนใจของผูเรียน ครูควรนําสิ่งที่ตองการใหผูเรียนจดจํา มาจัดใหเปนหมวดหมูที่งายแกการจํา     
หากตองการใหผูเรียนจดจําสาระหรือเรื่องใด ๆ ไดเปนเวลานาน สาระนั้นตองไดรับการเขารหัส  
ซ่ึงสามารถทําไดโดยการทองจํา การย้ําทวนหรือทบทวนบอย ๆ หรืออาจใชกระบวนการขยาย
ความคิด (Elaborative Operations Process) ซ่ึงทําไดโดยการคิดเรียบเรียงผสมผสานขยาย
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ความสัมพันธความรูใหมกับความรูเดิม ครูควรฝกใหผูเรียนสามารถบริหารควบคุมกระบวนการ
ทางปญญา หรือกระบวนการคิดของตนเนื่องจากเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดดี 
 จากทฤษฎีกระบวนการในการประมวลขอมูลที่ไดกลาวไวแลว   เมื่อนํามาประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอน  เราสามารถนํามาเปนหลักการจัดการเรียนการสอนดังนี้  (ทิศนา  แขมมณี 
2548 : 84-85) 
 1.   เนื่องจากการรูจัก (Recognition) มีผลตอการรับรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งหากเรารูจักส่ิงนั้น  
มากอนเราก็มักจะเลือกรับรูส่ิงนั้น และนําไปเก็บไวในหนวยความจําตอไป ดังนั้นการนําเสนอ     
ส่ิงเราที่ผูเรียนรูจักหรือมีขอมูลอยูแลว จะสามารถชวยใหผูเรียนหันมาใสใจและรับรูส่ิงนั้น ซ่ึง
ผูสอนสามารถเชื่อมโยงไปถึงส่ิงใหมที่เกี่ยวของกับสิ่งนั้น 
 2.  เนื่องจากความใสใจ (Attention) เปนองคประกอบสําคัญตอการรับรูเขามาไวใน
ความจําระยะสั้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดสิ่งเราในการเรียนรูใหตรงกับความสนใจ
ของผูเรียนเพราะจะชวยใหผูเรียนใสใจและรับรูส่ิงนั้นและนําไปเก็บบันทึกไวในความจําระยะสั้น
ตอไป 
 3. เนื่องจากขอมูลที่ผานการรับรูแลว จะถูกนําไปเก็บไวในความจําระยะสั้น ดังนั้น
หากตองการที่จะจํานาน ก็จําเปนตองใชวิธีตาง ๆ เชน การทองจํากันหลาย ๆ คร้ัง หรือการจัดส่ิงที่
จําใหเปนหมวดหมู งายแกการจําเปนตน 
 4.  หากตองการจะใหผูเรียนจดจําเนื้อหาสาระใด ๆ ไดเปนเวลานานตองไดรับการเขา 
รหัส (Encoding) เพื่อนําไปเขาหนวยความจําระยะยาว วิธีการเขารหัสสามารถทําไดหลายวิธี เชน 
การทองจําซ้ํา ๆ การทบทวน หรือการใชกระบวนการขยายความคิด (Elaborative Operations 
Process) ซ่ึงไดแก การเรียบเรียง ผสมผสาน ขยายความ และการสัมพันธความรูใหมกับความรูเดิม 
 5.  ขอมูลที่ถูกนําไปเก็บไวในหนวยความจําระยะสั้นหรือระยะยาวแลว สามารถเรียก
ออกมาใชงานโดยผาน Effecter ซ่ึงเปนตัวกระตุนพฤติกรรมทางวาจาหรือการกระทํา ซ่ึงทําให
บุคคลแสดงความคิดออกมาเปนพฤติกรรมที่สังเกตได การที่บุคคลไมสามารถใชประโยชนจาก
ขอมูลที่เก็บไวไดอาจเปนเพราะไมสามารถเรียกขอมูลถึงระดับจิตสํานึกได 
 6.  เนื่องจากกระบวนการตาง ๆ ของสมองไดรับการควบคุมโดยหนวยบริหารการ
ควบคุมอีกชั้นหนึ่ง (Executive Control of Informal Processing) ซ่ึงเปรียบไดกับโปรแกรมสั่งงาน 
ซ่ึงเปน Software ของเครื่องคอมพิวเตอร  ดังนั้น การที่ผูเรียนรูตัวและรูจักการบริหารควบคุม
กระบวนการทางปญญาหรือกระบวนการคิดของตนก็จะสามารถทําใหบุคคลนั้นสามารถสั่งงานให
สมองกระทําการตาง ๆ อันจะประสบผลสําเร็จในการเรียนรูได 
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 สําหรับทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูลมีสาระสําคัญที่ผูวิจัยจะนํามาใชในการจัด 
การเรียนรู จัดประสบการณใหนักเรียนรับรูและเรียนรูเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร และกระบวนการคิด
โดยใหนักเรียนกํากับการคิดของตนเองตามขั้นตอนการคิดแกปญหาแลวใหเก็บไวในหนวยความจํา
ระยะสั้นแลวฝกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งจนสามารถเก็บไวในหนวยความจํา ระยะยาวแลวแลวกระตุนให
นักเรียนเรียกกลับมาใชงานอีกเมื่อตองการ 
 

ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) 
 นักทฤษฎีกลุมการสรางความรู (Thirteen [online] 2008 : 1-3) มีความเชื่อวา แมโลกนี้มี
อยูจริง แตความหมายของสิ่งตาง ๆ มิไดมีอยูในตัวของมันเอง ส่ิงตางๆจะมีความหมายขึ้นมาจาก
การคิดของคนที่รับรูส่ิงนั้น ๆ  ดังนั้น ส่ิงตาง ๆ ในโลกจึงไมมีความหมายที่ถูกตองหรือเปนจริงที่สุด 
แตขึ้นอยูกับการใหความหมายของคนในโลก ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงใหความสําคัญกับกระบวนการและ
วิธีการของบุคคลในการแปลความหมายและการสรางความรู ความเขาใจจากประสบการณตาง ๆ 
และถือวาสมองเปนเครื่องมือสําคัญที่บุคคลใชในการแปลความหมายของปรากฏการณในโลกนี้  
ซ่ึงการแปลความหมายของแตละบุคคลจะขึ้นอยูกับการรับรู ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ 
ความสนใจ และภูมิหลังของแตละบุคคล ดังนั้นในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด  ครูจึงควร
สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตืน่ตวั
(Active)  ซ่ึงไวกอตสกีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ขอบเขตของการเรียนรูไว (Zone of 
Proximal Development) สรุปไดวา นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเอง
ขึ้นไดดวยการรับคําชี้แนะ  หรือทํางานรวมกับผูที่มีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มากกวา             
ไวกอตสกี (Vygotsky 1978 : 86-87 and Driscoll 1994 : 224-239)  อธิบายการพัฒนาขอบเขตของ
การเรียนรูวาเปนการลดชวงหางระหวางระดับพัฒนาการทางสติปญญาที่นักเรียนมีอยูในขณะนั้น 
ซ่ึงดูไดจากปญหาที่นักเรียนสามารถแกไดดวยตนเอง กับระดับศักยภาพทางสติปญญาของนักเรียน
ซ่ึงดูไดจากปญหาที่นักเรียนไมสามารถแกไดโดยลําพัง แตสามารถแกปญหานั้นไดถาไดรับ         
การชี้แนะและไดรวมงานกับผูใหญหรือเพื่อนที่มีความชํานาญมากกวา การไดรวมงานหรือไดรับ
การชี้แนะ จากผูที่มีความชํานาญมากกวา ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถแกปญหานัน้ได
ดวยตนเองในเวลาตอมา  
 แนวคิดของทฤษฎีการสรางความรู มีสาระสําคัญ ดังนี้ (ไพจิตร สะดวกการ 2538 : 46)  
 1. การเรียนรู คือ การสรางโครงสรางทางปญญาที่สามารถคลี่คลายสถานการณที่เปน
ปญหาและใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของได  
 2.  นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิธีการตาง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณเดิม  
โครงสรางทางปญญาที่มีอยู  ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเริ่มตน 
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 3.  ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเอง
ภายใตสมมติฐาน (Assumption) ตอไปนี้ 
      3.1  สถานการณที่เปนปญหา และปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ปญญา 
      3.2  การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่อยูภายใต
ปฏิสัมพันธทางสังคม กระตุนใหมีโครงสรางทางปญญาใหม 
 จากทฤษฎีการสรางความรูที่ไดกลาวไวแลว    สามารถนํามาเปนหลักการจัดการเรียน
การสอนดังนี้  (ทิศนา  แขมมณี 2548 : 94-96) 
 1.  ตามทฤษฎีการสรางความรู  ผลของการเรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการสราง
ความรูและการตระหนักรูในกระบวนการนั้น  เปาหมายการเรียนรูตองมาจากการปฏิบัติงานจริง 
(Authentic Tasks) ครูจะตองเปนตัวอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเห็น ผูเรียนจะตอง
ฝกฝนการสรางความรูดวยตนเอง 
 2.  เปาหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดใหผูเรียนไดรับความรูที่แนนอน
ตายตัว ไปสูการสาธิตกระบวนการแปลและสรางความหมายที่หลากหลาย การเรียนรูทักษะตาง ๆ 
จะตองใหมีประสิทธิภาพถึงขั้นทําไดและแกปญหาได 
 3.  ในการเรียนการสอน ผูเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว (Active) 
ผูเรียนจะตองเปนผูจัดกระทําขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และตองสรางความหมายใหกับส่ิงนั้น
ดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนอยูในบริบทจริง 
 4.  ในการจัดการเรียนการสอนจะตองพยายามสรางบรรยากาศทางสังคม จริยธรรม 
(Sociomoral) ใหเกิดขึ้น กลาวคือผูเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิสัมพนัธ
ทางสังคม การรวมมือและการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน และบุคคลอื่น ๆ จะชวยใหการเรียนรูเของผูเรียนกวางขึ้น ซับซอนขึ้นและหลากหลายขึ้น 
 5.  ในการเรียนการสอน ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่ โดยผูเรียนจะนํา
ตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู เชน เลือกสิ่งที่ตองการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แกปญหา
เอง 
 6.  ครูมีบทบาทแตกตางไปจากเดิมจากผูถายทอดความรูและควบคุมการเรียนรู 
เปลี่ยนไปเปนการใหความรวมมือ อํานวยความสะดวกและชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู โดย    
การเรียนการสอนจะตองเปลี่ยนจากการใหความรูเปนการใหผูเรียนสรางความรู  ครูมีบทบาทใน
การสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของ
ผูเรียน ใหคําปรึกษากับผูเรียน 
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 7.  ในการประเมินผลการเรียนการสอน จําเปนตองมีลักษณะเปนการประเมินตาม
จุดมุงหมายในลักษณะที่ยืดหยุนกันไปในแตละบุคคล ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ซ่ึงอาจเปน
การประเมินจากเพื่อน จากแฟมงาน รวมทั้งประเมินตนเองนอกจากนั้นยังตองอาศัยบริบท กิจกรรม
และงานที่เปนจริง 
 วัชรา  เลาเรียนดี  (2553 : 73)  ไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสราง
ความรูไวดังนี้ 
 1.  จัดสถานการณหรือปญหาที่เราความสนใจใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิดและ
ปฏิบัติ กลาคิด กลาตอบ กลาอธิบาย อภิปราย และแสดงความคิดเห็น (ประเภทของคําถาม วิธีการ
ถามคําถาม การใหเวลาในการคิดและการใหกําลังใจมีความสําคัญยิ่ง) 
 2.  พยายามใชขอมูลจากแหลงเรียนรูจริง ของจริง และการรวมปฏิบัติจริงหรือให
ตัวอยางสถานการณจริงดวยภาพ ดวยส่ืออ่ืน ๆ หลีกเล่ียงการอธิบายที่มากจนเกินไปเพื่อใหนักเรียน
มีโอกาสคิด 
 3.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิด  คิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรองอยาง
สม่ําเสมอตลอดกิจกรรมการเรียน 
 4.  ตรวจสอบความเขาใจประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเรียน ใหความรู 
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการสืบคนเพื่อรางความเขาใจกับเรื่องใหมที่จะเรียน 
 5.  จัดกลุมนักเรียนหลาย ๆ แบบใหนักเรียนรวมมือกันเรียน ใหไดแลกเปลี่ยนความรู 
ความคิด ความเชื่อ และใหเวลาอยางพอเพียงสําหรับการสรางความหมายสิ่งที่จะเรียนรู จัดและ
ประเมินผลการเรียนตลอดกระบวนการเรียนรูและใชวิธีวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม 
เชน ถาม-ตอบปากเปลา  ใหสาธิต ใหสืบคนขอมูลเพิ่มเติมทันที ทดสอบยอย เสนอผลงาน ชิ้นงาน
ดวยแผนภูมิ โครงงานสิ่งประดิษฐที่สะทอนใหเห็นความรูที่เกิดขึ้น   
 จากทฤษฎีการสรางความรูดังกลาว   ผูวิจัยนํามาเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ    
การเรียนการสอน  โดยใหนักเรียนเรียนรูกระบวนการคิดแกปญหาและเนื้อหาดวยการปฏิบัติจริง
ดวยตนเอง  มีการคนควาขอมูล แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนจนสามารถสะทอนความรู สรุปความรู
ไดดวยตนเองทั้งดานเนื้อหาวิชาและกระบวนการคิด 
 จากทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการคิด   พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  มีอายุ 11 ป  จะอยูในขั้นปฏิบัติการคิดคนดวยรูปธรรม (Concrete Operational  
Stage) และขั้นปฏิบัติการคิดคนดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) เด็กวัยนี้สามารถสราง
กฎเกณฑ และตั้งเกณฑในการแบงส่ิงแวดลอมออกเปนหมวดหมูได  สามารถที่จะเขาใจเหตุผล  
รูจักแกปญหาสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมและนามธรรมได  สามารถที่จะเขาใจเรื่องความคงตัวของ   
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ส่ิงตาง ๆ  สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของสวนยอย สวนรวม  ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้ คือ  
ความสามารถในการคิดยอนกลับ  ความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเขาใจความคิดของคนอื่นไดดี โดยตองอาศัยส่ิงเรา และ            
การกระตุนเพื่อใหคนพบกับปญญาของตนที่แอบแฝงไว อีกทั้งยังสามารถคิดอยางเปนเหตุผลและ
คิดในสิ่งที่ซับซอนและเปนนามธรรมมากขึ้น เด็กสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรได  เมื่อเด็กพัฒนาไดอยางเต็มที่แลวจะสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลและแกปญหา
ไดอยางดี จนพรอมที่จะเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะ ดังนั้น การพัฒนาเด็กใหสามารถพัฒนาการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณจึงควรเริ่มในชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่มีอายุ 11 ป ซ่ึงเปนวัยเร่ิมตนใน
การคิดคนดวยนามธรรมเพื่อเสริมสรางพื้นฐานการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณที่ถูกตอง
เหมาะสม  
 จากทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการสอนคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณดังกลาวขางตน  
สามารถสรุปเปนตาราง ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ทฤษฎี แนวคิดเกีย่วกับการสอนคิดแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา 

ของเพียเจต (Piaget) 

ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล 
(Information Processing Theory) 

ทฤษฎีการสรางความรู 
(Constructivism) 

เด็กจะมีพัฒนาการดานการ
คิ ด เ ชิ ง เ ห ตุ ผ ล เ พ่ิ ม ขึ้ น  
เ รื่ อ ย  ๆ  ต า ม วั ย แ ล ะ
ป ร ะ สบ ก า รณ ที่ ไ ด รั บ  
การคิดของเด็กจะคอยเปน
ค อ ย ไ ป ไ ม มี ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย า ง
กระทันหัน   จากการคิด
อยางไมมีเหตุผลไปสูการ
คิดอยางมีเหตุผล  ซึ่งโดย
แทจริงแลวเด็กสามารถคิด
ไ ด อ ย า ง มี เ ห ตุ ผ ล ใ น  
ทุกระดับ  เพียงแตวาเด็กที่
โตกวา มีเหตุผลที่ดีกวา 
 

การเรียนรูของมนุษยเปรียบเทียบกับการ
ทํางานของคอมพิวเตอรกับการทํางาน
ของสมอง เม่ือมนุษยรับสิ่งเราเขามาทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเราที่เขามาจะ
ไดรับการบันทึกไวในความจําระยะสั้น 
หากบุคคลตองการเก็บขอมูลน้ันไวใช
ตอ ๆ ไป ขอมูลน้ันจะตองเปลี่ยนรูป
โดยการเขารหัส (Encoding) เพ่ือนําไป
เก็บไวในความจําระยะยาว ซึ่งบุคคลนั้น
จะสามารถเรียกขอมูลดังกลาวตาง ๆ
ออกมาใชไดภายหลังโดยการถอดรหัส
(Decoding) กระบวนการดังกลาวไดรับ
การบริหารควบคุมอีกชั้นหนึ่ งดวย
กระบวนการ “รูคิด” 

ทฤษฎีน้ีใหความสําคัญกับกระบวนการ
และวิ ธี การของบุคคลในการแปล
ความหมายและการสรางความรูความ
เขาใจจากประสบการณตาง ๆ และถือวา
สมองเปนเครื่องมือสําคัญที่บุคคลใชใน
การแปลความหมายของปรากฏการณ
ในโลกน้ี ซึ่งการแปลความหมายของ  
แต ล ะบุ คคลจะขึ้ นอยู กั บก ารรั บรู 
ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ 
ความสนใจ และภูมิหลังของแตละ
บุคคล ดังนั้นในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาการคิด   ครูจึงควรสงเสริมให
ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
อยางตื่นตัว (Active) 
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การคิดและการสอนคิด 
 

ความหมายของการคิด 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดไวมากมาย  แตกตางกันเพื่อการ
นําไปใชอยางเหมาะสมดังนี้ 
 กูด  (Carter V. Good )  ใหความหมายของการคิดไววา การคิดคือกระบวนการแหง
กิจกรรมทางสมอง  
 เพียเจต  (Jean Piaget 2008 : 1-2)  อธิบายไววา  การคิด คือ  การปฏิบัติการทางสมอง
การที่ลักษณะความคิดของเด็กและผูใหญมีความแตกตางกัน เพราะปฏิบัติการทางสมองแตกตางกัน  
เขายังมีความเห็นวาการปฏิบัติการทางสมอง คือ  การที่สมองแปลงความรูใหมใหเหมาะสมที่จะเก็บ
เขาที่เขาทาง (Accommodation) ดังนั้น เมื่อสมองทํางานจึงตองมีกระบวนการคูเกิดขึ้นเสมอ คือ  
การรับ (Assimilation)  และการเก็บ (Accommodation) เพื่อเก็บความรูใหมไปปรุงแตงแบบแหง
ความคิด (Thought Pattern)  และทําหนาที่แปลง (Transform) ส่ิงใหมที่เขามาโดยอาศัยความรูเดิม  
ที่มีอยูบางแลว  จากนั้นจึงเก็บความรูใหมที่เขาที่เขาทางแลวใหเปนระบบ 
 ฮลิการด (Hilgard, E.R. 1984 : 2)  กลาววา  การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในสมอง
อันเนื่องมาจากการใชสัญลักษณแทนสิ่งของและสถานการณตาง ๆ 
 สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 : 48) ใหความหมายของการคิดวา เปน
กลไกของสมองที่ เกิดขึ้นตลอดเวลา   ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยที่ใชในการสราง
แนวความคิดรวบยอด  ดวยการจําแนกความแตกตาง  การจัดกลุม  และการกําหนดชื่อเร่ืองเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงที่ไดรับ  กระบวนการโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับ  ซ่ึงขอมูลที่นํามาใชอาจจะเปน
ความจริงที่สัมผัสได  หรือเปนเพียงจินตนาการที่ไมอาจสัมผัสได  ตลอดจนเปนกระบวนการที่
เกี่ยวกับการนํากฎเกณฑตาง ๆ  ไปประยุกตใชไดอยางมีเหตุผลและเหมาะสม  การคิดเปนผลที่
เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม  สังคมรอบ ๆ  ตัว  และประสบการณดั้งเดิมของ
มนุษย 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2545 : 4)  กลาววา  การคิด คือ  กิจกรรมของความคิดที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง  รูวากําลังคิดเพื่อวัตถุประสงคอะไรบางอยาง  และสามารถควบคุมให
คิดจนบรรลุเปาหมายได 
 ชาติ  แจมนุช (2545 : 6) ไดใหความหมายของการคิดไว 2 ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
 1.   การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมผัสกับสิ่งเรา
และขอมูลหรือส่ิงแวดลอม  เพื่อแกปญหา  แสวงหาคําตอบ  ตัดสินใจหรือสรางสรรคส่ิงใหม 
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 2.   การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดในสมอง  เปนนามธรรมที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา
เปลา  การที่จะรูวามนุษยคิดอะไร  คิดอยางไร  จะตองสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง  และสามารถ
ควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายได 
 การคิด (Thirteen [online] 2008 : 1) คือ การที่คนคนหนึง่พยายามใชพลังทางสมองของ
ตนในการนําเอาขอมูล ความรู ประสบการณตางๆ ที่มีอยูมาจัดวางอยางเหมาะสมเพื่อใหไดมา ซ่ึง
ผลลัพธ เชน  การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดทีี่สุด เปนตน 
 จากความหมายของนักจิตวิทยาและนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใน    
การการคิดซ่ึงไดเสนอไวขางตนนั้น  สามารถสรุปไดวา  การคิด  คือ กิจกรรม กระบวนการภายใน
ของสมองและแตกตางกันเนื่องจากประสบการณ  การฝกฝน อายุ เพศ ส่ิงแวดลอม  
 

แนวคิดเก่ียวกับการคิด 
 ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2544 : 105-110) มารซาโน และคณะ (Marzano 1991 : 89-
93) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับมิติของการคิด 6 ดาน คือ 1) มิติขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด 2) มิติ
คุณสมบัติที่เอื้ออํา นวยตอการคิด 3) มิติดานทักษะการคิด 4) มิติลักษณะการคิด 5) มิติกระบวน   
การคิด และ 6) มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง ในแตละมิติมีขอมูลพอสังเขป
ดังนี้ 
 1.  มิติขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด (Content for Thinking) การคิดของคนตองคิด
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นในการสอนการคิดจึงไมสามารถแยกไดจากการเรียนรูในเนื้อหา 
หรืออาจกลาวไดวา เนื้อหาเปนคูแฝดของการคิด 

2.  มิติคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด (Depositions for Thinking) เนื่องจากการคิด
เปน กระบวนการที่ขอมูลผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คุณสมบัติของบุคคลที่มีผลตอการคิดและ
คุณภาพของการคิดซ่ึง นักคิด นักจิตวิทยา นักการศึกษา ตางมีทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เอื้อตอ   
การคิดที่ตรงกันคือ การเปนผูที่มีใจกวาง เปนธรรม ใฝรู กระตือรือรน ชางวิเคราะหผสมผสานขยัน
กลาเสี่ยง  อดทน  มีความมั่นใจในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี หากพิจารณาในทางกลับกันคน 
ที่มีการพัฒนาทักษะทางดานการคิดยอมมีคุณลักษณะดังกลาวเชนกัน 

3.  มติิดานทักษะการคิด (Thinking Skills) ลักษณะที่เปนรูปธรรมที่ทํา ใหมองเห็น
พฤติกรรมหรือการกระทํา ที่ชัดเจนของการคิด สามารถแบงได 3 ระดับ คือ 1) ทักษะการคิดพื้นฐาน 
(Basic Thinking Skills) หรือเปนทักษะในการสื่อสาร เชน การฟง การพูด การอาน การเขียน       
การอธิบาย  2) ทักษะที่เปนแกนสําคัญ (Core Thinking Skills) เปนทักษะการคิดที่ใชกันมาก เชน 
การสังเกตการระบุ การสํารวจ การตั้งคํา ถาม การรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมู  การเชื่อมโยง 
การใชเหตุผล การจัดลํา ดับ การเปรียบเทียบ การอางอิง การสรุปความ และ 3) ทักษะการคิดขั้นสูง
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(Higher order Thinking Skills) เปนทักษะการคิดที่ซับซอนขึ้น เชน การนิยาม การผสมผสาน      
การปรับโครงสราง การตั้งสมมติฐาน การกําหนดเกณฑ การประยุกต การวิเคราะห การจัดระบบ
การทํา นาย การทดสอบสมมติฐาน 

4.  มิติลักษณะการคิด (Thinking Characteristics) ลักษณะการคิดสามารถจําแนกเปน
ลักษณะการคิดพื้นฐาน ไดแก การคิดคลอง คือการคิดไดอยางรวดเร็ว การคิดหลากหลาย ที่เปน  
การคิดในหลากรูปแบบการคิดละเอียดลออ เปนการคิดที่ทําใหไดขอมูลที่ทํา ใหการคิดรอบคอบ
มากยิ่งขึ้น และการคิดชัดเจน คือ ความสามารถในการอธิบายสิ่งที่คิดไดดวยคําพูดของตนเอง 

5.  มิติดานกระบวนการคิด (Thinking Process) เปนลํา ดับขั้นตอนของการคิดที่ตองใช 
ทักษะการคิดตางๆ หรือลักษณะการคิด เชน กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการวิจัยเปนตน 

6.  มิติดานการควบคุม และการประเมินการคิดของตนเอง (Meta Cognition) เปน    
การตระหนัก  รูเกี่ยวกับการคิดของตนเองที่ประกอบดวย 1) ความรูและการควบคุมตนเอง              
ที่หมายถึง สัญญาทัศนคติ และความตั้งใจในการเรียนรูเพื่อใหประสบความสําเร็จ  และ 2) ความรู
และการควบคุมกระบวนการ ที่เกี่ยวพันกับ การประเมิน การวางแผน และการกําหนดการ     โดยที่
การประเมินเริ่มตั้งแตจุดเริ่มตนจนกระทั่งส้ินสุดกระบวนการ สวนการวางแผนเกี่ยวของกับ       
การเลือกกลยุทธซึ่งผูเรียนจะตองรูกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมเพื่อใหงานประสบ
ความสําเร็จและการกําหนดการ เกี่ยวของกับการตรวจสอบความกาวหนาใหตรงกับเปาหมายหลัก
และเปาหมายรองซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดเมื่อจําเปน 
 จากสาระสําคัญของแนวคิดดังกลาว  ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับมิติการคิดทั้ง 6 ดาน มาใช
ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหการเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
 

ประเภทของการคิด 
 การคิดแบงออกเปนหลายประเภท  ซ่ึงจะแตกตางกันขึ้นอยูวาจะยึดเกณฑใดในการแบง  
ไดแก แบงตามขอบเขตของการคิด  แบงตามความแตกตางของผูคิด  แบงตามความสนใจของ
นักจิตวิทยา แบงตามลักษณะการคิดและแบงตามเนื้อหาหลักสูตร  ดังตอไปนี้ (ลักขณา สิริวัฒน 
2549 : 24-31) 
 1.   แบงตามขอบเขตของการคิด จําแนกเปน 2 ประเภท  ไดแก 
     1.1 การคิดในระบบปด หมายความวาการคิดที่เปนอยูในขอบเขตจํากัด แนวการคิด
จะไมมีการเปลี่ยนแปลง  มีการคิดอยางไรก็จะคิดเหมือน ๆ  กัน  เชน  การคิดทางคณิตศาสตร     
การคิดทางตรรกศาสตร  เปนตน 
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  1.2  การคิดในระบบเปด  หมายถึง  การคิดที่เปนไปตามความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณของแตละคนในแตละส่ิงแวดลอม 
 2.   แบงตามความแตกตางทางเพศของผูคิด  จําแนกไดเปน 2 ประเภท  ไดแก 
     2.1 การคิดแบบวิเคราะห  (Analytical  Thinking)  เปนการคิดโดยอาศัยส่ิงเราที่เปน
จริงเปนเกณฑ  เปนการคิดที่ถือวาเปนพื้นฐานแบบวิทยาศาสตร  เปนลักษณะการคิดของเพศชาย
เปนสวนใหญ ลักษณะของการคิดวิเคราะห  คือ  มีเหตุผล (Rational)  มีการคาดคะเน (Predictable)  
มีขอบเขต (Convergent)  และเปนแนวสง (Vertical) 
     2.2  การคิดแบบโยงความสัมพันธ (Relational  Style)  เปนการคิดที่สัมพันธกับ
อารมณซ่ึงมักยึดตนเองเปนใหญ  เกิดจากการมองหาความสัมพันธของสิ่งเราตั้งแตสองชนิดขึ้นไป  
เชน  ความสัมพันธทางดานหนาที่  สถานที่  หรือกาลเวลา  การคิดแบบนี้มักจะเปนการคิดของ    
เพศหญิง   
 3.   แบงตามความสนใจของนักจิตวิทยา  จําแนกเปน 3 ประเภท  ไดแก 
     3.1 การคิดรวบยอด (Concept) เปนการคิดที่ไดจากการรับรู  โดยมีการเปรียบเทียบ
ทั้งในลักษณะเหมือนและแตกตางกัน  ดวยการอาศัยประสบการณเดิม 
     3.2  การคิดหาเหตุผล (Reasoning)  การคิดประเภทนี้เร่ิมจากการตั้งสมมุติฐานแลว  
ดําเนินการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น  เชน  ขับรถยนตไปตางจังหวัดขณะที่รถกําลังวิ่งอยู  ไดกล่ิน
เหมือนมีอะไรไหม  ตองมีการคิดหาสาเหตุ  ดวยการตั้งสมมุติฐานวา หมอน้ําแหง หรือเกี่ยวกับ
ระบบเครื่องปรับอากาศ  หรือเกี่ยวกับสายไฟ  แลวทําการทดสอบดูหมอน้ําวามีน้ําหรือไม  ถายังมี
น้ําก็ตองทดสอบดูระบบเรื่องปรับอากาศ  และดูระบบสายไฟจนกวาจะพบสาเหตุและจะไดแกไข
ไดถูกจุด 
  3.3 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  เปนความคิดที่อาศัยการคิดที่แกปญหา
ใหม ๆ  และคิดสรางสิ่งใหม ๆ  ทามกลางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการใหม ๆ  ส่ิงประดิษฐใหม ๆ  และการออกแบบสิ่งใหมนั้น  เปนเรื่องที่นาศึกษา
ถึงวิธีการแกปญหา  และไดความรูนั้นมาอยางไร ส่ิงที่นาคิดในการแกปญหาเพื่อจะไดส่ิงประดิษฐ
ใหม  การคนพบกฎเกณฑ  และการแกปญหาแนวใหม  การออกแบบทางศิลปะ  และการดนตรี  
เหลานี้ลวนตองอาศัยกระบวนการคิดที่เปนความคิดสรางสรรคทั้งสิ้น  การคิดสรางสรรคทําใหโลก
เราเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วจนทําใหเกิดความรูสึกวาโลกของเราเล็กลง  เนื่องจากมีระบบสื่อสารที่
ทันสมัยสามารถรับรูดวยการมองดู  หรือการไดยินในสิ่งตาง ๆ  ที่หางไกลออกไปไดอยางชัดเจน  
หรือสามารถเดินทางจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งไดในวันเดียว  นอกจากนี้มนุษยยังไดรับ
รูขาวสารตาง ๆ  ไดในระยะเวลาใกลเคียงกัน  โดยเกิดความรูสึกวาไมแตกตางกัน  และมนุษยยัง
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ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความเปนอยูงายขึ้นและสะดวกสบายขึ้น  เพราะไดใชประโยชนจาก
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเพื่อนมนุษยดวยกัน  เชน  การคิดเครื่องคอมพิวเตอรแบบเบนเฟรม
เครื่องแรกและไดพัฒนามาเปนไมโครคอมพิวเตอรดังเชนที่ใชกันในปจจุบันได  หรือเครื่องเลน
วิดีโอเทป  กลองถายรูปแบบดิจิตอบและการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในชีวิตประจําวันของ
มนุษยเราโดยทั่วไป  ตัวอยางที่กลาวมานั้นเปนการแสดงใหเห็นถึงผลของการคิดสรางสรรคของ
บุคคลในอดีต  จึงจําเปนตองกระตุนใหบุคคลรุนใหมรูจักพัฒนาความคิดสรางสรรคใหไดเชนกัน  
เพื่อจะไดนําไปใชแกปญหาและพัฒนาสังคมใหไดมากขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงในลักษณะ
ทั่วไปนั้นกอนที่นักคิดจะคนพบสิ่งใหม  หรือหาทางแกปญหาไดชาหรือเร็วนั้นมักจะมีกระบวนการ
คิดตามลําดับขั้น 
  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เปนการคิดเมื่อพบความสัมพันธใหม ๆ ของสิ่งตาง ๆ  ที่มี
คุณคาและมีประโยชนแปลกใหมกวาเดิม  มีลักษณะแนวใหม  การประดิษฐส่ิงแปลกใหม  มีวิธีการ
ใหมขึ้นมาหรือคิดปรับปรุงวิธีการที่มีอยูแลวใหดีขึ้น  สะดวกขึ้น  อาจเปนการคิดโครงสรางหรือ
งานขึ้นมาใหมก็ได  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคอาจจะพิจารณาไดวา เปนคําที่มีความหมายผสมผสาน
กันของคํา  “Initiative”  ซ่ึงหมายถึง  กระบวนการในการคิดริเริ่มสิ่งใหม กับคําวา “Creative”  ซ่ึง
หมายถึง  การประดิษฐหรือการสรางสิ่งใหม ๆ  ขึ้น โดยการคิด  กระทํา  หรือการสรางที่เกิดขึ้นนั้น
จะไมเปนการลอกเลียนแบบของผูอ่ืน  แตเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการผสมผสานปจจัยตาง ๆ  ที่มีอยู
เขาดวยกัน หรือหมายถึงความสามารถของบุคคลทั้งการพูด  การคิดอยางมีความคลองแคลว มีความ
ยึดหยุน  มีความริเร่ิม  มีความแปลกใหม  มีความซับซอน  และมีความประณีตละเอียดออน  โดยมี
กระบวนการคิดสรางสรรค 4 ขั้น  ไดแก  ขั้นการเตรียมตัว  ขั้นฟกตัว  ขั้นคิดออก  และขั้นทดสอบ   
 4.   แบงตามลักษณะของการคิด  จําแนกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ  ไดแก 
     4.1  การคิดโดยไมมีจุดมุงหมาย (Undirected Thinking)  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  
ความคิดตอเนื่อง หรือความคิดเชื่อมโยง (Associative Thinking) เปนวิธีคิดจากสิ่งหนึ่งไปยังอีก     
ส่ิงหนึ่งอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงถึงกัน  จนเหมือนวาความคิดเชื่อมโยงนี้จะไมมีจุดมุงหมายและ
ควบคุมไมไดแตก็มีทิศทาง  การคิดชนิดนี้ยังแบงออกเปนประเภทยอย ๆ  ไดดังตอไปนี้ 
           1)  การคิดตอเนื่องอยางอิสระ หรือการคิดเชื่อมโยงอิสระ (Free Association)  
เปนความคิดที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกันอยางอิสระ  จากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งโดย
ไมไดเขมงวดกับการเรียงประโยค  หรือความถูกตองของไวยากรณในการใชภาษาซึ่งมักจะเปน  
การเลาเรื่องในสิ่งที่ผานมา  โดยใชความคิดของเราประกอบดวยซ่ึงมักจะใชในการรักษาคนไข     
ทางจิต  ซ่ึงเรียกวาวิธีวิเคราะห (Psychoanlytic Therapy) การคิดประเภทนี้ทําใหผูคิดไดคิดอะไร      
ก็ไดตามใจชอบ  โดยมีหลักการวาทันทีที่ไดยินคํา ๆ  หนึ่ง  จะตองรีบบอกคําอ่ืนที่คิดไดอีกคําหนึ่ง
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ออกมา  นักจิตวิทยาใชวิธีนี้ที่เปนวิธีหนึ่งในหลายวิธีสําหรับคนหาสาเหตุที่ทําใหคนไขมีปญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เขาอาจไมทราบสาเหตุของพฤติกรรมที่ผิดปกติของตนจริง ๆ หรือทราบ       
แตปดบังไวจากคําตอบที่ตอบมาอยางรวดเร็วอาจเผยเงื่อนงําบางอยางก็ได  เนื่องจากเปนการคิดถึง
เหตุการณที่ลวงมาแลวเมื่อมีการกระตุนดวยส่ิงเรา  ไมวาจะเปนเหตุการณหรือคําพูดก็ตาม 
   2)  การคิดตอเนื่องที่ไมอิสระ  หรือการคิดควบคุมการเชื่อมโยง  (Controlled  
Association)  เปนความคิดที่เรียงลําดับจากคําหนึ่งไปยังอีกคําหนึ่งตามที่ผูแนะนําหรือคอยนําให  
เชน  มีการเสริมตอและแนะนําบางคําเพื่อกระตุนใหผูคิดไดตอไป  เชน  ผูที่กําลังเขียนคําตอบอยู  
แตตอบไมไดเพราะติดคําศัพทบางคํา  ก็ไดรับคําแนะนําคํานั้นจึงสามารถเขียนตอไปได  เปนตน  
ดังนั้นจะเห็นวาความคิดตอเนื่องประเภทนี้แตกตางจากประเภทแรกที่การคิดถูกจํากัดใหแคบลง 
โดยตองปฏิบัติตามคําสั่งของอีกฝายหนึ่ง  ผูคิดอาจจะไดรับคําสั่งใหบอกคําที่อยูในพวกเดียวกับ   
คําที่ไดยิน  เชน  ไดยินคําวา  ปากกา  ตองตอดวยคําวา  ดินสอ  เพราะอยูในพวกเครื่องเขียนดวยกัน  
หรือไดยินคําวา  นอน  แลวใหตอบวาคิดถึงอะไร  ก็อาจเปนคําตอบวา  ที่นอน  หรือหมอน  เพราะมี
ความสัมพันธกัน  หรือใหคิดสิ่งที่ตรงกันขามกับคําหรือสถานการณที่กําหนดใหก็ได เหลานี้เปนตน  
จึงสรุปไดวาเปนการคิดโดยอาศัยที่บอกใหนั้นเปนแนวทางนําไปสูการคิดนั่นเอง 
   3)  การฝนกลางวัน (Day Dreaming) เปนลักษณะความคิดแบบเพอฝนใน
ลักษณะการสรางวิมานในอากาศ ที่ไมใชสภาพที่แทจริงของตน คิดอยากเปนนั่นเปนนี่ หรือคิดไป
วาถาตนเอง ถูกลอตเตอรี่จะเดินทางไปเที่ยวรอบโลก  หรือถาไดเปนนายกรัฐมนตรีจะทําอะไรบาง  
เปนตน  ซ่ึงมักจะเปนความคิดที่มีจุดประสงคปองกันตนเองหรือใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
เนื่องจากในความจริงนั้นไมเคยทําอะไรใหไดรับความภาคภูมิใจจากคําชมของผูอ่ืนเลย  หรือฝน
เพราะอยากไดวัตถุ  หรือประสบการณที่ไมเคยเกิดขึ้นในชีวิตจริง  เชน  เด็กที่เรียนไมเกงจะฝนวา  
ถาการสอบที่ผานมานั้นตนทําไดคะแนนสูง  พอแมเห็นสมุดรายงานแลวจะชมวาอยางไรบาง  และ
คงจะใหรางวัลที่ตนชอบแนนอน  จึงสรุปไดวาเปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู  คิดฝนถึงเรื่องที่
ไมไดเกิดขึ้นจริง 
   4)  การฝนกลางคืน (Night  Dreaming) มักเกิดในเวลาหลับ ฝนถึงเรื่องราว 
ตาง ๆ  ซ่ึงเปนความฝนในสิ่งที่เปนเรื่องเก็บกดไว  บางครั้งก็เปนเรื่องราวติดตอกับเรื่องที่เกิดขึ้น 
ในขณะที่ตื่นอยู  แตบางครั้งก็ไมมีเนื้อหาและไมสมเหตุสมผล  การฝนกลางคืนเปนเครื่องแสดงวา
การคิดนั้นเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  โดยท่ีเราไมไดมีความตั้งใจเลย  สรุปไดวาเปนการฝนอันเปน
ความคิดของเราหรือเปนความฝนเนื่องจากการรับรูผิดหรือตอบสนองตอส่ิงเรา เชน ขณะนอนหลับ
มีมดมากัดทําใหฝนวากําลังถูกฉีดยา  หรือถูกแทง  เปนตน 
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   5)  การคิดตามความเชื่อของผูคิด  หรือการคิดเขาขางตัวเอง    (Autistic  
Thinking)  การคิดแบบนี้เปนกระบวนการที่ผูคิดตีความหมายจากความเชื่อ  และตัดสินดวยเหตุผล
ที่เขาขางตนเอง  บางครั้งก็เพิ่มเติมหรือที่เรียกวาระบายสีลงไปในสิ่งที่คิด  ดวยการตีความหมายจาก
ความเชื่อและตัดสินดวยเหตุผลที่เขาขางตนเอง  เพื่อใหเปนไปตามความตองการ  ความสบายใจ
ของตนเองมากกวาที่จะคิดถึงความเปนจริง  จึงสรุปไดวาการคิดชนิดนี้เปนการคิดที่ขึ้นอยูกับความ
เชื่อและอารมณของผูคิดมากกวาที่จะขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด  การหาเหตุผลเขาขาง
ตนเองของพวกที่เผชิญปญหาก็จะอยูในประเภทนี้  ซ่ึงกลาวไดวาเปนการคิดหรือแปลความหมาย
ตามความเห็นของตนเองตามใจชอบเนื่องจากความเชื่อและการตัดสินใจของตัวเปนสําคัญ 
   การคิดประเภทคิดเชื่อมโยงหรือไมมีจุดมุงหมายนี้ อาจมีความบกพรองได     
ซ่ึงเกิดจากสาเหตุ  ดังนี้   1) ขาดความรู  ขาดประสบการณในเรื่องที่คิด  จนไมมีขอมูลพอเพียงใน
การอางอิง  2) ดวนตัดสินใจจนขาดความรอบคอบ  ไมไดพิจารณาใหละเอียดถ่ีถวน 3) มีอารมณ
แปรปรวนในขณะที่กําลังคิดอยู  4) มีอคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนทําใหความคิดขาดเหตุผล 5) ตั้ง
ความมุงหมายไวลวงหนาวาจะตองเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ และ 6) หลงเชื่อถอยคําของผูอ่ืน  หรือ
ถูกคนอื่นยุยงจนทําใหดวนตัดสินใจ 
   การปองกันและแกไขขอบกพรองดังกลาวในเรื่องความคิดประเภทคิด
เช่ือมโยงหรือไมมีจุดมุงหมาย  ดังนี้ 
   1)  ใหผูคิดมีความรูที่กวางไกล  พยายามศึกษาคนควา  และยอมรับฟงความคดิ
จากบุคคลอื่นดวยเสมอ ๆ 
          2)  ตองพยายามไมใชอารมณในขณะที่กําลังคิด 
          3)   ตองทําจิตใจ  หรือความรูสึกใหเปนกลาง  ไมใหเกิดความลําเอียงหรือเกิด
อคติในขณะที่กําลังคิด 
          4)   พยายามเรียนรูและศึกษาวิธีการคิดของผู อ่ืนที่ไดผลดี  หรือที่ได รับ
ความสําเร็จมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว 
          5)   พยายามหาวิธีแกปญหาหลากหลายรูปแบบ  และหาขอบกพรองพรอมทั้ง
วิธีการแกไขที่ถูกตองและไดผลดี 
          6)   หมั่นพินิจพิจารณาปญหาของตนเอง   และหาขอบกพรองพรอมทั้ง
วิธีแกไข 
  4.2  การคิดอยางมีจุดมุงหมาย  (The  Goal-directed  Thinking)  หรือความคิดตรง  
(Directed  Thinking)  เปนการคิดที่มักจะมีจุดมุงหมายในสิ่งที่คิดวาจะทําอยางไร  ส้ินสุดที่ตรงไหน
และจะทําใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร  นอกจากนี้ยังเปนการสรุปหลังจากที่คิดเสร็จสิ้นแลว ไดแก  
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การคิดตัดสินปญหา  หรือการคิดวิพากษวิจารณหรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical  Thinking)  
นับวาเปนความคิดที่มีเหตุผล  มีกฎเกณฑตามหลักตรรกวิทยา  นักตรรกวิทยาไดวางหลักในการใช
เหตุผล  ซ่ึงมีทั้งวิธีนิรนัย  (Deduction)  และวิธีอุปนัย  (Induction)  ซ่ึงในการพิสูจนมีทั้งสองวิธีการ
ที่ตางกัน  คือ  วิธีนิรนัยเปนการพิสูจนเหตุผลดวยการยกสิ่งที่งายกวามาสนับสนุนสิ่งที่ยากขึ้นไป   
ทีละขั้น  สวนวิธีอุปนัยนั้นไดจากประสบการณที่เขาไดสัมผัสจากที่เราสังเกตหนวยตาง ๆ  ใน
ประเภทเดียวกันหลาย ๆ  หนวย  จนเราปลงใจไดวาจะเปนเชนนั้นและนาจะเปนหนวยเดียวกัน  
หรือในกรณีที่มีการตัดสินปญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับส่ิงสองสิ่งวาส่ิงไหนดีกวากัน  หรือมีคามากกวา
กัน  เราก็จะใชการคิดอยางมีจุดมุงหมายมาชวยในการพิจารณา  โดยคิดหาเหตุผลจากการพิจารณา
ถึงสภาพการณหรือขอมูลตาง ๆ  วาเท็จจริงเพียงไรหรือไม  สรุปวา  เปนการคิดแบบตัดสินใจไป
ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ 
   วิธีการคิดหาเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร  (Scientific  Method)  เปนการแนะ
ถึงวิธีคิดแมเวลาที่เราคิดจริงๆ  อาจไมไดดําเนินไปตามขั้นตอนดังกลาว  เพราะมีสาเหตุอ่ืน ๆ  เชน  
อารมณ  ส่ิงแวดลอม  ที่ทําใหความคิดแปรเปลี่ยนไป  นอกจากนี้แตละคนยังมีการคิดที่ไม
เหมือนกัน   ไมตรงกัน   กระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปนกระบวนการแกปญหาดวย               
การสังเกตการณ  (Investigation)  เพื่อพิสูจน  แยกประเภท  และแปลความหมายของปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ  ระเบียบ  มีจุดมุงหมายที่มีลักษณะสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
   1)  เปนกระบวนการที่ เปนระบบระ เบี ยบ  ทั้ ง ในด านการตั้ งปญหา                 
ต้ังสมมุติฐาน  และวิธีการดําเนินการหาคําตอบ  ซ่ึงตองกระทําเปนขั้นตอนอยางมีระบบระเบียบที่
แนนอน  อาศัยหลักเหตุผล  และมีความสอดคลองกันระหวางทฤษฎีกับกฎเกณฑตาง ๆ 
          2)  ใชวิธีตรรกวิทยาในการหาเหตุผล  กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะหา
เหตุผลโดยใชวิธีการตรรกวิทยาวิเคราะหขอปญหาที่เกิดความสงสัย  และทดสอบหาความจริง 
หลาย ๆ  คร้ัง  เพื่อใหแนใจกอนจึงจะสรุปผล 
        3)  เนนความจริงเปนหลัก  กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะกระทําโดย
ปราศจากอคติสวนตัว  ผลการศึกษาจะตองเปนขอเท็จจริงที่ไมใชการเดา  หรือเปนความจริงที่
พิสูจนไมได 
        4)  เปนการบวนการเพื่อเสาะหาความรู  ดวยการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
แยกรายละเอียดใหเปนสวนยอย ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในปรากฏการณตาง ๆ 
         5)   เปนการสังเคราะห  ดวยการรวบรวมขอมูลในลักษณะองคประกอบหรือ
สวนยอย ๆ หลายอยางเขาดวยกัน  และหาความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกัน  นํามาจัดเปนระเบียบ
ไดขอเท็จจริงใหม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 64

   6)  เปนการสะสม (Accumulation) ลักษณะการสะสมความรู ทฤษฎี กฎเกณฑ
ตาง ๆ เขาดวยกัน  และมีการแกไขดัดแปลงสิ่งเหลานี้อยูเสมอ 
         7)  เปนกระบวนการที่ เ ชื่ อ ถือได  (Reliable) เ มื่ อหาองค ความรู ด ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ถือวาเปนความรูที่ไดในลักษณะที่แนนอน  ถูกตองและเชื่อถือได
และเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  กระบวนการนี้จะเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  ในปจจุบัน        
การแสวงหาขอเท็จจริงโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทําใหเราสามารถคนพบขอเท็จจริงที่
เชื่อถือได   
   หลักการของการคนหาขอเท็จจริงโดยกระบวนการนี้จะตองดําเนินตามลําดับ
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
              1)  การสังเกตขอเท็จจริงทั่วไป  เปนจุดเริ่มตนของความสนใจและสงสัย  เรา
จะใชการสังเกตขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูตามธรรมชาติ  ซ่ึงเกี่ยวของกับสิ่งที่เราความสนใจ  หรือขอ
สงสัย  เพื่อใหสามารถทําความเขาใจไดชัดเจนแจมแจง 
   2)   การกําหนดสมมติฐาน  เปนการคาดคะเนเกี่ยวกับขอเท็จจริงโดยอาศัย
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  แลวคาดคะเนลวงหนาเพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบตอไป 
   3)   การทดสอบสมมุติฐาน  เปนการดําเนินการเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงตาม
แนวทางที่คาดคะเนไวในสมมุติฐาน  การทดสอบจะเปนการยืนยันความเชื่อถือไดของขอเท็จจริง  
ใด ๆ  นั้น 
   4)   การทําซ้ํา  เปนการทดสอบขอเท็จจริงซ้ํา ๆ  เพื่อยืนยันความเชื่อถือไดและ
ยังเปนแนวทางในการนําขอเท็จจริงที่ทราบแลวนั้นไปใชใหเปนประโยชนในโอกาสตอไป  
 นอกจากนั้นโรเจอร (Roger 2008 : 14)ไดเสนอประเภทของการคิด 4 ประเภท ดังตาราง
ที่ 4 
 

ตารางที่ 4   ประเภทของการคิด 4 ประเภท 
 

ประเภทของการคิด วัตถุประสงค ทักษะที่เปนองคประกอบ 
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) 

เพื่อประเมินหรือทําใหความคิด
ชัดเจน เพื่อมุงเนนการตัดสินวา
ควรทําหรือเช่ือส่ิงใด 

ระบุปญหา รวบรวมความรู 
และขอมูลวิเคราะห 
เปรียบเทียบขอมูลเพื่อ 
การตัดสินประเมิน 
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ตารางที่ 4   (ตอ) 
 

ประเภทของการคิด วัตถุประสงค ทักษะที่เปนองคประกอบ 
ความคิดสรางสรรค  
(Creative Thinking) 

เพื่อสรางความคิดใหมและ 
ส่ิงประดิษฐใหมที่ไมเคยมีมา 
กอน 

ศึกษาปญหา ความคิด 
ส่ิงประดิษฐที่มีอยูแลวและ 
พัฒนาสิ่งใหมที่มีความ 
เปนไปได 

การตัดสินใจ 
(Decision Making) 

มุงตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติ พิจารณาขอมูลที่มอียู 
ประเมินขอมูล  กําหนด 
ทางเลือกหลายทางชั่งน้ําหนัก 
 คือเปรียบเทียบทางเลือกและ 
ตัดสินใจเลือกทางเลือก 
ที่เหมาะสมที่สุด 

การแกปญหา 
(Problem Solving) 

เพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง 
เหมาะสมกับปญหาที่มอียู 

ระบุปญหา กําหนดทางเลือก 
เลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา 
นําทางเลือกไปปฏิบัติ 
ประเมินผลความกาวหนา 

 
ที่มา  :  โรเจอร (Roger Darlington),  How to Think Critically [Online]. Assessed 6 February 2008. 
Available from http://www.rogerdarlington.co.uk/thinking.html/) 
 
 สรุปวา ประเภทของการคิดสามารถแบงไดอยางหลากหลาย ไดแก  การแบงตาม
ขอบเขตของการคิด  แบงตามความแตกตางทางเพศของผูคิด  แบงตามความสนใจของนักจิตวิทยา
แบงตามลักษณะการคิด และแบงตามเนื้อหาหลักสูตรซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูแบงและ     
การนําไปใช 
 

ยุทธวิธีการสอนใหคิด 
 การพัฒนาการสอนใหคิดสามารถทําไดหลายวิธีแลวแตการคิดแตละประเภทและ
จุดมุงหมายในการคิด ซ่ึงในที่นี้จะกลาวถึงการใชยุทธวิธีการสอนใหคิดทั่วไปดังนี้ 
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 แบรนท (Ron Brandt 2008 : 1-3)  ไดแนะนําเกี่ยวกับยุทธวิธีการสอนใหคิด  ดังนี้ 
 1.   การสอนเพื่อใหคิด  ผูสอนตองสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ชักชวนใหผูเรียนใช
ความคิดดวยวิธีการตอไปนี้ 
  1.1  การถกเถียงหรือการโตวาที  ในหัวขอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เชน เร่ืองเกี่ยวกับ
จริยธรรมความดีความชั่ว  ฯลฯ   
  1.2  การแกปญหา  โดยสรางตัวอยางปญหาขึ้นมาใหชวยกันแกปญหา  การหนี
โรงเรียน  การไมเชื่อฟงพอแม  ฯลฯ 
  1.3 การเขียนรายงาน  อาจเขียนเปนใบปลิวโฆษณา  จดหมายธุรกิจ  ขอเสนอเพื่อ
ขอรับทุนชวยเหลือ 
  1.4 การทดลอง  เพื่อดูผลของวิธีการที่ใชแกปญหาพฤติกรรมตาง ๆ 
  1.5 การเผชิญสถานการณจําลอง  เพื่อใหไดประสบการณใกลเคียงประสบการณ
จริง 
 2.  การสอนวิธีการคิด  โดยผูสอนจะแนะนําใหผู เรียนทราบถึงวิธีการใชทักษะ  
พื้นฐานสําหรับการคิดกอนที่จะใหผูเรียนหาทางประยุกตนําเอาวิธีการนั้น ๆ ไปใชในงานที่ซับซอน
ขึ้น  ซ่ึงอาจเปนงานที่ผูสอนมอบหมายใหหรืองานที่ผูเรียนคิดขึ้นเอง 
 3.   การสอนเกี่ยวกับการคิด  การสอนในสวนนี้มีองคประกอบ  3  สวน  คือ  ให  เขาใจ
เร่ืองเกี่ยวกับหนาที่ของสมอง  เรื่องขอบเขตของความรูหรือความรู เพิ่มขึ้นไดอยางไร และ          
การตรวจสอบความคิดตนเอง (Meta-cognition)   
 นอกจากนั้นยังมีวิธีการพัฒนาการคิดที่เนนบทบาทของครูดังนี้ 
 1.  ครูตองฝกใหนักเรียนควบคุมการคิดดวยตนเอง   ถาผูเรียนทําไมไดจะไมเกิด       
การเรียนรูในการคิดเพื่อปรับเปลี่ยนการคิดใหมีประสิทธิภาพ 
 2.  ครูตองฝกใหนักเรียนคิดจากการทํางาน  โดยตองมีสถานการณที่แตกตางกัน          
มีการกระตุนใหมีการสรุปขอมูลเพื่อการเรียนรู 
 3.  ครูตองมีความรูพื้นฐานที่ดี ถูกตอง  เพียงพอ  ครูตองเตรียมขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับ
เนื้อหาในการเรียนแตละครั้ง 
 4.  ครูตองฝกใหนักเรียนตั้งเปาหมายและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อใหนักเรียนไปสู
เปาหมายนั้น 
 5.  นักเรียนตองสามารถเชื่อมโยงการคิดไปสูสถานการณใหม 
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 อีกทั้ง โดนัล ลาทูมาฮินา (Donald Latumahina Donald Latumahina 2007 : 1-2) ยัง
กลาวถึงการพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการคิดไวดังนี้ 

 1. ตั้งเวลาในการบริหารสมอง  ฝกการใชเวลาในการคิดแตละเรื่องใหเหมาะสม 
 2. จดบันทึกปญหาที่พบสวนใหญไว   วาในแตละวันมีปญหาใดบาง 

 3. เก็บรายละเอียดของปญหาหลัก ๆ ไว   เลือกปญหาที่ตองการแกมากที่สุดแลวลอง
หาวิธีการแกไข 
 4.   ฝกเทคนิคการคิด   ใชเทคนิคการคิดมาแกปญหา  เชน  การเขียนผังความคิด          
การสํารวจ  การเปนนักคิดสมัครเลน 
 5.   ฝกใหสามารถใชเทคนิคการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยฝกคิดบอย ๆ ใน   
หลายวิธี 
 6.  ฝกเขียนบันทึกการคิด เขียนบันทึกในเรื่องราวที่คิดไดเพื่อไมใหลืม 
 7.  เลือกเทคนิคที่แตกตางกัน เพื่อใหมีความสาสามารถในการแกปญหาที่หลากหลาย    
 สรุปวา  วิธีการสอนเพื่อใหเกิดการพัฒนาความคิด  คือ  การสอนนักเรียนใหมีทักษะใน
การคิดเพื่อใหนักเรียนไดใชความคิดเริ่มจากการที่นักเรียนไดพูดคุย ปรึกษา คิดรวมกัน  แกปญหา  
แลวลงมือปฏิบัติเพื่อจะไดมีประสบการณจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

การวัดและประเมินความสามารถในการคิด   
 การสอนเพื่อพัฒนาการคิดจะสมบูรณไดนั้น   จําเปนตองมีการวัดและประเมิน
ความสามารถในการคิดดวย  ซ่ึงมีหลากหลายวิธีการดังรายละเอียดตอไปนี้  (ลักขณา  สิริวัฒน 2549 
: 48-50) 
 การวัดความสามารถในการคิด  เราสามารถทําการวัดความสามารถในการคิดได
หลากหลายวิธี  แตหากมีการพิจารณาถึงรูปแบบและแนวทางของการวัดความสามารถในการคิด  
ทั้งในอดีตและปจจุบัน  สามารถจําแนกออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางการวัดของนักวัดกลุม      
จิตมิติและแนวทางการวัดจากการปฏิบัติจริง ดังนี้ 
 1.  แนวทางการวัดของนักวัดกลุมจิตมิติ  (Psychometric)  แนวทางการวัดจิตมิตินี้เปน
ของกลุมนักวัดทางการศึกษาและจิตวิทยาที่พยายามศึกษา  และวัดคุณลักษณะภายในของมนุษยมา
เปนเวลานานเกือบศตวรรษ  เ ร่ิมโดยการศึกษาและวัดเชาวปญญา  (Intelligence) และศึกษา
โครงสรางทางสมองของมนุษยดวยความเชื่อวามีลักษณะเปนองคประกอบ   และมีระดับ
ความสามารถที่แตกตางกันในแตละคน  ซ่ึงสามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบมาตรฐาน  ตอมา
ไดมีการขยายแนวคิดของการวัดความสามารถทางสมองไปสูการวัดผลสัมฤทธิ์  บุคลิกภาพ     
ความถนัด  และความสามารถในดานตาง ๆ  กัน  รวมไปถึงความสามารถในการคิดดวย 
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  การวัดความสามารถในการคิดตามแนวทางนักวัดกลุมจิตมิติ  การวัดความสามารถ
ในการคิดตามแนวทางของนักวัดกลุมจิตมิติสวนใหญสนใจการวัดความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  (Critical  Thinking)  ซ่ึงไดมีการพัฒนาแบบทดสอบกันอยางหลากหลาย  ในที่นี้
ผูเขียนขอเสนอการวัดความสามารถในการคิดออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  แบบทดสอบมาตรฐานที่
ใชสําหรับวัดความสามารถในการคิดซ่ึงมีผูสรางไวแลว  และแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถ
ในการคิดที่สามารถสรางขึ้นใชเอง 
  1)  แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับวัดความสามารถในการคิด  แบบทดสอบ
มาตรฐานที่มีผูสรางไวแลวสําหรับใชวัดความสามารถในการคิด  จําแนกเปน  2  ประเภท  ไดแก  
แบบทดสอบการคิดทั่วไป  และแบบทดสอบการคิดเฉพาะดาน  รายละเอียดมีดังนี้ 
          แบบทดสอบการคิดทั่วไป  (General  Thinking  Test)  แบบทดสอบประเภทนี้
เปนแบบทดสอบที่มุงวัดใหครอบคลุมความสามารถในการคิดโดยเปนความคิดที่อยูบนฐานของ
การใชความรูทั่วไป  สวนใหญเปนแบบเลือกตอบ  (Multiple  Choice)  แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช
สําหรับวัดความสามารถในการคิดทั่วไป 
          แบบทดสอบความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ  (Aspect-specific  Critical  
Thinking Test)  ไดแก 
   1.  Cornell  Class  Reasoning  Test,  Form  X 
           2.  Cornell  Conditional  Reasoning  Test,  Form  X 
         3.  Logical  Reasoning 
            4.  Test  on  Appraising  Observations 
         ศิริชัย  กาญจนวาสี (อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2544 :181) กลาวถึงแนวทางใน
การพิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อใชในการประเมินการคิดดังนี้ 
             1.  ตองการวัดอะไร ส่ิงที่ตองการวัดมีองคประกอบใดบางและแบบทดสอบที่
จะนํามาใชสามารถวัดไดครอบคลุมที่ตองการหรือไม 
             2.  แบบทดสอบที่จะนํามาใชตองมีรายงานเกี่ยวกับคุณภาพดานความตรง 
(Validity) และความเที่ยง (Reliability) ในระดับที่สูง 
           3.  แบบทดสอบที่จะนํามาใชตองเหมาะสมกับระดับการศึกษา และอายุของ
ผูสอบ 
         4.  ผูใชตองศึกษาคูมือการบริหารการสอบ ขั้นตอนการสอนและการตรวจให
คะแนนใหเขาใจยางชัดเจน 
          5.  ผูใชควรทดลองใชแบบทดสอบและตรวจใหคะแนนกอนนําไปใชจริง  
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           6. เมื่อนําไปใชจริงตองปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานตรวจใหคะแนนอยาง
เปนปรนัย และแปลผลตามปกติวิสัย (Norms) หรือเกณฑ (Criteria) ที่กําหนดไว 
         7.  ผูใชควรบันทึกผลการวิเคราะห (ถามี) และผลการใชแบบทดสอบเพื่อเปน
สารสนเทศสําหรับการเลือกใชในโอกาสตอไป 
  2)   แบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการคิดที่สามารถสรางขึ้นใชเอง  ใน
กรณีที่แบบทดสอบมาตรฐานสําหรับการคิดที่มีใชกันอยูทั่วไปไมสอดคลองกับเปาหมายของการวัด  
เชน  จุดเนนที่ตองการ  ขอบเขตความสามารถทางการคิดที่มุงวัด  หรือกลุมเปาหมายที่ตองการใช
แบบทดสอบ  เปนตน  คงจะตองหาโดยวิธีการสรางแบบวัดการคิดขึ้นใชเอง  เพื่อใหเหมาะสมกับ
ความตองการในการวัดใหเกิดผลที่เชื่อถือไดอยางแทจริง 
       หลักการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด  การคิดเปนกิจกรรมทางสมอง
ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาการคิดเปนนามธรรมที่มีลักษณะซับซอนไมสามารถมองเห็นได  ไมสามารถ
สังเกต หรือสัมผัสไดโดยตรง  จึงตองอาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ  (Psychometric)  มาชวยในการวัด  
การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล  ผูสรางเครื่องมือจะตองมีความรอบรูในแนวคิดหรือ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด  เพื่อนํามาเปนกรอบหรือโครงสรางของการคิดเมื่อมีขอกําหนดนิยมเชิง
ปฏิบัติการของโครงสราง/องคประกอบการคิดแลว  จะทําใหไดตัวช้ีวัด  หรือลักษณะพฤติกรรม
เฉพาะที่เปนรูปธรรม  ซ่ึงสามารถบงชี้ถึงโครงสราง/องคประกอบของการคิด  จากนั้นจึงเขียน
ขอความตามตัวช้ีวัด  หรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแตละองคประกอบของการคิดนั้นๆ แลวจึง
สรางผังขอสอบ  (Table  of  Specification)  การสรางผังขอสอบเปนการกําหนดเคาโครงของแบบ
วัดความสามารถทางการคิดที่ตองการสรางใหครอบคลุมโครงสราง/องคประกอบใดบางตามทฤษฏี
และกําหนดวาแตละสวนมีน้ําหนักความสําคัญมากนอยเพียงใด  ในกรณีที่ตองการสรางแบบวัด
ความสามารถทางการคิดสําหรับใชเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง  ผูพัฒนาแบบวัดจะตองกําหนดเนื้อหา
ของวิชานั้นดวยวาจะใชเนื้อหาใดบางที่เหมาะสม  จะนํามาใชวัดความสามารถทางการคิดพรอมทั้ง
กําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละเนื้อหาในแตละองคประกอบความสามารถทางการคิด  เปน
ผังขอสอบสําหรับนําไปใชเขียนขอสอบตอไป 
 2.  แนวทางการวัดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance Measurement)  สําหรับ
แนวทางของการวัดนี้เปนทางเลือกใหมที่เสนอโดยกลุมนักวัดการเรียนรูในบริบทที่เปนมิติของ  
การวัดครอบคลุมทักษะการคิดที่ซับซอนในการปฏิบัติงาน  ความรวมมือในการแกปญหาและ     
การประเมินตนเอง  เทคนิคการวัด  ใชการสังเกตสภาพงานที่ปฏิบัติจากการเขียนเรียงความ          
การแกปญหาในสถานการณที่เหมือนโลกแหงความจริง  และการรวบรวมในแฟมรวมผลงาน  
(Portfolio)  ที่ดีเดน   
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 จากสาระสําคัญขางตน  การวัดและประเมินความสามารถในการคิดมีเครื่องมือมากมาย 
แตตองนํามาใชใหเหมาะสมตามทฤษฎี  หลักการคิด วัตถุประสงคแตละประเภทรวมถึงอายุของ
ผูเรียนและ ลักษณะการคิดประเภทนั้น ๆ จึงจะสามารถใหผลการวัดการคิดที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  
 

การคิดแกปญหา (Problem Solving) 
 

 การคิดแกปญหาเปนการใชความคิดเพื่อการแกปญหาตามสถานการณที่เปนจริง  ซ่ึงมี
ผูใหความหมายของการแกปญหาไวดังนี้ 
 

ความหมายของการคิดแกปญหา 
 เพียรเจต (Piaget 1962 : 44) ไดอธิบายถึงความสามารถในการคิดแกปญหาตามทฤษฎี
ทางดานการพัฒนาการวาความสามารถดานนี้จะเริ่มพัฒนาการมาตั้งแตขั้นที่สาม คือ ระยะการคิด
อยางเปนรูปธรรม  (Stage of Concrete Operations) เด็กที่มีอายุประมาณ 7-11 ป จะเริ่มมี
ความสามารถในการแกปญหาแบบงาย ๆ ภายในขอบเขตจํากัด  ตอมาถึงระดับพัฒนาขั้นที่ส่ี คือ 
ระยะการคิดอยางเปนนามธรรม (Stage of Formal Operations) เด็กจะมีอายุประมาณ 11-15 ป      
เด็กจะมีความสามารถเรียนรูส่ิงที่เปนนามธรรมชนิดซับซอนได 
 กาเย (Gagne 1970 : 63) ไดใหความหมายวา ความคิดแกปญหาเปนรูปแบบการเรียนรู
อยางหนึ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสองประเภทขึ้นไปและ
ใชหลักการนั้นประสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่ เรียกวาความสามารถในการคิด
แกปญหา โดยตองอาศัยการมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งเราทั้งหลาย 
 บอรน,  เอคแสตรนด  และโดมิโนสกี  (Bourne,  Ekstrand and Dominowski 1971 : 11)  
กลาวถึงการคิดแกปญหาวา  เปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรูความคิดจากประสบการณเดิม  
และสวนประกอบของสถานการณที่เปนปญหาในปจจุบันแลวนําเรียงลําดับใหมเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 
 อุษา  จีนเจนจิต (2544 : 49)  กลาวไววา  การคิดแกปญหาเปนความสามารถดานการคิด
ที่มีความสัมพันธกับสติปญญาสามารถมีการพัฒนาไดโดยบุคคลจะใชประสบการณและทักษะ
ความรูที่เรียนมากอนในการแกปญหาใหม 
 สายฝน จารีต (2547 : 29) ไดใหความหมายของการคิดแกปญหาวา  คือ การใชอํานาจ
ของการคิดเชิงวิ เคราะหขอมูลอยางมีเหตุผล ในการแสวงหาคําตอบ  หรือทางออกโดยใช
ประสบการณ และขอมูลในการพิจารณา เพื่อขจัดและแกปญหาที่เกิดขึ้น  
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 สุวิทย  มูลคํา (2547 : 10)  กลาววา  การคิดแกปญหา เปนความสามารถทางสมองใน
การขจัดภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น  โดยพยายามปรับตัวเองและส่ิงแวดลอมใหผสมกลมกลืน
กลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาขางตน  สรุปไดวา  การแกปญหา  หมายถึงการที่
บุคคลสามารถระบุปญหาและสามารถใชประสบการณเดิมเพื่อหาสาเหตุของปญหา  และตัดสินใจ
เลือกวิธีแกปญหาที่เหมาะสม  ตรงกับสาเหตุของปญหา   
 

กระบวนการคิดแกปญหา (Problem Solving Processes) 
 การคิดแกปญหามีลักษณะเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนตามลําดับการคิด ซ่ึงมีนักการศกึษา
ไดเสนอไวหลายทาน เชน 
 โพลยา (Polya 2009 : 6-22) ไดเสนอกระบวนการคิดแกปญหาโจทยคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ทําความเขาใจปญหา พยายามเขาใจสัญลักษณตาง ๆ ในปญหา สรุป
วิเคราะหและแปลความหมาย ทําความเขาใจใหไดวาโจทยถามอะไร ขอมูลท่ีโจทยใหมามีอะไรบาง  
เพียงพอหรือไม 
 ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผนในการคิดแกปญหาโดยแบงปญหาออกเปนสวนยอย ๆ  เพื่อ
สะดวกตอการลําดับขั้นตอนในการคิดแกปญหา  และวางแผนวาจะใชวิธีการใดในการแกปญหา  
เชน  การลองผิดลองถูก  การหารูปแบบ  การหาความสัมพันธของขอมูล  ตลอดจนความคลายคลึง
ของปญหาเดิมที่เคยทํามา 
 ขัน้ตอนที่ 3 การลงมือทําตามแผนเปนขั้นที่ดําเนินการแกปญหาตามแผนที่วางไว  ถา
ขาดทักษะใดตองเพิ่มเติม  เพื่อนําไปใชใหเกิดผลดี  ขั้นนี้รวมถึงวิธีการคิดแกปญหาดวย 
 ขัน้ตอนที่ 4 การตรวจสอบวิธีการ  และตอบคําถาม  เพื่อใหแนใจวาถูกตอง 
 สวน บรูเนอร (1976 : 89-100) ไดศึกษากระบวนการการคิดแกปญหาและสรุปไวเปน
ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ขัน้รูจักปญหา เปนขั้นที่บุคคลรับรูส่ิงเราที่ตนกําลังเผชิญอยูวาเปนปญหา 
 2. ขั้นแสวงหาเคาเงื่อน เปนขั้นตอนที่บุคคลใชความพยายามอยางมากในการระลึกถึง
ประสบการณเดิม 
 3. ขัน้ตรวจสอบความถูกตอง เปนข้ันตอนที่ตอบสนองในลักษณะของการจัดประเภท
หรือแยกโครงสรางของเนื้อหา 
 4. ขั้นการตัดสินตอบสนองที่สอดคลองกับปญหา เปนขั้นตอนที่วิเคราะหหาเหตุผล 
ตาง ๆ  แลวตัดสินใจแกปญหา 
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 นอกจากนี้กิลฟอรด  (Guilford 1982 : 9)  เห็นวากระบวนการคิดแกปญหาประกอบดวย  
5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.   ขั้นตอนเตรียมการ (Preparation) หมายถึงขั้นในการตั้งปญหา หรือคนหาวาปญหา
ที่แทจริงของเหตุการณนั้นคืออะไร 
 2.   ขัน้การวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึงข้ันพิจารณาดูวามีส่ิงใดบางที่เปนสาเหตุ
สําคัญของปญหา  หรือส่ิงใดไมใชสาเหตุสําคัญของปญหา 
 3.   ขั้นการเสนอแนวทางในการคิดแกปญหา  (Production)  หมายถึงการหาวิธีการคิด
แกปญหา  ใหตรงสาเหตุกับปญหา  แลวออกมาในรูปของวิธีการ  สุดทายไดผลลัพธออกมา 
 4.   ขั้นตรวจสอบผล  (Verification)  หมายถึง  ขั้นในการเสนอเกณฑ  เพื่อตรวจสอบ
ผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธีแกปญหา  ถาพบวาผลลัพธยังไมถูกตอง  ก็ตองมีการเสนอวิธีการคิด
แกปญหาใหม  จนกวาจะไดวิธีการที่ดีที่สุด  หรือถูกตองที่สุด 
 5.   ขัน้ในการนําไปประยุกตใหม (Re-Application) หมายถึงการนําวิธีการคิดแกปญหา
ที่ถูกตองไปใชในโอกาสหนา  เมื่อพบกับเหตุการณคลายคลึงกับปญหาที่เคยประสบมาแลว 
 ทั้งนี้จะเห็นไดวาขั้นตอนการคิดแกปญหาของกิลฟอรด มีผูใหความสนใจอยาง
กวางขวาง  และนักการศึกษาก็นําเอาขั้นตอนนี้ไปดัดแปลง  เพื่อใชในการวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่อง
การคิดแกปญหา  แตการดัดแปลงและปรับปรุงนั้นยังมีเคาโครงสวนใหญเหมือนเดิม 
 อีกทั้งเวียร (Weir  2005 : 18) ไดเสนอแนะขั้นตอนในการคิดแกปญหาไว 4 ขั้น คือ 
 1.   ขั้นระบุปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการบอกปญหาที่สําคัญที่สุดภายใน
ขอบเขตของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
 2.   ขั้นการวิเคราะหปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการบอกสาเหตุที่เปนไปได  
ของปญหาจากขอเท็จจริงตามสถานการณ 
 3.   ขั้นการเสนอวิธีการคิดแกปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการหาวิธีการคิด
แกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหา 
 4.   ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  หมายถึง  ความสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น  หลักจาก
การใชวิธีการคิดแกปญหาในขอ  3  ไดวา  ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 
 สวน ดิวอ้ี (Dewey 2007 : 1-2)  ไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปญหาไว
ดังตอไปนี้ 
 1.  ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง การรับรูและเขาใจปญหา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
คนสวนใหญจะพบความตึงเครียด ความสงสัยและความยากลําบากที่จะตองพยายามแกปญหานั้น
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ใหหมดไป  ในขั้นตนผูประสบปญหาจะตองรับรูและเขาใจตัวปญหากอนวาปญหาที่แทจริงของ
เหตุการณนั้น ๆ คืออะไร 
 2.  ขั้นวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง การระบุและแจกแจงลักษณะของปญหาที่
เกิดขึ้น จะมีลักษณะตางกันมีระดับความยากงายที่จะแกไขตางกัน จึงจําเปนตองพิจารณาตัวแปรตน 
วามีองคประกอบอะไรบาง มีอะไรบางที่ทําใหเกิดปญหา  ตองขจัดการมองปญหาในวงกวาง
ออกไป  ตองรูจักถามคําถามที่จะเปนกุญแจนําไปสูการแกปญหา พยายามดูเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของกับ
ปญหาจริง ๆ บางครั้งอาจมีส่ิงที่เรามองเห็นไมชัดเจนเปนตัวปญหา ถาขจัดส่ิงนั้นไดก็จะแกปญหา
ได 
 3.  ขั้นในการเสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการให
ตรงกับสาเหตุของปญหาแลวออกมาในรูปแบบของวิธีการ เปนการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน จะมีวิธีการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาอยางไร  ใครเปนผูใหขอมูลนั้น 
สรางสมมติฐานหรือคําถามที่เปนไปไดเพื่อชวยในการแกปญหา 
 4.  ขั้นตรวจสอบผล (Verification)  หมายถึง ขั้นในการเสนอเกณฑเพื่อการตรวจสอบ
ผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธีการแกปญหา ถาผลลัพธไมไดผลที่ถูกตอง ตองมีการเสนอวิธีแกปญหา
ใหมจนกวาจะไดวิธีการดีที่สุด 
 5.  ขั้นนําไปประยุกตใหม (Reapplication) หมายถึง การนําเสนอวิธีการแกปญหาที่
ถูกตองไปใชในโอกาสขางหนาเมื่อพบกับเหตุการณทีค่ลายกับปญหาที่พบมาแลว 
 วอลลาส (Wallas 2008 : 1-3) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดแกปญหาไววา ประกอบดวย 
4 ขั้นตอน คือ 
 1.  ขั้นเตรียม (Preparation) เปนขั้นที่ผูแกปญหาเลือกปญหารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหา 

2.  ขั้นพักตัว (Incubation) เปนขั้นที่ผูแกปญหาหันความสนใจออกไปจากปญหาไปยัง 
กิจกรรมอื่น ๆ 

3.  ขั้นเกิดความคิดหรือขั้นเขาใจปญหา (Illumination) ผูแกปญหาจะเกิดความคิด
เขาใจ ปญหาขึ้น 

4.  ขั้นตรวจสอบ (Verification) เปนขั้นที่ผูแกปญหา ตรวจสอบคําตอบของตนวา
สามารถ ใชไดหรือไม 
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 นอกจากนั้น วอลลาส (Wallas 2008 : 1-3) กลาววาเกี่ยวกับขอควรระวังในการคิด
แกปญหาดังนี้ 
 1.  อยาเสนอแนะขั้นตอนอยางละเอียดและชัดเจนเกินไป  การเสนอแนะขั้นตอนที่
ชัดเจนจะทําใหไมสนใจสิ่งที่อาจตองทําตอไปหรือส่ิงที่ทํามากอนเพราะคิดวางานสําเร็จตาม
ขั้นตอนแลว 
 2.  การจําผิดพลาด คนจํานวนมากสรางสรรคส่ิงใหมจากแนวคิดเดิมเพราะจําผิดพลาด 
 3.  ตองบอกลักษณะตาง ๆ ตามขอเท็จจริงไมใชการอธิบาย  ตองบอกตามกระบวนการ
ไมใสขอคิดเหน็ของตนเอง 
 สําหรับ เบเยอร (Robert H. Ennis 1996 : 13-16) กลาววา  การคิดแกปญหามี 6 ขั้นตอน 
คือ   
 1. ระบุปญหา (Identify Problem)  คือ การตีความหมายของปญหาโดยการใชคําสําคัญ
เปนแนวทาง  
 2.  วิเคราะหหาปญหา (Represent the Problem) โดยระบุเปาหมายที่ตองการ  อุปสรรค
พรอมสาเหตุ   
 3.  คดิหายุทธวิธีการแกปญหา (Invent a Solution Strategy)   
 4.  แกปญหาดวยยุทธวิธีที่เลือก (Cary out the Plan)   
 5.  สรุปผล (Conclude) ดวยการเสนอผลการแกปญหาและแสดงหลักฐานประกอบ 
 6.  ตรวจสอบผล (Check the Results) ดวยการประเมินคําตอบ     
 นอกจากนั้น โรเบิรต แฮริส (Robert H. Ennis 1996 : 13-16) ไดเสนอแนะขั้นตอนใน
การคิดแกปญหาไวเชนเดียวกันดังนี้ 

 1. ขั้นสํารวจปญหา 
  1.1  ระบุปญหา 
          1.1.1 ระบุใหไดวาอะไรเปนปญหา 
         1.1.2 ลองทบทวนการระบุปญหาใหมอีกคร้ัง 
          1.1.3 ระบุปญหาเพิ่มเติม 
      1.2 ทําปญหาใหกระจางชัด 
          1.2.1 ระบุวิธีการที่เกี่ยวของกับปญหา 
          1.2.2 ตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน 
               1.2.3รวบรวมขอมูลที่ตองการใหไดมากที่สุด 
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  1.3 อธิบายเกี่ยวกับปญหา 
          1.3.1 อภิปรายปญหากับบุคคลอื่น 
          1.3.2 มองปญหาในหลายแงมุม 
          1.3.3  ถามเรื่องราวตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับสาเหตุของปญหา 
  1.4  คิดปญหาใหหลากหลายบริบท 
         1.4.1  ศึกษาถึงที่มาของปญหา 
          1.4.2 ศึกษาสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหา 

 5. ตั้งเปาหมายในการแกปญหา 
  5.1 พิจารณาเปาหมายในการคิด 
  5.2 ตั้งเปาหมายในการปฏิบัติ 
 6. แยกแยะความคิด 
  แยกแนวทางในการคิดแกปญหาที่สามารถทําไดจริง 
 7. เลือกการคิด 
  7.1 ประเมินความเปนไปไดในการแกปญหา 
  7.2 เลือกวิธีการแกปญหา 
 8. การนําไปใช 
  8.1 ลองนําวิธีการแกปญหาไปใช 
  8.2 ตัดสินวานําไปใชไดจริงหรือไม 
 9. ประเมินผล 

     ประเมินจากการนําการปญหาไปใชในการทํางาน 
 สวน แบรนสฟอรด และสเตน (Brans Ford and Stein 2007 : 1-2)  ที่ไดเสนอแนวทาง    
การคิดแกปญหา  ไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ระบุปญหา (Identify the Problem)   
 2. นิยามปญหา (Define the Problem)   
 3.  หาแนวทางในการแกปญหา (Explore Possible Strategies)   
 4. ปฏิบัติการแกปญหา (Acts on the Strategies)   

5. ศกึษา ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Look at the Effects of the Efforts)  
และพระธรรมปฎก (2543 : 24-26) ไดอธิบายวิธีการคิดแกปญหาแบบอริยสัจ เปนวิธีคิด

ที่ตอเนื่องจากวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือ เมื่อเขาใจคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย วางใจไดแลว   
ตกลงใจวาจะแกปญหาที่ตัวเหตุปจจัย จากนั้นก็ดําเนินความคิดตอไปตามวิธีคิดแบบอริยสัจนี้       
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วิธีคิดแบบนี้มีหลักการสําคัญ คือการเริ่มตนจากปญหาหรือทุกข โดยกําหนดรูทําความเขาใจปญหา 
หรือความทุกขใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรียมแกไขพรอมกันนั้นก็กําหนดเปาหมาย ของ
ตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไมจะเปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกําจัด
สาเหตุของปญหา โดยสอดคลองกับการที่จะบรรลุจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวนั้น ทั้งนี้อาจจัดวาง
เปนขั้นตอนดังนี้ 
 1.  กําหนดรูทุกข คือแจกแจงแถลงปญหา ทําความเขาใจปญหา สภาพและขอบเขต
ของปญหา สภาพของสิ่งที่เปนปญหา ใหเขาใจชัดเจนวาเปนอะไร คืออะไร (ทุกข) 

2.  สืบสาวเหตุแหงทุกขที่จะพึงละ คือวิเคราะหตรวจคนหามูลเหตุหรือตนตอของ
ปญหา ซ่ึงจะตองแกไข กําจัดหรือทําใหหมดสิ้นไปตามปกติขั้นนี้ตรงกับวิธีคิดแบบที่ 1 คือ  ใชวิธี
คิดแบบปจจยาการหรือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (สมุทัย) 

3.  เล็งหมายชัดซึ่งการดับทุกขที่จะทําใหสําเร็จ คือเล็งเห็นชัดเจนถึงภาวะปราศจากซึ่ง
เปนที่มุงหมาย วาคืออะไรเปนไปไดจริงหรือไม เปนไปไดอยางไร เชนวา เราตองการอะไรแน 
อะไรกันแนที่เราควรตองการ ชีวิตของเราตองการอะไร เปนตน มีความชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมาย
และหลักการทั่วไปหรือตัวกระบวนการของการแกปญหากอนที่จะวางรายละเอียดและกลวิธีปลีก 
ยอยในขั้นดําเนินการ (นิโรธ) 

4. จัดวางวิธีการดับทุกขที่จะตองปฏิบัติ คือเมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายและ
หลักการทั่วไปแลว ก็กําหนดวางวิธีการ แผนการ และรายการสิ่งที่จะตองทําในการที่จะแกไขกําจัด
สาเหตุของปญหาใหสําเร็จ โดยสอดคลองกับเปาหมายและหลักการทั่วไปนั้น เพื่อเตรียมลงมือ
แกไขปญหาตอไป (มรรค) 

จากสาระสําคัญของกระบวนการคิดแกปญหาตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว
สามารถสรุปขั้นตอนการคิดแกปญหาของแตละคนไดดังตารางที่ 5 

ซ่ึงทั้งนี้จะเห็นไดวา สวนที่เหมือนกัน คือ การเขาใจปญหาที่แทจริงจนสามารถระบุ
ปญหาได  การหาแนวทางในการแกปญหา  การตรวจสอบความถูกตองและสรุป 
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ตารางที่ 5   ขั้นตอนกระบวนการคิดแกปญหา  
 

โพลยา บรูเนอร กิลฟอรด เวียร ดิวอ้ี วอลลาส 
1. ทําความ 
    เขาใจ 
    ปญหา 
2. วางแผนใน  
    การคิด 
    แกปญหา 
3. ลงมือทํา 
    ตามแผน 
4. การตรวจ 
    สอบวิธีการ   
    และตอบ 
    คําถาม   

 1. รูจักปญหา  
 2. แสวงหา 
    เคาเงื่อน  
 3. ตรวจสอบ 
    ความ 
ถูกตอง  
4. การตัดสิน 

 

1. เตรียมการ 
  2.วิเคราะห 
     ปญหา   
3. เสนอ 
    แนวทาง 
4. ตรวจสอบ 
    ผล  
5. นําไป 
     ประยุกต  
     ใหม   
 

1. ระบุปญหา   
  2.วิเคราะห 
     ปญหา   

3. เสนอวิธีการ 
    คิดแกปญหา   
4. การตรวจ 
    สอบผลลัพธ   

 1. เตรียมการ 
 2.วิเคราะหปญหา 
3. เสนอแนวทาง   
    แกปญหา 

 4. ตรวจสอบผล 
5. นําไปประยุกต 
    ใหม 
   

 1. เตรียม 
 2. พักตัว 
 3. เกิดความคิด 
 4. ตรวจสอบ 

1. ระบุปญหา 
  2..วิเคราะห  
     ปญหา 
  3. หาวิธี 
     แกปญหา    
  4. แกปญหาตาม 
      วิธีที่เลือก 
  5. สรุปผล 
  6. ตรวจสอบผล 

1. สํารวจ 
   ปญหา 
2. ต้ัง 
    เปาหมาย 
    ในการ  
     แกปญหา 

   3. แยกแยะ 
       ความคิด 
   4. เลือก 
       การคิด 

5. นําไปใช 
   6. ประเมินผล 

 1.ระบุปญหา   
 2.นิยามปญหา  
 3.หาแนวทาง 
    ในการแก 
    ปญหา  
 4.ปฏิบัติการ  
     แกปญหา  
 5. ศึกษา 
     ตรวจสอบ  
    ประสิทธิภาพ 
    ประสิทธิผล 

1. กาํหนดรูทุกข 
2. สืบสาวเหตุ 
    แหงทุกข 
3. เล็งซึ่งการ 
    ดับทุกข 
4. จัดวางวิธีการ 
    ดับทุกข 
    ที่จะตอง 
    ปฏิบัติ 

1. ระบุปญหา 
2.วิเคราะห 
    ปญหา 
3. หาแนวทาง 
    แกปญหา 
4. ตรวจสอบ 
5. สรุปผล 

 
แนวทางการพฒันาการคดิแกปญหา 
 นักการศึกษาไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาไว
ดังนี้ 
 พริทชารด (Pritchard 2009 : 1-3) เสนอแนวทางในการพัฒนาการคิดแกปญหาไวดังนี้ 
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 1.  เพิ่มความรูหลัก   นักเรียนตองมีพื้นฐานความรูที่จําเปนมากอนที่จะมาคิดแกปญหา
จึงจําเปนตองแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 2.  ฝกใหคิดแกปญหาอยูเสมอ  โดยเริ่มจากในชีวิตประจําวัน 
 3.  วางแผน ติดตามการแกปญหาของตนเอง 
 4.  เขียนสิ่งที่เชื่อมโยงกับปญหาไว 
 5.  พฒันาเปาหมายในการแกปญหาใหชัดเจน 
 6.  สะทอนการทํางานของตนเองอีกครั้ง   โดยคิดยอนกลับไปมา 
 7.  หาขอโตแยงหรือความแตกตางเพื่อรวมกันอภิปราย  
 8.  หาส่ิงที่เหมือนกันหรือมีความสัมพันธกัน 
 9.  ลองนําเสนอแนวทางในการแกปญหาใหม 
               10.  เสนอปญหาจากสิ่งเปนรูปธรรมใกลตัวกอน 
               11.  ไมทอแท ถาลมเหลวใหฝกปฏิบัติการแกปญหาใหม 
 นอกจากนี้ รอบ คูเปอร (Rob kooper 2008 : 1-2) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการคิด
แกปญหาไวดังนี้ 

1.  ควรพิจารณาปญหาอยางรอบคอบแตไมทิ้งระยะเวลานาน อยารอเวลาในการแก 
ปญหา 

2.  อยาใชวิธีการแกปญหาที่ตายตัว ใหพยายามผอนคลายและสบายในการคิด
แกปญหา 

3.  อยากลัวความลมเหลว  เมื่อแกปญหานั้นไมไดใหอดทนแลวพักสักครูจึงแกปญหา
ใหม 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการคิดแกปญหาทําใหผูวิจัยสนใจที่นําไปใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยนํากระบวนการคิดแกปญหามาผนวกรวมกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ    
เพื่อแกไขปญหาตามเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรซ่ึงจะกลาวถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณตอไป 
 

การคิดอยางมวีิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 

 องคความรูเกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในที่นี ้จะกลาวถึง ความหมายของการคดิ 
อยางมีวิจารณญาณ ที่มีผูใหความหมายที่แตกตางกันไป กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณรูปแบบ
การเรียนการสอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ แนวการสอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการวัด
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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ความหมายการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 สําหรับความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีผูใหความหมายที่คลายคลึงกันโดย 
หลักการ แตมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนี้ 

ดิวอ้ี (Dewey 1933 : 8)  ใหความหมายคอนขางกวาง  วาเปนการคิดอยางใครครวญ 
(Reflective Thought)  

มอร และปารคเกอร (Moore and Parker 1986 : 17) ไดใหความหมายวา เปนการตัดสิน
อยางรอบคอบวาจะยอมรับหรือปฏิเสธหรือรีรอที่จะตัดสินใจกับขาวสารหรือขอมูลที่ไดรับ  

เอนนิส (Ennis 1989 : 13) กลาวถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณวา เปนการคิดพิจารณา
ไตรตรองอยางมีเหตุผล เพื่อมุงสูการตัดสินใจในสิ่งที่ควรเชื่อหรือควรทํา  
 ไฮเปรน (Haipern1996 : 36) ไดกลาวไววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการคิด
และใชเหตุผล โดยนําความรูที่มีอยูกอนแลวมาหาขอสรุป 

แมคโคเวน (Mckowen 1996 : 25) ใหความหมายการคิดอยางมีวิจารณญาณ วาเปน   
การคิดที่แจมแจงผานการใครครวญมาแลวอยางรอบคอบ 

รักจิโร (Ruggiero 1996 : 27) เสนอวา การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด
ตัดสินใจวาวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดคืออะไร 

ศันสนีย  ฉัตรคุปต  และอุษา  ชูชาติ (2544 : 31) ไดใหความหมายของการคิดอยางมี
วิจารณญาณวา คือ การคิดวิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาโดยยึดหลักการคิดดวย
เหตุผลจากขอมูลที่เปนจริงมากกวาอารมณและการคาดเดา 

พิมพันธ  เตชะคุปต (2548 : 25) กลาวไววา การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการ
คิดใครครวญ โดยใชความรู ประสบการณของตนเอง เพื่อรวบรวมขอมูลในการวิเคราะห ตีความ
อยางรอบคอบเพื่อนําไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผล  

สรุปไดวา การคิดอยางมีวิจารณญาณหมายถึง การคิดอยางไตรตรองอยางมีเหตุผล จาก
ขอมูล โดยใชความรูและประสบการณเดิม สูการสรุปอยางสมเหตุสมผลหรือการตัดสินใจในสิ่งที่
ควรเชื่อหรือควรทํา 
 

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 นักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศตางใหความสําคัญกับการคิดอยางมี
วิจารณญาณ โดยนําเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณไวอยางหลากหลายเพื่อการนําไปใช 
ดังนี้ 

วัตสัน และกลาสเซอร (Watson and Glaser 2008 : 1-2)  กลาววา  การคิดอยางมี
วิจารณญาณ มี 5 องคประกอบ คือ  
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 1. การสรุปอางอิง (Inference)  
 2. การยอมรับขอสรุป (Recognition of Assumptions)   
 3. การนิรนัย (Deduction)    
 4. การตีความหมาย (Interpretation)  
  5. การประเมินขอโตแยง (Evaluation of Argument)   

 สอดคลองกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 5 ประการ ของเดรสเซลและเมยฮิว 
(Dressel and Mayhue 2007 : 1-3)  ที่กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวยความสามารถ
ในการคิด 5 ประการ คือ  

1.   ระบุปญหา (Define a Problem)   
2.   เลือกขอมูลที่สําคัญ (Select Precinct Information)  
3.  เขาใจขอสรุปเบื้องตน (Recognize Assumptions)   
4.  ตั้งสมมติฐาน (Formulate Hypothesis)  
5.  สรุปและอางอิง (Draw Valid Conclusion and Inferences)  
นอกจากนั้น เอนนิส (Ennis 1990 : 13-16) เสนอแนวคิดวา  กระบวนการหรือ

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ควรประกอบดวยทักษะ 12 ทักษะ ไดแก  
1.  การกําหนดหรือระบุประเด็นหรือปญหา   
 1.1  ระบุปญหาสําคัญไดชัดเจน 
 1.2  ระบุเกณฑเพื่อตัดสินคําตอบที่เปนไปได 
2.   การคิดวิเคราะหขอโตแยง  
   2.1  ระบุขอมูลที่มีเหตุผลนาเชื่อถือได 
   2.2  ระบุขอมูลที่ไมมีเหตุผลหรือไมนาเชื่อถือได 
   2.3  ระบุความเหมือนและความแตกตางของความคิดเห็นหรือขอมูลที่มอียูได 
   2.4  สรุปได 
3.  การถามคําถามและการตอบคําถามไดอยางชัดเจน   
4.  การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล  
 4.1  เปนขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่นาเชื่อถือ 
 4.2  เปนขอมูลที่ไมมีขอโตแยง 
 4.3  เปนขอมูลที่ไดรับการยอมรับ 
    4.4  เปนขอมูลที่สามารถใหเหตุผลวาเชื่อถือได 
5.  การสังเกตและตัดสินผลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเอง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 81

6.  การนิรนัยและตัดสินผลการนิรนัย   
7.  การอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย   
8.  การตัดสินคุณคา   
   8.1  สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีขอมูลพื้นฐานเพียงพอ 
    8.2  สามารถชั่งน้ําหนักระหวางดีและไมดีหรือผลดีและผลเสียกอนการตัดสินใจ  
9.  การใหความหมายคําตาง ๆ และตัดสินความหมาย   
      9.1  สามารถบอกคําเหมือน คาํที่มีความคลายกัน 
 9.2  สามารถจําแนก จัดกลุมได 
    9.3  ยกตัวอยางที่ใชและที่ไมใชได 

                 10.  การระบุขอสันนิษฐาน   
                 11.  การตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติ   

    11.1 การกําหนดปญหา 
   11.2 การเลือกเกณฑตัดสินผลที่เปนไปได 
   11.3 กําหนดทางเลือกอยางหลากหลาย 
     11.4 เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติ 

                      11.5 ทบทวนทางเลือกอยางมีเหตุผล 
                 12.  การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  

และนอกจากนั้น เอนนิส (Ennis 1990 : 13-16) ยังกลาวถึงความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณที่สามารถวัดไดโดยใชแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ (The Cornell Critical 
Thinking Test : Level X)  ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการอุปนัย (Inductive Thinking) 
 2. ความสามารถในการตัดสิน พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต 
(Judging Credibility of Observation Reports) 

 3. ความสามารถในการคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) 
 4. ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน (Assumption Identification) 

สวน มหาวิทยาลัยวิกทอเรีย (Victoria University of Wellington 2008 : 1-6)   ไดพัฒนา
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การระบุประเด็นปญหา (Identify the issue)  
 2. การระบุความแตกตางของขอโตแยงหรือมุมมองในของประเด็นปญหา (Identify 
the Different Arguments/Perspectives on the Issue) 
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 3.  เขาใจเหตุผลของขอโตแยงหรือมุมมองที่แตกตาง  (Understand the 
Reasoning/Evidence of Different Arguments/Perspectives) 
 4.  ประเมินขอโตแยงและขอสนับสนุน  (Evaluate the Arguments and the Support) 
 5.  การลงสรุปพรอมขอสนับสนุนดวยตนเอง (Reach Your Own Conclusion and 
Support Your Stance) 
 สวน วอลคอทท และลินช   (Wolcott, S.K. and C.L. Lynch 2008 : 1-4)   ไดสรุป
กระบวนการของการคิดอยางมีวิจารญาณสําหรับนักเรียน ไว 4 ขอ ดังนี้ 

 1. ระบุปญหาที่ตรงกับเร่ืองและจากปญหาที่คลุมเครือทั้งหมด 
 2. สํารวจ อธิบายถึงประเด็นที่เกี่ยวของ 
 3. เลือกส่ิงที่มากอนแลวเชื่อมโยงหาขอสรุป 
 4. บูรณาการ  ดําเนินการนํากลยุทธไปแกปญหา 

นอกจากนั้นจากงานวิจัยของเพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ (2536 : 33-37)  และมลิวัลย 
สมศักดิ์ (2540 : 34-40) ไดสังเคราะหกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณจากนักการศึกษาและ
นักวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดขอสรุปของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณดังนี้ 

1. การระบุหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหาหรือขอโตแยงที่เปนจุดเริ่มตน  
ที่สําคัญของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเนื่องจากการที่ทําใหตระหนักวาปญหาหรือขอ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นคืออะไร จะเปนการกระตุนใหบุคคลเริ่มคิดที่กอใหเกิดภาวะที่ไมสมดุลบุคคลจะ
พยายามหาคํา ตอบที่สมเหตุสมผลดวยวิธีการตางๆเพื่อใหเขาสูภาวะที่สมดุลหรือที่เรียกวา
กระบวนการปรับใหเหมาะ (Accommodation) 

2.  การรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่อาศัยความสามารถใน             
การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งขอมูลจากประสบการณเดิมที่มีอยูซ่ึงในการรวบรวม
ขอมูลนี้จะใชทักษะที่เปนแกนสําคัญในการคิด เชน การสังเกต การสํารวจที่เปนทักษะพื้นฐานใน
การรวบรวมขอมูล 

3.  การพิจารณาความนาเชื่อถือและความเพียงพอของขอมูลเปนส่ิงที่กระทําเมื่อ
รวบรวมขอมูลแลว ในขั้นนี้ตองใชทักษะที่เปนแกนสําคัญในการคิด เชน การจําแนก การเปรียบเทียบ   
การจัดลําดับ การใชเหตุผล เพื่อพิจารณาสูขอสรุปที่เปนไปได 

4.  การระบุลักษณะขอมูล  เปนการแยกแยะความแตกตางของขอมูลที่มีอยู วาเปน    
ขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น และมีการจัดลําดับความสําคัญของขอมูล และเมื่อระบุลักษณะขอมูล
แลวควรมีการพิจารณาความเพียงพอของขอมูลที่มีอยู 
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5.  การตั้งสมมติฐาน   เปนการกําหนดขอบเขตหรือแนวทางในการพิจารณาขอสรุป
ของประเด็นปญหาหรือขอโตแยง   ซ่ึงตองอาศัยทักษะที่เปนแกนสําคัญในการคิด เชน การเชือ่มโยง
เพื่อหาความสัมพันธสูการกําหนดแนวทางของขอสรุปที่เปนไปไดจากขอมูลที่มีอยู 

6.  การลงขอสรุป เปนการพิจารณาเลือกใชวธีิการที่เหมาะสมจากขอมูลที่มีอยู ซ่ึงตอง
ใชความสามารถในการสรุปอยางสมเหตุสมผลที่มี 2 ลักษณะ คือ การใชเหตุผลแบบอปุนัยและนิรนยั 

7.  การประเมินขอสรุป เปนการประเมินความสมเหตุสมผลของขอสรุป เมื่อลง
ขอสรุปแลวตองมีการประเมินอีกครั้งวาการประเมินมีความสมเหตุสมผลหรือไม จากขอมูลที่มีอยู
รวมถึงการประเมินถึงขอสรุปนั้นสามารถนํา ไปใชประโยชนไดหรือไม ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร  
กรณีที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตองกลับไปพิจารณาขอสรุปใหม โดยอาจเริ่มจาก         
การรวบรวมขอมูลพิจารณาขอมูล ตั้งสมมติฐานใหมและลงขอสรุปใหม ซ่ึงการประเมินเปน
องคประกอบที่สําคัญของการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 นอกจากนี้ ทิศนา  แขมมณีไดเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (2548 : 304-
305)  ไวดังนี้ 

 1. ต้ังเปาหมายในการคิด 
 2. ระบุประเด็นในการคิด 

 3. ประมวลขอมูล ทั้งทางดานขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่คิด
ทั้งทางกวาง ลึกและไกล 
 4. วิเคราะห จําแนกแยกแยะขอมูลจัดหมวดหมูของขอมูลและเลือกขอมูลที่จะนํามาใช 

 5. ประเมินขอมูลที่จะใชในแงของความถูกตอง ความเพียงพอและความนาเชื่อถือ 
 6. ใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูลเพื่อแสวงหาทางเลือก/คําตอบที่สมเหตุสมผล
ตามขอมูลที่มี 
 7. เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมา และคุณคาหรือความหมาย
ที่แทจริงของสิ่งนั้น 

 8. ช่ังน้ําหนัก ผลได ผลเสีย คุณ-โทษ ในระยะสั้นและระยะยาว 
 9. ไตรตรอง ทบทวนกลับไปมาใหรอบคอบ 
                     10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด 

 จากสาระเกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณดังกลาว  ผูวิจัยสรุปกระบวน    
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักการศึกษาไดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6   กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

วัตสันและ 
กลาสเซอร 

(Watson and 
Glaser) 

เดรสเซลและเมยฮิว 
(Dressel and 

Mayhue) 

เอนนิส 
(Ennis) 

มหาวิทยาลัย 
วิกทอเรีย 

(Victoria University) 

1. การสรุป 
    อางอิง  
2. การยอมรับ 
    ขอสรุป   
3. การนิรนัย  
4. การตี  
    ความหมาย  
 

1. ระบุปญหา  
2. เลือกขอมูลที่ 
    สําคัญ  
3. เขาใจขอสรุป 
    เบื้องตน  

  4. ต้ังสมมติฐาน  
5. สรุปอางอิง  

1. ระบุปญหา   
 2. คิดวิเคราะหขอโตแยง  
 3. ถามและตอบคําถามไดชัดเจน   
 4. พิจารณาความนาเชื่อถือของ 
     แหลงขอมูล  
 5. การสังเกตและตัดสินผลที่ไดจาก 
     การสังเกตดวยตนเอง   
 6. นิรนัยและตัดสินผลการนิรนัย   
 7. การอุปนัยและตัดสิผลการอุปนัย   
 8. การตัดสินคุณคา  
 9. การใหความหมายคําตาง ๆ และตัดสิน 
     ความหมาย   

10. ระบุขอสันนิษฐาน   
11. ตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติ   
12. ปฏิสัมพันธกบัผูอื่น    

1. ระบุประเด็น 
    ปญหา   
2. ระบุความแตกตาง 
    ของขอโตแยงหรือ 
    มุมมองประเด็น 
    ปญหา 
3. เขาใจเหตุผลของ 
    ขอโตแยงหรือ 
    มุมมองที่แตกตาง  
4. ประเมินขอโตแยง 
    และขอสนับสนุน   
5. ลงขอสรุปพรอม 
    ขอสนับสนุนของ 
    ตนเอง 

1. ระบุปญหาที่ 
    ตรงกับเรื่อง 
    จากปญหาที่ 
    คลุมเครือ 
    ทั้งหมด 
2. สํารวจ  
    อธิบายถึง 
    ประเด็นที่ 
    เกี่ยวของ 

1. การระบุหรือทํา  
    ความเขาใจ 
    เกี่ยวกับประเด็น 
    ปญหา 
2. รวบรวมขอมูล 
    ที่เกี่ยวของ 
    กับปญหา 

 1. ต้ังเปาหมายในการคิด 
 2. ระบุประเด็นในการคิด 
 3. ประมวลขอมูล  
 4. วิเคราะห จําแนกแยกแยะขอมูล   

  ต้ังเปาหมายในการคิด 
  ระบุปญหา 
  รวบรวมขอมูล 
   ประเมินขอมูล 
   ระบุสาเหตุและ 
   ทางเลือก 
  ประเมินทางเลือก 
   เลือกทางเลือก 
   หาขอสรุป 
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 จากการศึกษาตามตารางที่ 6 จะเห็นไดวา สวนที่สามารถนํามาเปนแนวทางใน          
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนครั้งนี้ ไดแก  ตั้งเปาหมายในการคิด  การระบุปญหา  รวบรวม
ขอมูลทีเกี่ยวของ พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การตัดสินคุณคา  ประเมินขอโตแยงและ
ขอสนับสนุน  ลงขอสรุปพรอมขอสนับสนุนของตนเอง 
 

ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 บุคคลแตละคนจะมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่แตกตางกัน  จึงมี
สถาบันการศึกษาและนักการศึกษาไดอธิบายคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถดานการคิด
อยางมีวิจารณญาณไว เชน (CCDI, California Critical Thinking Dispositions Inventory 2008 : 1-4) 
 1.  เปนผูที่มีใจกวาง (Open Mindedness) มองในหลายแงมุม  สามารถควบคุมตนเอง 
ไมใหเกิดความลําเอียง 
 2.  เปนนักวิเคราะห (Analyst) สามารถวิเคราะห เขาใจถึงสภาพปญหา สามารถ
ประยุกตใชเหตุผลตามสถานการณและทํานายเหตุการณตอไปได 
 3.  เปนนักคนหาความจริง (Truth-seeking) กระตุนความตองการในการหาความรูที่ดี
ที่สุด แมวาความรูที่ไดอาจไมสอดคลองกับบุคคลอื่น  
 4.  เปนผูที่มีวุฒิภาวะดานความรู (Cognitive Maturity) มีการกระทําที่รอบคอบ เลิก
การตัดสินที่ขาดเหตุผล 
 5.  เปนผูที่คิดอยางเปนระบบ (Systematicity) เขาใจแบบองครวม สามารถแกปญหาที่
มคีวามซับซอน 
 6.  เปนผูที่มีความอยากรู (Inquisitiveness) สนใจ กระตือรือรนในการแสวงหาความรู
และเรียนรูการวางแผนเมื่อประยุกตใชความรู ไดอยางชัดเจน 
 7.  เปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) เชื่อในทักษะการใชเหตุผลของ
ตนเองและมองหาความคิดที่ดีของบุคคลอื่น 
 สวน เอนนิส (Ennis 1989 : 4-10) ไดกลาวถึงลักษณะของผูที่มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ไว 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  เปนผูที่มีใจกวาง คือยอมรับและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมยึดมั่นถือมั่น
ความคิดเห็นของตนเปนหลักและตัดใจสินใจดวยขอมูลที่นํามาประกอบเพียงพอ 
 2.  มคีวามไวตอความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน 
 3.  เปล่ียนความคิดเห็นที่ตนมีอยูได ถามีขอมูลที่มีเหตุผลมากกวา 
 4.  กระตือรือรนในการคนหาขอมูลและความรู 
 5. เปนผูที่มีเหตุผล 
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 นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2548 : 304-305)ไดกลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่คิดอยาง
มีวิจารณญาณไววา จะมีความสามารถดังนี้ 

 1. สามารถระบุเปาหมายในการคิดอยางถูกตอง 
 2. สามารถระบุประเด็นในการคิดอยางถูกตอง 

 3. สามารถประมวลขอมูล ทั้งทางดานขอเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น    
ที่คิด ทั้งทางกวาง ทางลึก และไกล 

 4. สามารถวิเคราะหขอมูล และเลือกขอมูลที่จะใชในการคิดได 
 5. สามารถประเมินขอมูลได 

 6. สามารถใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูลและเสนอคําตอบ/ทางเลือกที่
สมเหตุสมผลได 

 7. สามารถเลือกทางเลือก/ ลงความเห็นในประเด็นที่คิดได 
 

ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารญาณ 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2553 : 31-32) ไดรวบรวมเทคนิค ยุทธวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณที่นาสนใจไวหลายวิธีดังนี้ 
 1.  เทคนิค CATS (Classroom Assessment Techniques) ของแองเจลโล (Angelo) ได
เสนอวิธีสอนคิดดวยวิธีการประเมินผลระหวางเรียนในขณะที่มีการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเปน
แนวทางในการติดตามดูแลและสนับสนุนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนดังนี้ คือ   
ใหนักเรียนตอบคําถามที่กําหนดโดยใหเขียนเปนขอความพรรณนาอธิบายคําถามนั้นส้ัน ๆ เชน    
ส่ิงสําคัญที่สุดที่ไดเรียนรูในวันนี้คืออะไร  มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอะไรบางที่ยังเปนขอสงสัย
ของนักเรียน โดยครูจะทําการเลือกคําตอบของนักเรียนบางคนและนํามาอภิปรายตอไป 
 2.  เทคนิคการรวมมือกันเรียนรู(Cooperative Learning Strategies) บรูเนอร(Bruner 
1995) ไดเสนอแนะวาการจัดนักเรียนใหไดรวมกันเรียนรูเปนวิธีที่ดีที่สุด  วิธีหนึ่งที่จะสงเสริม     
การคิดอยางมีวิจารณญาณ ถาเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรูดีในสภาพแวดลอมที่รวมมือกันเรียน
อยางแทจริง  นักเรียนจะมีความกระตือรือรน แสดงความคิดเห็นโดยกรสนับสนุนใหขอมูล
ยอนกลับระหวางนักเรียนดวยกันและระหวางครูกับนักเรียน 
 3.  เทคนิคกรณีศึกษาและการอภิปราย (Case Study/Discussion Method) แมคเดท
(Mcdate 1995)  ไดแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคที่วานี้วาควรเร่ิมตนดวยครูเสนอกรณีปญหาหรือ
สถานการณใหนักเรียนทั้งชั้นโดยไมมีการสรุป  ใหนักเรียนเตรียมคําถามเพื่อการอภิปราย ครูนํา 
การอภิปรายและเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแตละกรณี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 87

 4.  เทคนิคการใชคําถาม (Using Question) คิง (King 1995) ไดเสนอวิธีการใชคําถาม
เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้ 
      4.1  ใหเพื่อนผลัดกันถามและตอบคําถาม หลังจากการบรรยายโดยครูตั้งคําถามนํา
กอน เชน จุดแข็งและจุดออนของเรื่องที่เรียนคืออะไรบาง  นักเรียนจะตองตั้งคําถามจากเรื่องที่เรียน
เทานั้น  จัดกลุมนักเรียนหรือจับคูใหนักเรียนถามตอบ และเลือกคําถามที่สนใจมากที่สุดมาอภิปราย
ทั้งชั้น  
     4.2  คําถามจากผูอาน (Reader’s Questions) ใหนักเรียนตั้งคําถามจากเรื่องที่ใหอาน
และสงครูกอนเรียนเรื่องตอไป ครูเลือกคําถามเพื่อการอภิปรายทั้งชั้น 
     4.3  วิเคราะหบทสนทนา (Written Dialogues) ครูนําเสนอบทสนทนาจัดกลุม
นักเรียนประมาณ 3-4 คน ใหแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันของคูสนทนาในบทสนทนา โดย
พยายามมองหาหลักฐานที่สําคัญ การตีความ การใหเหตุผลที่ไมถูกตอง ไมตรงตามความเปนจริง  
นักเรียนแตละกลุมจะตองตัดสินวาแนวคิดทรรศนะใดที่เปนความจริงมากที่สุด 
     4.4  การแสดงบทบาทตาง ๆ ของสมาชิกกลุม (Spontaneous Group Dialogue) โดย
การจัดนักเรียนกลุมหนึ่งใหแสดงบทบาทเปนผูนํา ผูใหขอมูล ผูขอความเห็น ผูโตแยง กําหนด         
ผูสังเกตเพื่อสังเกตการณทําหนาที่ของแตละคนและนําสูการอภิปรายภายหลัง 
 เทคนิคดังกลาว ครูสามารถนําไปใชเพื่อสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณได  
โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่สําคัญจะตองมีการวางแผนเตรียมการเปนอยางดีวา
เทคนิคใดจะเหมาะสมกับสาระใดเรื่องใดกับนักเรียนชวงชั้นใด เปนตน 
 

บทบาทของครูในการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 คลารค และบิดเดิล (Clark and Biddle 1993 : 25-27) เสนอวาครูควรมีบทบาทที่แตกตาง
กันออกไปในการสอนคิดอยางมีวิจารญาณดังนี้   

1.  เปนนักวิจัย (Teacher as Researcher)  ครูตองเปนผูที่มีนิสัยในการแกปญหา พัฒนา
ส่ิงใหมแลวเปนตัวอยางใหกับนักเรียน 

2.  เปนนักออกแบบ (Teacher as Designer)  ครูตองเปนผูที่มีความสรางสรรค  คนหา
ส่ิงแปลกใหมมาใหกับนักเรียน 

3.  เปนผูใหคําปรึกษา (Teacher as Consultant)  ครูตองเปนที่ปรึกษาที่ดีแนะนาํในสิง่ที่
นักเรียนควรรู  ไมเปนผูสอน 

 4.  เปนกรรมการ (Teacher as Referee) ครูตองเปนสวนหนึ่งในการชวยคิดกับนักเรียน  
มีสวนรวมในการเรียนรูของนักเรียน 
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5.   เปนนักวิเคราะห (Teacher as Analyst) ครูตองสามารถวิเคราะหขอมูล  วิเคราะห
สถานการณ  ปญหารวมถึงวิเคราะหผูเรียนในหองเรียนไดอยางถูกตอง 

6.  เปนผูตัดสิน (Teacher as Judge) ครูตองสามารถประเมินไดวาส่ิงที่นกัเรียนเลือก
หรือปฏิบัติถูกหรือผิด  สามารถประเมินและตัดสินใจไดถูกตอง 
 จากความรูเกี่ยวกับการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  ผูวิจัยนํามาผนวกรวมกันเปน
กระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  โดยกําหนดขั้นตอนของการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณ  8  ขั้น  คือ ขั้นที่ 1 ตั้งเปาหมายการคิด  ขั้นที่ 2 ระบุปญหา  ขั้นที่ 3 รวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ   ขั้นที่ 4 วิเคราะหและประเมินขอมูล  ขั้นที่ 5 ระบุสาเหตุและทางเลือกในการแก 
ปญหา  ขั้นที่ 6 ประเมินทางเลือก  ขั้นที่ 7 ลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา  
และ ขั้นที่ 8 ลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 
 

วิสัยทัศน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติให
เปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
เปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข         
มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  
 

หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้ 

 1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน  
การเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม     
บนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
 2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 3.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 
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 4.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและ    
การจัดการเรียนรู 
 5.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 6.  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   
 

จุดหมาย 
              หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผู เรียนใหเปนคนดี  มีปญญา           
มีความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับ
ผูเรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 1.   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 2.  มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี  และ
มีทักษะชีวิต  

 3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 5.   มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม  มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข     
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค  ดังนี้ 
 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด  ความรูความเขาใจ ความรูสึก  และทัศนะของตนเองเพื่อ
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แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูล
ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ   
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 
การคิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค    
ตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 
เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต
ความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ 
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และ
การอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ
ความขัดแยงตาง  ๆ อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 
การสื่อสาร การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะอัน              

พึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทย
และพลโลก   ดังนี้ 
 1.   รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
 2.   ซ่ือสัตยสุจริต 
 3.   มีวินัย 
 4.  ใฝเรียนรู 
 5.  อยูอยางพอเพียง 
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 6.   มุงมั่นในการทํางาน 
 7.   รักความเปนไทย 
 8.   มีจิตสาธารณะ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 สาระที่  1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว  1.1  เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และ
หนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว  1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร 
ส่ิงที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 2   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 มาตรฐาน ว 2.1  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
ส่ิงมีชีวิต   ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

  มาตรฐาน ว 2.2  เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

  สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร 
  มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับ

โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

  มาตรฐาน ว 3.2  เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู 
และนําความรูไปใชประโยชน 

  สาระที่ 4   แรงและการเคลื่อนที่ 
  มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร                    

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและ
มีคุณธรรม    
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  มาตรฐาน  ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

  สาระที่ 5   พลังงาน 
  มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม        
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

  สาระที่ 6   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความ 

สัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน  

  สาระที่ 7   ดาราศาสตรและอวกาศ 
  มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ

ภายในระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

  มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

  สาระที่ 8    ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา

ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม  มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

คุณภาพผูเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดกําหนดใหผูเรียนมีความสามารถตามคุณภาพใน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 3 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
ดังนี้ 
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 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 1.  เขาใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายใน
ส่ิงแวดลอมทองถ่ิน 
 2.  เขาใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว  แรงในธรรมชาติ   
รูปของพลังงาน  
 3.  เขาใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ ดวงอาทิตย และดวงดาว 
 4.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและส่ิงของ และปรากฏการณตาง ๆ รอบตัว สังเกต 
สํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรูดวยการเลาเรื่อง เขียน หรือ     
วาดภาพ 
 5. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือช้ินงานตามที่กําหนดให หรือตามความสนใจ 
 6.  แสดงความกระตือรือรน  สนใจที่จะเรียนรู  และแสดงความซาบซึ้งตอส่ิงแวดลอม
รอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังตอส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
 7.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซ่ือสัตย จนเปน
ผลสําเร็จ และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 

 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 1.  เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 
 2.  เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ  สถานะของสาร  สมบัติของสารและ 
การทําใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลง  สารในชีวิตประจําวัน การแยกสารอยางงาย 
 3.  เขาใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องตนของแรง
ลอยตัว สมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา 
 4.  เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของ
ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฎการณธรรมชาติ 
 5.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและ
สํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และส่ือสารความรูจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
 6.  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต และการศึกษาความรู
เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือช้ินงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
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 7.  แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู 
 8.  ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม         
ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 
 9. แสดงถึงความซาบซึ้ง   หวงใย   แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา 
                10.  ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 1.  เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของเซลลส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของ    
การทํางานของระบบตาง ๆ  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองตอส่ิงเราของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 
 2.  เขาใจองคประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์  การเปลี่ยนแปลงของ
สารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 3.  เขาใจแรงเสียดทาน โมเมนตของแรง การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน กฎ
การอนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเหและความเขม
ของแสง 
 4.  เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา หลักการตอวงจรไฟฟาในบาน 
พลังงานไฟฟาและหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 5.  เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี ปจจัยที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลที่มีตอส่ิงตาง ๆ บนโลก 
ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 
 6.  เขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของ    
การพัฒนาเทคโนโลยีตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 7.  ตั้งคําถามที่มีการกําหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง 
วางแผนและลงมือสํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล และสราง  
องคความรู 
 8.  ส่ือสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง 
หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 9.  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต 
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 
                10.  แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรูโดยใช เครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเชื่อถือได 
                11.  ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 
                12.  แสดงถึ งความซาบซึ้ ง  ห ว งใย  มีพฤติ กรรม เกี่ ย วกับการใช และรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
                13.  ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 1.  เขาใจการรักษาดุลยภาพของเซลลและกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
 2.  เขาใจกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ 
 3. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอมนุษย ส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอม 
 4. เขาใจชนิดของอนุภาคสําคัญที่เปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอม  การจัดเรียง
ธาตุในตารางธาตุ  การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี  ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
 5. เขาใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและสมบัติตาง ๆ ของสารที่มีความ 
สัมพันธกับแรงยึดเหนี่ยว 
 6. เขาใจการเกิดปโตรเลียม การแยกแกสธรรมชาติและการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ 
การนําผลิตภัณฑปโตรเลียมไปใชประโยชนและผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 7. เขาใจชนิด สมบัติ ปฏิกิริยาที่สําคัญของพอลิเมอร และสารชีวโมเลกุล 
 8. เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบตางๆ      สมบัติของ 

คล่ืนกล คุณภาพของเสียงและการไดยิน สมบัติ ประโยชนและโทษของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร 
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 9. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณทางธรณีที่มีผลตอ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
                10.  เขาใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 
                11. เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภท
ตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนา ผลของ
เทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม 
                12. ระบุปญหา ตั้งคําถามที่จะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เปนไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานที่เปนไปได 

                      13. วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อแกปญหาหรือตอบคําถาม วิเคราะห เชื่อมโยง 
                14. ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ  โดยใชสมการทางคณิตศาสตรหรือสราง
แบบจําลองจากผลหรือความรูที่ไดรับจากการสํารวจตรวจสอบ 
                15. ส่ือสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน     จัดแสดง 
หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                16.  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 
                17. แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเชื่อถือได 
                18. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน 
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ช้ินงานที่เปนผลจากภูมิปญญา
ทองถ่ินและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                19. แสด งค ว ามซ าบซึ้ ง  ห ว ง ใ ย  มี พ ฤติ ก ร รม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช แ ล ะ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา  เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนใน             
การปองกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 
                20. แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณคาในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญหา
ได 
                21. ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและ
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะที่เกี่ยวของและมีความจําเปนอยางยิ่งใน
การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรในอนาคตโดยตองมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายและประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังนี้ 
 

ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
นักการศึกษาและแหลงขอมูลตาง ๆ   ไดใหความหมายของทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ไวดังตอไปนี้  
รุจิระ สุภรณไพบูลย (2538 : 27) ใหความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

วา หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชและการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาใด 
ปญหาหนึ่งจนเกิดความคลองแคลว และความชํานาญ 

วรรณทิพา  รอดแรงคา  และพิมพันธ เดชะคุปต (2542 : 3)  ไดอธิบายถึง ทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตรไววา “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา 
(Intellectual Skills) หรือทักษะการคิดที่นักวิทยาศาสตรและผูนําวิธีการวิทยาศาสตรมาแกปญหาใช
ในการศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูและแกปญหาตาง ๆ” 

พิมพันธ  เดชะคุป ต (2544 : 31) ใหความหมายของ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วาหมายถึง    ความชํานาญและความสามารถในการใชกระบวนการคิด  ซ่ึงเปนทักษะทางปญญาเพื่อ 
คนควา หาความรู รวมทั้งแกปญหา  

พิมพันธ  เดชะคุป ต (2544 : 31) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process 
Skill) เปนความสามารถ ความชํานาญในการเลือกและการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อ
คนหาคําตอบหรือแกปญหาตาง ๆ (http://www.sa.ac.th/multimedia/pa_khuan/index.html) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหมายถึงคุณลักษณะ ที่มีความจําเปนตองมีในตัว
ของผูที่จะตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา (http://www.oknation.net/blog/ 
khonmueng/2009/03/09/entry-5)  

 โดยสรุป ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคิด คนควา
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางคลองแคลว ชํานาญ  
 

ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร        
ออกเปนหลายลักษณะดังตอไปนี้  
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 Martin (1997 : 28) ไดแบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ออกเปน 12 ทักษะ ดังนี้  
1. ทักษะขั้นตน (Basic Skills) ประกอบดวย การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท    

การสื่อความหมาย   การพยากรณ การลงความเห็นจากขอมูล  
2. ทักษะขั้นสูง (Intergrated Skills) ประกอบดวย การกําหนดและควบคุมตัวแปร      

การตั้ง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การตีความหมายขอมูล การกําหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ การทดลอง การสรางรูปแบบจําลอง  

The American Association for Advancement of Science (AAAS) (2008 : 1)   ได
กําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขึ้นมี 13 ทักษะ (สุวัฒน นิยมคา 2531 : 163-165) เปน 
ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต (Observation) ทักษะการจําแนกประเภท 
(Classification) ทักษะการใชตัวเลขหรือการคํานวณ (Using Number) ทักษะการวัด (Measurement) 
ทักษะการพยากรณ (Prediction) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inference) ทักษะการหาความ
สัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และระหวางสเปสกับเวลา (Space and Space Relationship and 
Space and Time Relationship) ทักษะการจัดทําขอมูลและการสื่อความหมาย (Organizing Data and 
Communication) และทักษะขั้นผสมหรือขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ คือ ทักษะการกําหนดและควบคุม
ตัวแปร (Controlling Variables) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ทักษะการกําหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (Defining Operationally)ทักษะการทดลอง (Experimenting) ทักษะการตีความหมาย     
ขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531 : 1-9)   ไดแบงทักษะที่เปน
องคประกอบของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ ดังตอไปนี้  

1.   ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกายเขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ 
โดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไมใชความคิดเห็น ของผูสังเกต 
ลงไป ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอาจแบงไดเปน 3 อยาง คือ ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ สมบัติขอมูล    
เชิงปริมาณ และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  

2.   ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึง  การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัดหา
ปริมาณของสิ่งตาง ๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตองโดยตองมีหนวย
กํากับเสมอ  

3. ทกัษะการจําแนกประเภท (Classifying)หมายถึงการแบงพวกหรือการเรียบเรียงลําดับ
วัตถุหรือส่ิงที่อยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑ เกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือนความแตกตาง
หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง  
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4.   ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/space 
Relationship and Space/time Relationship หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครองที่ ซ่ึงจะมีลักษณะเชนเดียว
กับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว ความสูง ความสมัพนัธ
ระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง การเปลี่ยนแปลงตําแหนง ที่อยูของ
วัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา  

5.   ทักษะการคํานวณ (Using  Number)  หมายถึงการนับจํานวนของวัตถุและการนํา
ตัวเลขแสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณ โดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย  
 6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing  Data  and Communication) 
หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่น ๆ มาจัดกระทําเสียใหม 
โดยการหาความถี่ เรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย
ของขอมูลชุดนั้นไดดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ 
สมการ เขียนบรรยาย เปนตน  

7.   ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย  

8.   ทกัษะการพยากรณ (Prediction) หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนการทดลอง 
โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้น ๆ มาชวยสรุป
การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณภายนอกขอบเขตของ ขอมูลที่มีอยู  

9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึงการคิดหาคําตอบ        
ลวงหนากอนการทําทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานคําตอบ 
ที่คิดลวงหนานี้ ยังไมทราบหรือยังไมเปนทางการ กฎ หรือทฤษฎีมากอนสมติฐาน คําตอบที่คิด      
ลวงหนามักกลาวไวเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับ         
ตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิดก็ไ ด ซ่ึงจะไดทราบภายหลังจากการทดลองหาคําตอบ 
เพื่อสนับสนุน หรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว  
                10.  ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ(Defining Operationally) หมายถึง การกําหนด 
ความหมาย และขอบเขตของคําตาง ๆ  (ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลอง)   ใหเขาใจตรงกัน และ  
สามารถสังเกตหรือวัดได  
                11.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)    
การกําหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมในสมมติฐาน    
หนึ่ง ๆ  
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  การควบคุมตัวแปร คือ ส่ิงอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผลการ
ทดลองคลาดเคลื่อนถาหากไมควบคุมใหเหมือนกัน  
  1) ตัวแปรตนคือส่ิงที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ ส่ิงที่เราตองการทดลองดูวา 
เปนเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม  
  2)   ตัวแปรตาม คือ ส่ิงที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตนหรือส่ิงที่    
เปนสาเหตุเปลี่ยนไป  
  3)   ตัวแปรที่ต องควบคุม คือ ส่ิงอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มีผลตอ       
การทดลองดวย ซ่ึงตองควบคุมใหเหมือน ๆ กัน มิเชนนั้นอาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน  
 12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อหาคําตอบ
หรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ในการทดลองจะประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือ ทดลอง
จริงเพื่อกําหนดสิ่งตอไปนี้  
   12.1.1 วิธีการทดลอง (ซ่ึงเกีย่วของกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร)  
   12.1.2 อุปกรณและสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง  
  12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง ๆ  
  12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการทดลอง  
ซ่ึงอาจจะเปนผลการสังเกต การวัดอื่น ๆ  
 13.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 
หมายถึง การแปลความหมาย  หรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู  
 การตีความหมายบางครั้งอาจตองใชทักษะอื่นดวย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะ         
การคํานวณ เปนตน  
 การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด  

 สมาคมเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (The America Association for the 
Advance of Science : AAAS, อางถึงใน วรรณทิพา และพิมพันธ 2542 : 3-6) ทักษะที่ 1-8 เปน  
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และทักษะที่ 9-13 เปนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  
ขั้นสูงหรือผสมผสาน หรือข้ันบูรณาการ  

 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 8 ทักษะ ดังนี้ 
 1.  การสังเกต (Observing) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือ    
หลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก  ผิวกาย   เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ เพื่อ        
คนหาขอมูล ซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น โดยใสความเห็นของผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ไดจาก     
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การสังเกตประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ  ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดจากวัตถุหรือสถานการณนั้น  
 2.  การลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความเห็นใหกับขอมูลท่ีได
จากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวย  
               3.  การจําแนกประเภท (Classifying)  หมายถึง   การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุ หรือ
ส่ิงที่มีอยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑและเกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือ
ความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได  
 4.  การวัด (Measuring)  หมายถึง การเลือกใชเครื่องมือและการใชเครื่องมือ นั้นทําการ
วัดหาปริมาณของสิ่งตางๆออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมกับส่ิงที่วัดแสดงวิธีใช
เครื่องมือวัดอยางถูกตองพรอมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือ รวมทั้งระบุหนวยของตัวเลขที่
ไดจากการวัดได  
 5.   การใชตัวเลข (Using  Numbers) หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนําตัวเลข
ที่แสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย  
 6.   การสื่อความหมาย (communicating) หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต  
การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่น ๆ มาจัดกระทําเสียใหมโดยการหาความถี่เรียงลําดับ จัดแยก
ประเภทหรือคํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดดีขึ้น  
 7.   การพยากรณ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบลวงหนา โดยอาศัยปรากฏ
การณที่เกิดซํ้า หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีความสัมพันธของตัวแปรตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป ที่มีอยูในเรื่อง
นั้นมาสรุป  
 8.  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา (Using Space/time Relationships)  
  สเปสของวัตถุ คือ ที่วางที่วัตถุนั้นครองอยู ซ่ึงมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับวัตถุนั้น 
โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี 3 มิ ติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูง  
  ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ 
กับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางแหลงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  
  ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ไดแก ความสัมพันธการเปลี่ยนแปลงตําแหนง 
ทีอ่ยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา  
  นอกจากนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงหรือขั้นผสมผสาน ประกอบ    
ดวยทักษะที่ 9-13 ดังนี้ 
 9.  การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) การกําหนด    
ตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม  ในสมมติฐานหนึ่ง ๆ  สําหรับ
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ตัวแปรนั้นหมายถึงส่ิงที่แปรเปลี่ยนคาได เชน อายุ ความสูง อุณหภูมิระดับการศึกษา เปนตน  
  การควบคุมตัวแปร  คือ  ส่ิงอ่ืน  ๆ  ที่นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผล            
การทดลองคลาดเคลื่อนถาหากไมควบคุมใหเหมือนกัน  
  ตัวแปรตน หมายถึง ส่ิงที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ ส่ิงที่เราตองการทดลอง  
ดูวาเปนเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 

 ตัวแปรตาม หมายถึง ส่ิงที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตน หรือส่ิงที่ 
เปนสาเหตุเปลี่ยนไป  
  ตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ หมายถึง ส่ิงอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มีผล     
ตอการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมมีการควบคุมใหเหมือนกัน  
 10.  การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) หมายถึง การคิดหาคําตอบลวงหนา  
กอนที่ทําการทดลองเปนคําตอบที่รอการพิสูจน สมมติฐานไดมาโดยอาศัย การสังเกต ความรูหรือ
ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน คําตอบที่คิดลวงหนานี้ยังไมทราบหรือ ยังไมเปนหลักการ กฎหรือ
ทฤษฎีมากอน มีกลาวไวเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตนกับตัวแปรตาม 
สมมติฐานที่ตั้งไวอาจจะถูกหรือผิดก็ไ ด ซ่ึงทราบภายหลังการทดลองหา คําตอบ เพื่สนับสนุน
สมมติฐานหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว ส่ิงที่ควรคํานึงถึง ในการตั้งสมมติฐานคือ การบอกชื่อตัว
แปรตนซึ่งอาจมีผลตอตัวแปรตาม และในการตั้งสมมติฐาน ตองทราบตัวแปรจากปญหาและสภาพ
แวดลอมของตัวแปรนั้น สมมติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถ บอกใหทราบถึงการออกแบบการทดลอง ซ่ึงต
องทราบวาตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ ตองการควบคุมใหคงที่  
 11.  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของตัวแปร (Defining Variables Operationally) 
หมายถึง การกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตาง ๆ ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลองให 
เขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได โดยใหคําอธิบายเกี่ยวกับการทดลอง และบอกวิธีวัด   
ตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดลองนั้น  
 12.  การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหา คําตอบจาก
สมมติฐานที่ตั้งไว ในการทดลองจะประกอบไปดวยกิจกรรม 3 ขั้น คือ  
  12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลอง
จริง  
  12.2  การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและ ใชอุปกรณไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม  
  12.3  การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจาก การทดลอง
ซ่ึงอาจเปนผลจากการสังเกต การวัด และอื่น ๆ ไดอยางคลองแคลวและถูกตอง การบันทึกผล      
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การทดลองอาจอยูในรูปตารางหรือการเขียนกราฟ ซ่ึงโดยทั่วไปจะแสดงคาของ ตัวแปรตนหรือ   
ตัวแปรอิสระบนแกนนอนและคาของตัวแปรตามบนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแตละแกน จะตองใช
สเกลที่เหมาะสม พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของคาของตัวแปรทั้งสองบนกราฟ  
 13.  การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting Data and Making    
Conclusion) การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะขอมูลท่ีมีอยู 
การตีความหมายขอมูลในบางครั้งอาจตองใชทักษะอื่น ๆ ดวย เชน การสังเกต การใชตัวเลข เปนตน 
และการลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูล ทั้งหมด 
 สรุป ไดวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหมายถึง ความสามารถในการคิด 
คนควาตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางคลองแคลว ชํานาญ ซ่ึงมีทักษะทั้งหมด 13 ทักษะ แตแบง
ออกเปน  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน (ทักษะที่ 1- 8) และทักษะกระบวนการ     
วิทยาศาสตร ขั้นสูงหรือผสมผสานหรือข้ันบูรณาการ (ทักษะที่ 9-13) 
 

แผนการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2545-2559 
 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 มีเจตนารมณมุงพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและพัฒนาสังคมไยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพ 
3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและ        
เอื้ออาทรตอกัน  โดยยึดคุณธรรมนําความรูสรางความตระหนัก สํานึกในคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปน
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถาบันการศึกษา 
 ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีรูจักพอ ประมาณ อยางมี
เหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย        
เกิดการบูรณาการแบบองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม เปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตนโดย
คํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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  เจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ  มีเจตนารมณเพื่อมุงพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษย   
ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมใน     
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มี
ความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกันวัตถุประสงคของแผน เพื่อใหบรรลุตามปรัชญาหลัก    
และเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
1) เพื่อพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 2) เพื่อสรางสังคมไทยให
เปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานใน
การพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู แนวนโยบาย  เปาหมาย และกรอบ
การดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งสามประการดังกลาวประกอบกับการคํานึงถึง           
ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่เนนการใชความรูเปนฐานของการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ประชากร ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดกําหนดแนวนโยบายใน
แตละวัตถุประสงค ดังนี้  
 

วัตถุประสงคขอ 1  
พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนาแนวนโยบายดังนี้ 
1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา  

ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม  คานิยม    
2.  มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ   

คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  

3.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมี
โอกาส เขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส  ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
ยากจน อยูในทองถ่ินหางไกล ทุรกันดาร  

โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ไดแก 1) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศและเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาประเทศ            
2)พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก และ 3) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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วัตถุประสงคขอ 2  
 สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรูแนวนโยบายดังนี ้ 

1.  สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทาง
สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

2.  ส ง เสริ มสนับสนุน เครื อข า ยภู มิ ปญญา  และการ เ รี ยนรู ประวั ติ ศ าสตร 
ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา กีฬาเปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

3.  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัพยสินทาง
ปญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
 

วัตถุประสงคขอ 3 
 พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม

คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 1. พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัด
การศึกษาไปสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวน
ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 
 4. ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหาร
จัดการ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของ
การศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใต
กระแสโลกาภิวัตนขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุขมีการพึ่งพาอาศัยและ
เกื้อกูลกัน  
 

การบริหารแผนสูการปฏิบตั ิ 
 แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ใหความสําคัญกับการนําแผนสูการปฏิบัติ เพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนขอเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เนนเปาหมาย 3 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัด
การศึกษา ตลอดจนคํานึงถึงความสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ จึงเห็นควรกําหนดระยะเวลาดําเนินงานบริหารแผนสูการปฏิบัติเปน 2 ระยะ ดังนี้  
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 ระยะที่ 1 แผนงานรีบดวน ระหวางป 2552–2554  ใหเรงดําเนินการตามขอเสนอ        
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยใหมีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาตามประเด็น
เปาหมายการปฏิรูปการศึกษา ไดแก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนขยายโอกาสทางการศึกษา 
และแผนสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งควรมีการสรางกลไกเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ   
  ระยะที่ 2 ระหวางป 2552-2554 ใหเรงดําเนินการตามนโยบายทั้ง 14 ดาน  ใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อส้ินสุดระยะที่ 1 
และระยะที่2 รวมทั้งการเตรียมการรางแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหมตอไป นอกจากนี้ใหมี      
การจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางใน         
การพัฒนาการศึกษาในภาพรวม  และแผนพัฒนาการศึกษาแตละระดับ/ประเภทการศึกษา                
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแก 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา การอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา เปนตน  
สวนในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุมจังหวัด และใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษา ใหมีการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 นับวาเปนเปาหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามทิศทางที่กําหนดไว  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เนนในการพัฒนาคนอยางรอบดาน 
และสมดุล  สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู  พัฒนาสภาพแวดลอม
ของสังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู  ซ่ึงมี
แนวทางที่กําหนดไวในการปฏิบัติอยางตอเนื่องครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับวาเปนแมบทใหญในการกําหนด
ทิศทางของการจัดการศึกษา ใหดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดครอบคลุมทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ซ่ึงในสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ขอนําเสนอไวดังนี้ 
 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
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 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้  

1.  ความรูเร่ืองเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา ของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  

3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ                 
การประยุกตใชภูมิปญญา  
 4.  ความรู และทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  
 5.  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ดังตอไปนี้  
 1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
 2.  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
 3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได        
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได สัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  
 5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน 
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  
 6.  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ กับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
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 มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรู
อ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ ของผูเรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไป             
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา               
ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผล             
การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
 มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตาม
วัตถุประสงค ในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับ บุคคลตาม
มาตรา 10วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตามความ
เหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย และศักยภาพ  
สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่
จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม  
 มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา
และวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหา
วิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
 มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ในแตละระดับ
การศึกษา 
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โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 

 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีการบริหารงานโดยการจัดระบบโครงสรางการบริหารโรงเรียน เปน 4  งาน
ดังตอไปนี้ 1) ดานการบริหารงานวิชาร  2) ดานการบริหารงบประมาณ  3) ดานการบริหารงานบุคคล   
และ 4) ดานการบริหารทั่วไป โดยผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการทํางานแบบ
มีสวนรวมโดยมีการรวมคิด  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  บริหารงานตามวงจรการทํางานแบบ  PDCA 
เนนการทํางาน   4 ขั้นตอน  คือ  การวางแผนการทํางาน  (Plan) การลงมือปฏิบัติงาน  (Do)                
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการแกไขปรับปรุงการทํางาน (Action) ในทุก
กิจกรรมจะมีการวางแผนการประเมินกอนลงมือทําการประเมิน  มีการกํากับ  ติดตามการประเมิน
การทํางานเปนระยะ ๆ โดยผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบผลการประเมินและ   
การแกไขปรับปรุงผลการดําเนินงาน  รายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ  เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพ
โดยกําหนดคําขวัญปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายการพัฒนาไวดังนี้ 
 

คําขวัญ 
 เรียนดี   กีฬาเดน  เนนคุณธรรม  นําปฏิบัติ 

 

ปรัชญา 
 กยิราเจ  กยิราเถนัง หมายถึง  ทําอะไรทําจริง 
 

ปณิธานของโรงเรียน 
 สรางคนดีใหสังคม 
 

วิสัยทัศน 
 กาวลํ้าเทคโนโลยี มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน สืบสานความเปนไทย ใสใจคุณธรรม 
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาประสงค 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่มีความทนัสมัย 
 2. นักเรียนมีคุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. นักเรียนมีความรูความสามารถและอนุรักษความเปนไทย 
 4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานยิมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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 5. โรงเรียนและชุมชนรวมมือกันจัดการศึกษาโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 1.  รักชาติ ศาสน   กษัตริย 

2.  ซ่ือสัตย สุจริต 
3.  มีวินยั 
4.  ใฝเรียนรู 
5.  อยูอยางพอเพยีง 
6.  มุงมั่นในการทํางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

 

สภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเปนสังคมชนบทมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน

และกัน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก วัดหนองยายอวม  โรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด
กระปอง   อาชีพหลักของชุมชน  คือ การทําไรสับปะรด และรับจาง  เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศ
ที่เอ้ืออํานวยในการทําไรและมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ เอื้อตอการประกอบอาชีพ  
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ
การทําบุญตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญตาง ๆ ซ่ึงผูปกครองสวนใหญ                 
จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาตอนปลายประกอบอาชีพ  ทําไร  รอยละ  80  นับถือศาสนาพุทธ   
รอยละ  90   
 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเปนโรงเรียนในชนบท สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ซ่ึงเปนโรงเรียนที่สรางขึ้นเพื่อจัดการศึกษาใหกับนักเรียนใน
ชนบท มีหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา หองคอมพิวเตอรและหองวิทยาศาสตร มีวิสัยทัศนที่
สอดคลองกับแผนการศึกษาของชาติ  มีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนตามที่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กําหนด ทั้งนี้มีบริบทที่สอดคลองกับการวิจัยและคลายกับ
โรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ผูวิจัยไดศึกษา
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศไวดังนี้ 
 การคิดมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในปจจุบันนี้เปนอยางมาก สังคมของเรา
ตองการนักคิดที่มีระบบการคิดที่ดีมีเหตุมีผล สามารถแกปญหาของตนเองและชวยเหลือสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพดังที่มยุรี หรุนขํา (2544 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลการใชรูปแบบพัฒนาการคิด
อยางมีวิจารณญาณที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาในบริบทของชุมชนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดทัพหมัน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบพัฒนาการคิดอยางมี
วิจารณญาณ มีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังการทดลองไมแตกตางกับ
นักเรียนที่ไมไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนที่ไดรับการสอน   
โดยใชรูปแบบพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณมีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                
3) นักเรียนที่ไมไดรับการสอนโดยใชรูปแบบพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังการทดลองไมแตกตางกับกอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบพัฒนาการคิดอยางมี
วิจารณญาณมีคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาในบริบทของชุมชน หลังการทดลองสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดรับการสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชรูปแบบพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณมีคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาในบริบท
ของชุมชน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ         
6) นักเรียนที่ไมไดรับการสอนโดยใชรูปแบบพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณมีคะแนน
ความสามารถในการคิดแกปญหาในบริบทของชุมชน หลังการทดลองไมแตกตางกับกอน          
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สอดคลองกับงานวิจัยของกัญญารัตน แสวงสุข 
(2547 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานกระทุม อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรเฉล่ียรอยละ 72.25 มีจํานวนนักเรียน
ผานเกณฑรอยละ 70.58 ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดพื้นฐานเฉลี่ยรอยละ 70.81 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 72.97 ซ่ึงผานเกณฑที่
กําหนด   เปนไปในแนวทางเดียวกับ ปกรณ  ขันซอน (2547 : บทคัดยอ) ซ่ึงพัฒนาทักษะการคิด 
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และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 2                      
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดดวยกระบวนการ
วิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเฉลี่ย   
รอยละ 70.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว จํานวนนักเรียนผานเกณฑเฉลี่ยรอยละ 67.50 ซ่ึงต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเฉลี่ย
รอยละ 72.31 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว จํานวนนักเรียนผานเกณฑเฉลี่ยรอยละ 75.00 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนด ยังมีผลการวิจัยของ พรอําพัน  อินทรพานิชย (2547 : บทคัดยอ) ยังไดศึกษาการพัฒนา
ทักษะการคิดทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหรองแวงเรือ
ประชาศึกษา อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตรทําใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดทางคณิตศาสตร
รวม 4 ดาน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 70.12 คะแนน
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงกวากอน          
การทดลองและผานเกณฑการรอบรูที่กําหนดไวรอยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูรอยละ 71.76 และ
มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 63.33 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว  และเบญจมาศ เกตุแกว 
(2548 : บทคัดยอ)  ทําการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการคิดขั้นสูง โดยมีจํานวนนักเรียน 26 คน ผานเกณฑรอยละ 70 
ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 74.29 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟสิกส เร่ือง แสงกับ
ทัศนูปกรณ โดยมีจํานวนนักเรียน 26 คน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเปน
รอยละ 74.29  
 นอกจากนี้ในการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการคิดซ่ึงเกี่ยวของกับ         
การวิจัยในครั้งนี้  ไดแก   งานวิจัยของแคโรลีน คีแรน (Carolyn Kieran 2001 : 177-227) ที่ศึกษา
การรวมมือกันคิดแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนอายุ 13 ป ซ่ึงสัมพันธกับวิชาคณิตศาสตร กับ
นักเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในมอนทรีออล ซ่ึงใชวิธีการจับคู 6 คู แลวอภิปรายเพื่อคิดแกปญหา 
ปรากฏวา ธรรมชาติในการศึกษาวิชาคณิตศาสตรของแตละคูสัมพันธกับลักษณะการพูดของแตละคู   
สวนวิธีการคิดแกปญหาขึ้นอยูกับแนวทางในการสนทนาเพื่อปฏิบัติกิจกรรมของแตละคู และความ
สับสนในการแกปญหาที่ยากตองอาศัยประสบการณในการคิดของแตละคู ซ่ึงแตละคูจะคิด
แกปญหาทางคณิตศาสตรไดสูงขึ้น สอดคลองกับการพัฒนาการคิดแกปญหาของเบธาน ลาเวย 
(Bethann Lavoie 2003 : abstract) ศึกษาการพัฒนาเหตุผลในการใชทักษะการคิดแกปญหาดาน
เทคโนโลยีชีวภาพของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาลัยชุมชน โดยทําการศึกษากับ
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นักศึกษา 115 คน และผูเชี่ยวชาญ 11 คน ซ่ึงมีคําถามทั้งหมด 17 ขอ ใหเขียนตอบสั้น ๆ ผลปรากฏ
วา คะแนนการคิดแกปญหาของนักเรียนสูงขึ้นโดยประเมินจากการแกปญหาในการทํางาน สวน
คะแนนการคิดแกปญหาของผูเชี่ยวชาญกับนักเรียนแตกตางกันและสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
นอกจากนี้ เพียรลา เนเชอร (Pearla Nesher 2003 : 151-176) ศึกษาโมเดลการใชเนื้อหาเปนฐานและ
ปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการคิดแกปญหา  โดยโมเดลนี้ใชในการวิเคราะหวิธีการแกปญหา 12 ขอ ระหวาง
ครู 167 คนกับนักเรียนอายุ 15 ป 132 คน ใหมีอิสระในการตอบคําถามอยางเต็มที่ ผลการวิจัย พบวา 
ครูและนักเรียนมีวิธีการแกปญหาที่แตกตางกันทั้งดานวิธีการ  การตีความ และเทคนิคในการแก 
ปญหา  สวนสิ่งที่คลายกันของครูและนักเรียนคือการนําความรูในการทํางานไปใชในการแกปญหา
และสําหรับการแกปญหาที่ยุงยากซับซอน  ทั้งครูและนักเรียนเนนที่การนําความรูมาใชใน             
การแกปญหาแตอาจแตกตางกันซึ่งตองอาศัยการฝกหัดและความสามารถในการเรียนรู แจ็ค เอ       
นิเคอรสัน (Jack A. Nikerson 2004 : 617-632)  ทําการศึกษาทฤษฎีความรูเปนฐานกับมุมมองของ
การคิดแกปญหา  โดยเริ่มวิเคราะหปญหาพื้นฐานแลวหาขอโตแยงในการแกปญหาที่ซับซอน
เพื่อใหไดวิธีการที่เหมาะสม  ตอมาจึงหาวิธีการแกปญหาใหมอีกหลายทางแลวลองปฏิบัติ ซ่ึงใน
ทฤษฎีความรูเปนฐานจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพโดยใชปญหาเปนฐานใหเกิดประโยชนใน    
การแกปญหาซึ่งอาศัยปจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ แซนดรา เอ็ม การดเนอร (Sandra M. Gardner 
2004 : abstract) ศึกษาแนวคิดของการคิดอยางมีวิจารณญาณและความเขาใจในกลยุทธในหองเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลที่สนับสนุนการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยการสอบถามนักศึกษาพยาบาล
จํานวน 200 คน จากโรงพยาบาล 10 แหง ผลการวิจัยพบวา 1) การรายงาน การศึกษารายกรณี      
การอานและการถามคําถามแบบเลือกตอบเปนเทคนิคที่ดีที่สุดในการเตรียมฝกนักศึกษาพยาบาล
ใหม 2) นักศึกษาพยาบาลใหมสามารถใหเหตุผลในการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกับ
นักการศึกษาดานพยาบาลเพียงเล็กนอย และ 3) ความเขาใจในกลยุทธในหองเรียนของนักศึกษาบาล
ใหมและนักการศึกษาดานพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับจินเจอร      
เรเทอริงค (Ginger Raterink 2008 : 407-412) ที่วิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และปจจัยสนับสนุนและกีดขวางของพยาบาลวิชาชีพ โดยการสนทนากลุมและเดลไฟกับพยาบาล
วิชาชีพ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณจากการสนทนากลุมและ
การเดลไฟคลายคลึงกัน ไดแก มีความรูมากอนตัดสินการปฏิบัติงานโดยใชทฤษฎี  เตรียมใหเปนคน
ที่มีความเชื่อมั่น ยืดหยุน มีสามัญสํานึก และใหโอกาสทํางานในหลายสถานการณ สําหรับปจจัย
สนับสนุนในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไดแก การทํางานเปนทีม  การฝกทํางานเฉพาะดานและ 
งานที่หลากหลาย ฝกการตัดสินใจ  สวนสิ่งกีดขวางในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไดแก การทํางาน
ในกระดาษมากเกินไป  ขาดการทํางานเปนทีม  ทํางานหนักเกินเวลา  และนาฮุน ควอน (Nahyun 
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Kwon 2008 : 117-131)  ไดวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการคิด
อยางมีวิจารณญาณและความวิตกกังวลของนักศึกษาอนุปริญญา 137 คน ใชการวิเคราะหจาก
เรียงความเกี่ยวกับประสบการณ ผลการวิจัยปรากฏวา การคิดอยางมีวิจารณญาณและความวิตก
กังวลเกิดขึ้นคัดคานกันทั้งดานความรูและเจตคติ  ทั้งนี้ในการสอนควรกระตุนใหนักเรียนขยัน   
เนนที่การการทํางานอยางเปนระบบ กลาเผชิญปญหา มีความคิดอยางมีวิจารญาณเพื่อความสามารถ
ในการเรียนรูตลอดชีวิต 
 จากการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนพบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
สามารถนําไปใชในงานวิจัยคร้ังนี้ ไดแก งานวิจัยของ ปยะรัตน  คัญทัพ (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยใชกระบวนการ
เรียนการสอนแบบเว็บเควส สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนนานาชาติเกศินี กรุงเทพฯ 
และศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่มีตอทักษะการคิดขั้นสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในเนื้อหาวิชา และความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ผลการศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียน  
การสอนพบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดขั้นสูง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหา 
และคะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวาคะแนนทักษะการคิดขั้นสูง 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหา และคะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอรกอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับอารีรักษ มีแจง (2547 : บทคัดยอ) ที่พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนกลวิธีการอานภาษาอังกฤษโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมงานเพื่อ
สงเสริมผลการเรียนรูการอานสําหรับนิสิตนักศึกษา ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนการสอน
กลวิธีการอานภาษาอังกฤษโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมงานเปนรูปแบบที่เนนกลวิธีการอาน        
5 วิธี  ไดแก  การเชื่อมโยงความรู  การทํานายความ  การทําความเขาใจใหกระจาง  การตั้งคําถาม
และการสรุปยอ  โดยมีการเรียนการสอน  4 ขั้นตอน  คือ ขั้นกระตุน   ขั้นสรางความเขาใจ              
ขั้นประยุกตใช และขั้นสรุป  ซ่ึงเมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางพบวา 1)นิสิตคณะมนุษยศาสตรและ
นิสิตคณะเภสัชศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลัง  
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    2) นิสิตคณะ       
เภสัชศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังการทดลอง
สูงกวานิสิตคณะมนุษยศาสตรอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นิสิตคณะมนุษยศาสตร
และนิสิตคณะเภสัชศาสตรมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการใชกลวิธีการอานหลังการทดลองสูงกวากอน 
การทดลองอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) นิสิตคณะมนุษยศาสตรมีคาเฉลี่ย
พฤติกรรมการใชกลวิธีการอานหลังการทดลองไมแตกตางจากนิสิตคณะเภสัชศาสตร อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5) นิสิตคณะมนุษยศาสตรและนิสิตคณะเภสัชศาสตรมีพฤติกรรม
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การทํางานรวมกันแตกตางกันในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการภายในกลุม และบรรยากาศใน         
การทํางานแตนิสิตทั้งสองกลุมใชโครงสรางการทํางานของพฤติกรรมทางวาจาที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้
โสภิดา ทัดพินิจ (2548 : บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถใน
การใชกระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปรียบเทียบความสามารถใน
การใชกระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบวา มีองคประกอบ 6 ประการ คือ 1) เปาหมาย  
2) หลักการ 3) ขั้นตอนการสอน   4) ระบบสนับสนุน  5) ระบบทางสังคม และ 6) หลักการ
ตอบสนอง  มุงเนนสงเสริมความสามารถในการสรางความรูทางการพยาบาล  ความสามารถใน   
การคิดอยางมีวิจารณญาณ    สวนระยะที่ 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาลและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  พบวากลุมทดลองมีความสามารถในการใชกระบวนการ
พยาบาลและการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง
มนตชัย  พงศกรนฤวงษ (2552 : บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา 
1) รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือเรียกวา MARCE  Model  มีองคประกอบ คือ หลักการ  วัตถุประสงค 
กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ระบบสังคม หลักการ
ตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย คือ ขั้น
เตรียมความพรอม (Motivation) ขั้นปฏิบัติ (Action) ขั้นสะทอนความรู (Reflection of Knowledge) 
ขั้นสรางความรู (Construction of Knowledge)  และขั้นประเมินผล (Evaluation) และประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสราง
ความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม  มีประสิทธิภาพเทากับ  83.79/85.13 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80  
ปรากฏวาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  2) ความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม
ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสราง
ความรูกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชางอุตสาหกรรมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรูสูงกวาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน  
แบบปกติ  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรู ความพึงพอใจอยู ในระดับมากที ่ส ุด 
โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด เรียนรูไดตลอดเวลา สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมได  นักเรียนชอบเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนนี้  และจิราภรณ พิมพใจใส 
(2553 : บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อสงเสริม
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ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล    ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรู  เพื่อสงเสริมความสามารถใน การเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ที่พัฒนาขึ้น
ผานการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ มีช่ือวา “รูปแบบการเรียนการสอนพารเซ (PARCE 
Model)” ประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมความพรอมสําหรับ        
การเรียนรู (Preparation : P) ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action : A) ขั้นสะทอนความคิด (Reflection: 
R) ขั้นสรางความรู (Construction : C) และขั้นประเมินผล (Evaluation : E)  และรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล  
มีประสิทธิภาพ เทากับรอยละ  80. 88/82.75 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวาสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว   2) ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรู กับรูปแบบการเรียนการสอนปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และ 3) พัฒนาการของความสามารถในการเรียนรูดานการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และ
การแกปญหา ของนักศึกษาพยาบาล ในชวงระหวางการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรู มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 ทั้งนี้มีการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของ ไดแก งานวิจัยของซีท จุน เฟง (Seet 
Jun Feng 2004 : บทคัดยอ) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรูภาษาจีนแบบองครวม
ในสิงคโปร ตามปรัชญาเพื่อเด็ก (Philosophy for Children : P4C) เนนเรียนรูภาษาโดยภาพรวม     
ผลปรากฏวา นักเรียนเรียนรูภาษาตามความรูสึก ตามความเขาใจของโลก ทําใหผูเรียนสนทนากับ
ผูอ่ืนไดดี สอดคลองกับแบ็ท เชวา อิลานี่ (Bat Cheva Ivany 2004 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาการใชรูปแบบ
กิจกรรมการสอนแบบสืบสวนสําหรับครูและนักศึกษาครู โดยการทดสอบ ประเมินผลกระทบ   
การใชรูปแบบกิจกรรมการสอนแบบสืบสวนสําหรับครูและนักศึกษาครู ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา 
ครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความรูทางคณิตศาสตรและปรัชญา มีเหตุผล เปนผูนํา มีความคิดในเชิงบวก 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนรูและการสอนคณิตศาสตร   ทั้งนี้ เซเลแฮทติน โกเนน, เซอรแฮท 
โคคาคายา  และเซมิล  อินัน (Selehattin Gonen, Serhat 2006 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนและทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยเปรียบเทียบการสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอน
และรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7E ตามทฤษฎีการสรางความรูในวิชาฟสิกส โดยการทดสอบ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาทัศนคติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองกลุม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทัศนคติในการเรียนวิชาฟสิกสของทั้งสอง
กลุมไมแตกตางกัน นอกจากนี้ แชนนอน สนีเดอร เอลเลียท (Elliott, Shannon Snyder 2007 : 
บทคัดยอ) ไดพัฒนาโมเดลการคัดเลือกและปรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรในวิทยาลัยการสอนแล็บ
โดยใชเทคนิคการสืบสอบ โดยศึกษาการสอนเปนเวลา 8 สัปดาห สําหรับการสอนในหองแล็บใช
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การออกแบบการสอนตาม ADDIE Model และทฤษฎีการสรางความรู เนนการสอนเพื่อฝก
ประสบการณในหองแล็บ แลวศึกษา สืบสอบประสบการณ ทักษะในการทํางานของนักเรียนเลือก
วิจัยในสิ่งที่สนใจ ครูทดสอบ สรุปงานประสบการณที่นักเรียนเขียนออกมา วิเคราะหผลโดยใช       
t-test แบบไมอิสระ ผลปรากฏวาโมเดลการสอนนี้มีช่ือวา GIST (Goals, Investigation, Selection 
and Tests)  สอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของโจเซฟ พี เมเซอร และคณะ (Joseph P. Mazer and 
2008 : 173-199) ที่ศึกษาการปรับปรุงแกไขการศึกษา โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนการคิดอยาง
มีวิจารณญาณในคอรสการสื่อสารพื้นฐานกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 324 คน ผลปรากฏวา 
ผูบริหารคอรสมีความกระตือรือรน  ในการนําเครื่องมือไปใชในการสํารวจ  พัฒนา  และ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและวิธีการสอน
ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเนนที่การทําความเขาใจในคําอธิบายรายวิชาและการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 นอกจากนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรยังเกี่ยวของการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนในครั้งนี้  ดังที่ มุกดาพร  พนาสัน และประสาท  หนวงเฉลิม (2553 : บทคัดยอ) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใชโครงงานและการเรียนแบบสืบเสาะ กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 88 คน จํานวน 2 หองเรียนของโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ผลปรากฏวา 
แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีคาประสิทธิภาพเทากับ 89.05/78.79  และแผนการจัด         
การเรียนรูแบบสืบเสาะ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 87.58/78.64 นักเรียนที่เรียนรูจากการสอนแบบ
โครงงานและการสอนแบบสืบเสาะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และการคิดวิเคราะหไมแตกตางกันที่ระดับ .05 แตครูสามารถใชการสอนทั้งสองวิธีนี้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดแก รูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการคิด การคิดและ
การสอนคิดแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหเขาใจแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของ จอยซ  และเวลล คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่เนน        
การพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Models) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดาน         
การประมวลสารสนเทศ    (Information-Processing Models) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการ
พัฒนาบุคคล (Personal Models) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนรูปแบบการเรียนการสอนนี้เนนที่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม    สวน ทิศนา  แขมมณี (2548)  เนนที่รูปแบบที่เนนการพัฒนาดาน     
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  ดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนรูปแบบที่เนนการพัฒนาดาน
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ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain Development) รูปแบบที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ 
(Process Skills) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ (Integration)  ซ่ึงรูปแบบการเรียน
การสอนที่ศึกษาตางก็ยึดวัตถุประสงคเฉพาะในการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูวิจัยไดออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนตาม จอยซ และเวลล โดยมีองคประสวนการสอน ไดแก โครงสรางของ
รูปแบบ (Syntax) ระบบทางสังคม (Social System) หลักการของการตอบสนอง (Principles of 
Reaction) ระบบที่มาสนับสนุน (Support System) การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช
(Application) และผลที่จะเกิดขึ้นจากการสอน (Instructional and Nurturing Effects)   ซ่ึงมีรากฐาน
มาจากทฤษฎีทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) ทฤษฎีกระบวนการประมวล
ขอมูล (Information Processing Theory) และทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ที่พัฒนา
ผูเรียนใหมีเหตุผลตามวัย ใหผูเรียนรูคิด ผูเรียนมีสวนในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองเพื่อ
พัฒนาการคิด  บูรณาการการคิดแกปญหาและการคิดอยางมีวิจารณาญาณเปนขั้นตอนกระบวนการ
ใหม โดยกําหนดขั้นตอนไว 8  ขั้น  คือ ขั้นที่ 1 ตั้งเปาหมายการคิด  ขั้นที่ 2 ระบุปญหา  ขั้นที่ 3 
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ   ขั้นที่ 4 วิเคราะหและประเมินขอมูล  ขั้นที่ 5 ระบุสาเหตุและทางเลอืกใน
การแกปญหา  ขั้นที่ 6 ประเมินทางเลือก  ขั้นที่ 7 ลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก 
ปญหา  และขั้นที่ 8 ลงมือปฏิบัติและสรุปผล  เมื่อศึกษาแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ซ่ึงเนนในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล  โดย
การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช       
เพื่อปองกันและแกไขปญหา ซ่ึงครูควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง           
ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องสงเสริมสนับสนุน
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  นอกจากนี้จากการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่
กําหนดขึ้น  ประกอบดวย  13 ทักษะ  เป นทักษะขั้นพื้นฐาน  8 ทักษะ  คือ  ทักษะการสังเกต 
(Observation) ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) ทักษะการใชตัวเลขหรือการคํานวณ 
(Using Number) ทักษะการวัด (Measurement) ทักษะการพยากรณ (Prediction) ทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูล (Inference) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและระหวาง 
สเปสกับเวลา (Space and Space Relationship and Space and Time Relationship) ทักษะการจัดทํา  
ขอมูล และการสื่อ ความหมาย (Organizing Data and Communication) และทักษะขั้นผสมที่เปน  
ขั้นสูงหรือข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ คือ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining 
Operationally) ทักษะการทดลอง (Experimenting) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
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(Interpreting Data and Conclusion) อีกทั้งยังมีการศึกษาบริบทของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพที่เนนจัด
การศึกษาใหบรรลุผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เปนหลัก มีหองวิทยาศาสตรที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในการวิจัยคร้ังนี้ และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทําให
เห็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ที่จะตองพัฒนาการคิดแกปญหา การคิดอยางมี
วิจารณญาณแบบบูรณาการ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหเพิ่มขึ้นไปดวย 
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 7829-�5�:;2 
 1. *���#O#���������'-�.�(���D	��	  �$�!��	���������'-�.�&�,�O#D�	
H������#%O#*��#$�����%���
��	������&	�'��(�) 
 2.  *���#���������
��	������������)��%��  �#%��	#%
�	�(��� ^ *�
���������
��	������
������
��������������������������� !�	����������" �" 
 ����E�
��������
���%!)*���#��,�R�� 
 1.  �����
���%!)*���#O#���������'-�.�(���D	��	  �$�!��	���������'-�.�
&�,�O#D�	H������#%O#*��#$�����%���
��	������&	�'��(�) �E�
�����������, 
      1.1  ��
���%!)�H��&�����!��������D	��	  �$�!��	*����������'-�.�  ���

������%��+��  �(����'-�.��!��+�(� �.'. 2542  !#����(����'-�.�*�,���,�R�� 2551  
��(�R�����'-�.�*��1�
�$��
 �0 ����� *�
#!� !���
�.5���$� &'$(� (���"$� 
���4
)  �O���������'-�.�*��E�������
*(��,�&�����'-�.���%�������*��F) 
*( 2 
      1.2  ��
���%!)�H������$���*�O#���������'-�.�(���D	��	  �$�!��	*����
������'-�.������	���O#�����%
����$"H�����������'-�.�*��1�
�$��
 �0 ����� *�

#!� !���
�.5���$� &'$(�(���"$� ���4
)#!�E�������
*(��,�&�����'-�.���%�������*��F)

*( 2 �����$"H�����
��	��#%���������
��	����*���� 
      1.3  �E�*���#�H��&�����!����#%�H������$���*�O#���������'-�.���

���	�
&�	���� �#�����
���%!)
�1�*���#��,�R���E�!��������������������
��	������     

������
��������������������������� !�	����������" �" 
  
�������&���+���*�,���, T����� �����
���%!)
�����E���� 1 _��� ����
�1� 2 (� 
�������
���%!)�H��&�����!����#%�����
���%!)�H������$���*�O#���������'-�.�(��
�D	��	  �$�!��	*����������'-�.� 
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���%!)*���#�+���F������
���%!)
��,!� (Content Analysis) 
 2.  �����
���%!)*���#������)��%���#%��	#%
�	�(���  ^ *�������        
���
��	������
������
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�����" �"  �������	
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��	������  ����������� !��#%������	�����
�����" �" 
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 2.  ������H�.")  O������	������#%����� D�	��*�,�(����(�T���, 
       2.1  '-�.�
���� (E���
���	������������������H�.")�����D�������� 
       2.2  '-�.��������
��,�(��
���	������)��%��*����������
��	������    
���������
��	����������������� !�  ������	����������" �"  ���&�,��������#%
��%
���O#
����E���
�1����&��������E�!�����D��������*�������H�.") 
      2.3  �E�!��D���������#%��%
�a�������H�.")�!�����#$�
��,!�(��
�$���%���)&���E�!�� 
       2.4  �����������H�.")D�	�E�������H�.")&�������*-,�T��!�����	)O������$�
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���(���������
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   �����
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(����&�� 7   ��$���F��E�
����������	 *�,�(�&�� 1 �����
���%!)*���#��,�R�� 
 

���()*�+,-./ ��	���� �2)9:*?�8:�� .�<��-:<�/ 
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-  !#����(����'-�.�*�,�
��,�R�� 2551 
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�����%
��� �$"H�����'-�.�
*���&.��%�������*��F) 
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��	��#%
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���	�������������
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����(��� ^ ���  
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���	���������������������
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���������� 2 ���=�C�� (Development : D1)������7��72+=�C�� (Design and Development : 

D and D) : ���=�C��72+8�*�+,��	�A�=�;*7������������,�� 

 ���()*�+,-./ 
���������#%!���%��&F�H��*����������
��	������
���
���
��������������������������� !�	����������" �"  �#$�����%���
��	������&	�'��(�)*�
���
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5  
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����� !�	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�)*����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5  
����	#%
�	������, 
 1.  ��������������
��	������
������
��������������������������� !� 
	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�)*����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 ���       
�����
���%!) ���
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 2.  �����
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�a�������*���# T����� �O����������
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��	����  (����O#���Y&F�Z&�����
��	� ����������� !�	�����
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��	�&����(������� 
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��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 
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�/&�� 5 �������, 
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��������������������������� !�	�����
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 ����������,�5�-.�<��-:<� 
 1.  �����������������
��	������
������
��������������������������� !�
	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�)*����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 ���������	
���,���,�����*-,�D�	��*�,�(�������E�
�����������, 
      1.1  '-�.�&�&��*���#��,�R������(��� ^ &��T����������
���%!)���*�,�(�&�� 1 
&�,�����O#���������'-�.�   ������&Y.\��#%����(��������������
��	������  N-��*���#
����#����+�
�1����&��������E�!��O##��F)&���-���%���)  ��)��%���#%��	#%
�	�����   
(���  ^ *����������
��	������ 
      1.2  �%�$O##��F)&���-���%���)*����������
��	������
������
��������������
������������� !�	����������" �"&��+��
�� 
     1.3  ���
���%!)�#%�������������
��	������D�	�����"����*���#��,�R��&��T��
��
���%!)T�� �E�!����)��%���#%��	#%
�	�*����������
��	�������!�����#$�������F)���  
������+��
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*�������	 
     1.4  �E����������
��	������
������
��������������� !�	����������" �" 
�#$�����%���
��	������&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 &�������*-,�T��!�����	)O��
����$���&	�����F)�#%O��
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���(���������
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H�.�&���+� �#%�E���!������+���������#�� (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  D�	
�E�!��
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 2.  ��������
������������
�a�������*���# 
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   3)  ��
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��	���� 
   4)  ���&E��O����������
��	�����#$�����%���
��	������&	�'��(�)*����
��	�
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��%��������� (Applying Thinking Process)  5) *�,���$� (Summarizing) �#% 6) *�,���%
���O#
(Evaluating) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

132 

   5)  �E��O����������
��	����(�����������
��	������
������
����
����������������������� !�	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�)*����
��	�
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��	�+�,���%�� '-�.��/&�� 5 D��
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               ���*�,�(�������&E��O����������
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�����
������
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�O�H��&�� 8  *�,�(����������O����������
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  2.2  �����%
�������������������������� !�	����������" �" T�����
���&������O#���Y&F�Z&�����
��	� ���&������&��.%����������� !�	����������" �" 
���&������&��.%��%������&����&	�'��(�)  D�	��*�,�(������������(�T���, 
             1)   ���&������O#���Y&F�Z&�����
��	� 
              ���&������O#���Y&F�Z&�����
��	��#$�����%���
��	������&	�'��(�)
+�,���%��'-�.��/&�� 5  ���E���� 40 *�  
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�����(�����!�*�#%  1 �%���  �#%���(�O��!��T��(��!�*�#%  0 �%���       
             1.1 '-�.�!#����(����'-�.�*�,���,�R�� �#$�����%���
��	������&	�'��(�)  
�$&F'����+ 2551 
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��	������&	�'��(�) +�,���%��'-�.��/&�� 5 

��
���%!)
��,!��#%(��+�,��� 
���
*�	��$���%���)���
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�#%O��
+��	�+�   5 &���
���(���������
&��	�(��*�
��,!� 

!���%��&F�H��*����������������
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��	�+�,���%�� '-�.��/&�� 5 D��
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          1.2 '-�.��$���%���)  �E�F���	 �#%��(�R�����
��	����  �#$�����%    
���
��	������&	�'��(�)   
                1.3 ��
���%!)�%���*��Y(�����&��(��������(��!���	���
��	�����(�#%
!���	  
����E����+������
*�	���(�$��%���)
+���Y(������#%�E�!���E����*�*�*��� ���
(����&�� 8 
 

(����&�� 8  ���������
���%!)�%����Y(�����  �#%�E�!���E����*�*����&��� 
 

�+
��=P�����: 8�9�� 
��� �5��� �L5 ��.��+8/ ,�-.��+8/ *�+:��

.9� 
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1  
��	��#%���T��	�� 1 1 2 3 3 3 13 
2.  ����#%������� 1 1 2 3 3 3 13 
3.  �,E�uV������� 1 1 2 3 3 4 14 

��: 3 3 6 9 9 10 40 
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#��  
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Congruence : IOC)  D�	�E�!��
�"W)��������"�  ��   
    �����������#�� �!��%���   1 
    T�������  �!��%���   0 
    ��������T�����#�� �!��%���  -1 
   �����
���%!)*���#����
!��%�����#��*����&������O#���Y&F�Z
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   �E�*���#&������������������
!a�*�O��
+��	�+� ���E���"�����+������
���#��  �#��
#�������+���������#�� (IOC) (�,��(�  0.50  *-,�T�  �#%������$����T* 
  1.6  �E����&������O#���Y&F�Z&�����
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��,!�  �#����������$����T*���������� �#���E����&������O#���Y&F�Z&�����
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��	� (Tryout) +�,���%��'-�.��/&�� 6 &��T���+��#$��(��	��� �E���� 30 �� 
����E�
*���#&��T��T���
���%!)(�T� 
  1.7  �E��%���&�����
��	��(�#%����T������
���%!)  
���!����E�����E���� (r) 
�#�����
#�����&���&�������E�����E����(�,��(� 0.20 *-,�T� (r = 0.20-0.50)  � #%�������	�����	*�
*��� (P) �#�����
#��*���&��������	�����		���%!���� 0.20-0.80  (p = 0.20-0.78) �#%������$����T*
���&������O#���Y&F�Z&�����
��	��!�
!��%��  (�����(�) &����(�)  2540 : 129) 
  1.8 !��������
+������*����&������O#���Y&F�Z&�����
��	� D�	�+�
��(�*���
��)-��+��)���� KR-20 (�����(�) &����(�) 2540 : 123)  D�	�������
+������T��(�E����� 
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+������
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  1.9  �E����&������O#���Y&F�Z&�����
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�1��#$��(��	����E���� 41 �� ���
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  ���*�,�(������������&������O#���Y&F�Z&�����
��	�  ��������$�
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 2. ���&������&��.%����������� !�	����������" �" 
        ���&������&��.%����������� !�	����������" �"
�1����&����(��	 D�	
�E�!����	��� �E���� 2 *� *�#% 25 �%��� �!��%������ Rubric ScoreD�	���&��.% 
��%������������������� !�	���������� �"  N-����%�����	 1) &��.%������%�$�� !�T��
	���+��
�����(��  2) &��.%������%�$��
!($*��� !�	��������#%+��
��   3) &��.%��
����%�$#��."%*���# ��F����
�a�������*���#�#%��%
���*���#�������������(�� ����
���
+�����#%����
��	�� 4)  &��.%���%�$&��
#������������ !��#%��%
���&��
#����
����O#��O#
��		�����
!($��O# �#% 5) &��.%�����(�������
#��&��
#������������ !�
	�����
!($O# �E���� 1 _���  ��*�,�(��������������, 
  2.1  '-�.�(E���  
���� &��
���	���������������&������&��.%����������� !�
	����������" �" 
  2.2  �E�!����(�$��%���)�������������&������&��.%����������� !�	�����
�����" �" 
  2.3  ��������&������&��.%����������� !�	����������" �"����(��	 
�E���� 2 *� ^ #% 25 �%��� 
�1��� !�&��
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                  T��+��
�� 
1  !��	�-�  (�������
#��&��
#������������ !� 
                    �(�T���������%�$
!($O#T�� 
0 !��	�-�   T�����������(�������
#��&��
#������������ !�T�� 
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 �����,��E�!��
�"W)����!��%���&��.%����������� !�	����������" �"&�,� 5 
��	����#%�E��%���&��T������#�
�1����
_#��	��	#%D�	�E�!��
�"W)����!��%������      
(����&�� 10 
 

(����&�� 10 
�"W)����!��%���&��.%����������� !�	����������" �" 
 


�"W)����!��%���  
(��	#%*��%���
(a�) 

�%���&��.%����������� !� 
	����������" �" 

��	#% 80 *-,�T�*��%���
(a� ��� 
��	#% 60-79 *��%���
(a� ����#�� 
��	#% 50-59 *��%���
(a� (�E� 
��	������	#% 50 *��%���
(a� (�E����(��������$� 
 
  2.4  �E����&������&��.%����������� !�	����������" �"�#%
�"W)&�������
*-,�T��!�����	)O������$���&	�����F)�#%O��
+��	�+�   5  &���  ����
��,!�  H�.�  �#%���O#  
���
(���������
&��	�(��*�
��,!�  (Content  Validity)  H�.�&���+��#%�E���!������+���������#��
*�
������� (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  T�������+���������#��D�	
�E�!��
�"W)��������"�  ��   
    �����������#�� �!��%���   1 
    T�������  �!��%���   0 
    ��������T�����#�� �!��%���  -1 
   �����
���%!)*���#����
!��%�����#��*����&������&��.%������
����� !�	����������" �" D�	�+���+���������#�� (IOC)  �E���"���(����(� (�����(�)   
&����(�) 2543 : 117) 

N
R

IOC ∑
=  

 

    ∑R  =    O#����%����������
!a�*�O��
+��	�+�  
            N   =   �E����O��
+��	�+�  
   �E�*���#&������������������
!a�*�O��
+��	�+� ���E���"!���� IOC D�	
�+���+���������#�� (Index of Item Objective Congruence)  *�O��
+��	�+� ���E���"�����+��
�������#��  �#��
#�������+���������#��(�,��(�  0.50  *-,�T�  �#%������$����T* 
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  2.5 �E����&������&��.%����������� !�	����������" �"�#%
�"W)&��  
�����*-,� ��������$�(���E���%�E�*�����	)O������$���&	�����F)�#%O��
+��	�+�  �#���-��E�T��+�
������
��	� 
  ���*�,�(������������&������&��.%����������� !�	����������" �" 
����(��	��������$�*�,�(���������T������O�H��&�� 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�O�H��&�� 10  ����*�,�(������������&������&��.%����������� !�	����������" �" 
 
 3. ���&������&��.%��%������&����&	�'��(�) 
    ���&������&��.%��%������&����&	�'��(�) �E���� 40 *�  
�1����&���
����	   N-����%�����	*��E����  4  (��
#��  ���
��	��%(��
#���E�(�&�����(��
��	�      
�E�(�
��	�  D�	��
�"W)����!��%���  �����(�����!�*�#%  1  �%���  �#%���(�O��
!��T��(��!�*�#%  0  �%���       
  3.1  '-�.�!#����� ������&��.%��%������&����&	�'��(�)*� ���& 
     3.2  '-�.�
���� ���
*�	�������&��.%��%������&����&	�'��(�)���
����
(E����#%������&���*� ���&   

�E�!����(�$��%���)�������������&������&��.%����������� !�	����������" �" 


1�00����0�����$(!$� ������������/� 59�5 ���� ����'	
�������/� �"�%���0�.������
��
8"#!�%��4����4�9  5  ���
   
��)��� �/��0����������� �����
)	���  (Content  Validity)  ��(�����4� #!
1����������4
���������#��� 

����� )����)� (IOC) 

������$����T*(���E���%�E�*�O��
+��	�+� �#%����	)O������$���&	�����F) 

'-�.�(E���
���� &��
���	����&��.%����������� !�	����������" �" 

��������&������&��.%����������� !� 
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  3.3  ��
���%!)�%���*�&��.%&��(��������(��&��.%��%������&����&	�'��(�)
�(�#%&��.%  
����E����+������
*�	����&��� 
  3.4  ��������&������&��.%��%������&����&	�'��(�) �������	+���           
4 (��
#�� �E���� 50 *��!�����#$��D��(� &��.%��%������&����&	�'��(�) 13 &��.% 
  3.5  �E����&������&��.%��%������&����&	�'��(�)&�������*-,�T��!�����	)           
O������$���&	�����F)�#%O��
+��	�+�   5  &��� ����
��,!�  H�.�  �#%���O# 
���(���������

&��	�(��*�
��,!� (Content  Validity)  H�.�&���+��#%�E���!������+���������#�� (Index  of  
Item  Objective  Congruence : IOC)  D�	�E�!��
�"W)��������"�  ��   
    �����������#�� �!��%���   1 
    T�������  �!��%���   0 
    ��������T�����#�� �!��%���  -1 
   ����� 
���%!)*���#����
!��%�����#��*����&������&��.%
��%������&����&	�'��(�) D�	�+�)  ����E���"�����+���������#�� (IOC) (����(� (�����(�)   
&����(�) 2543 : 117) 

N
R

IOC ∑
=  

 

    ∑R  =    O#����%����������
!a�*�O��
+��	�+�  
            N   =   �E����O��
+��	�+�  
   �E�*���#&������������������
!a�*�O��
+��	�+� ���E���"�����+������
���#��  �#��
#�������+���������#�� (IOC) (�,��(�  0.50  *-,�T�  �#%������$����T* 
  3.6  �E����&������&��.%��%������&����&	�'��(�)&��T��(���������

&��	�(��
+��
��,!�  �#����������$����T*���������� �#���E����&������&��.%��%������
&����&	�'��(�)T�&�#��+�������
��	� (Tryout) +� ,���%��'-�.��/&�� 6 &��T���+��#$��(��	��� 
�E���� 30 �� 
����E�*���#&��T��T���
���%!)(�T� 
  3.7  �E��%���&�����
��	��(�#%����T������
���%!)  
���!����E�����E���� (r) 
�#�����
#�����&���&�������E�����E����(�,��(� 0.20 *-,�T� (r = 0.20-0.50) �#%�������	�����	*�
*��� (P) �#�����
#��*���&��������	�����		���%!���� 0.20-0.80  (p = 0.23-0.80) �#%������$����T*
���&������&��.%��%������&����&	�'��(�)&�����
��	��!�
!��%��  (�����(�) &����(�)  2540  : 
129) 
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  3.8 !��������
+������*����&������&��.%��%������&����&	�'��(�) 
D�	�+���(�*���
��)-��+��)����  KR-20 (�����(�) &����(�) 2540 : 123)  D�	�������
+������
T��(�E����� 0.75 *-,�T�  T���������
+������ 
&����� 0.80 
  3.9 �E����&������&��.%��%������&����&	�'��(�) +��� 4 (��
#�� &��T��
������$��������")�#�� �E���� 40 *�   T�&���������
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5  D��
��	� 
D�(������$�
&�  N-��
�1��#$��(��	��� �E���� 41 �� ���
��	��#%!#��
��	�&���D�	�+�
���&���+$�
��������,� 
  �������,�%!����
��	�	����������
�(&��.%��%������&����&	�'��(�)&$�
�O����������
��	����(��
�"W)&���E�!�����(����&�� 11  (F��'����Z  $�����")
#�' 2548 : 25) 
  

(����&�� 11 
�"W)����!��%���&��.%��%������&����&	�'��(�) 
 


�"W)����!��%��� (���
_#��	) �%���&��.%��%������&����&	�'��(�) 
���
_#��	 2.50 � 3.00 ��� 
���
_#��	 1.50 � 2.49 ����#�� 
���
_#��	 1.00 � 1.49 (�E� 
 
  ���*�,�(������������&������&��.%��%������&����&	�'��(�)  ������
��$�*�,�(���������T������O�H��&�� 11 
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�O�H��&�� 11  *�,�(������������&������&��.%��%������&����&	�'��(�) 
 
  2.3  �������������-����*����
��	�&����(����������
��	������ 
           �������������-����*����
��	�&����(����������
��	������        
��#��."%
�1�����������������-�*����
��	�&����(����������
��	������ 
�1������(��
������%��"��� (Rating  Scale)  5  �%��� �E���� 1 _���  ��*�,�(��������������, 

'-�.�
���� ���
*�	�������&��.%��%������&����&	�'��(�)   


1�00����0�����$(!$ !0�
$� ��������&��� " ���� ����'	
�������/� �"�%���0�.������
��
8"#!�%��4����4�9  5  ���
  
 ��)��� �/��0����������� �����
)	���  (Content  Validity)  ��(�����4� #!
1����������4
���������#�������� )����)� (IOC) 

������$����T*(���E���%�E�*�O��
+��	�+� �#%����	)O������$���&	�����F) 

�E����&���T�&�#�������
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 6 �E���� 1 !��
��	� 

!����E�����E���� (r)  �#%�������	�����	*�*��� (P)�#%������$����T*���&��� 

!��������
+������*����&������O#���Y&F�Z&�����
��	� D�	�+���(� KR-20  

�E����&������&��.%��%������&����&	�'��(�) +��� 4 (��
#��&��T��������$��������")�#�� �E���� 40 *� T�&������ 
�#$��&�#�
�1����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5  N-��
�1��#$��(��	����E���� 41 �� 

 

'-�.�!#����� ������&��.%��%������&����&	�'��(�)*� ���& 

��
���%!)�%���*��Y(�����&��(��������(��&��.%��%������&����&	�'��(�)�(�#%&��.%  
����E����+������
*�	����&��� 

�����������&������&��.%��%������&����&	�'��(�)  �������	+���  4  (��
#��  �E����  40 *�   

�!�����#$��D��(�  �$���%���)
+���Y(����� 
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   1)  '-�.����������������������-����(����F�*�
��&)  (Best  1986 
: 181-182) 
           2)  ������������������-����*����
��	�&����(����������
��	�   
�����
������
��������������������������� !�	����������" �" �#$�����%���
��	����
��&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 
�1���(��������%��"��� (Rating Scale) 5 �%��� 
*�T#
���)& ����������-���� 4 (� �� �������O���� ��������������
��	������   
��������#%��%
���O#�#%����H�����*����������
��	������  D�	�E�!������%�������
���
!a��(�#%+����%����#%����!��	  �����, 
    �%���  5 !��	�-� �-�������&���$� 
    �%���  4 !��	�-� �-������� 
    �%���  3 !��	�-� �-��������#�� 
    �%���  2 !��	�-� �-������	 
    �%���  1 !��	�-� �-������	&���$� 
    �E�!�������!�����!��	*����&�����T�� O������	T���E�!��
�"W)&���+��� 
����!�����!��	D�	T�����������*�
��&) (Best 1986 : 195) D�	����!����
_#��	
�1���	����
�#%��	*�  �����, 
    4.51 - 5.00  !��	�-�  �-�������&���$� 
    3.51 - 4.50   !��	�-�  �-������� 
    2.51 - 3.50   !��	�-�  �-��������#�� 
    1.51 - 2.50   !��	�-�  �-������	 
    1.00 - 1.50   !��	�-�  �-������	&���$�  
             3)  �E��������������-����&�������*-,�T��!�����	)O������$�
��&	�����F)�#%O��
+��	�+�   5 &���  ����
��,!�  H�.�  �#%���O#  
���(���������
&��	�(��
*�
��,!�  (Content  Validity)  H�.�&���+��#%�E���!������+���������#�� (Index  of  Item  
Objective  Congruence : IOC)  D�	�E�!��
�"W)��������"�  ��   
     �����������#�� �!��%���   1 
     T�������  �!��%���   0 
     ��������T�����#�� �!��%���  -1 
    �����
���%!)*���#����
!��%�����#��*���������D�	�+�
��+���������#�� (IOC)  �E���"���(����(� (�����(�)   &����(�) 2543 : 117) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

146 

 

N
R

IOC ∑
=  

 

          ∑R  =    O#����%����������
!a�*�O��
+��	�+�  
                N   =   �E����O��
+��	�+�  
    �E�*���#&������������������
!a�*�O��
+��	�+� �����E���"�����+��
�������#�� (IOC)  �#��
#�������+���������#�� (Index  of  Item  Objective  Congruence : 
IOC)(�,��(� 0.50 *-,�T�  �#%������$����T*
���	������	#%
�	�*�H�.��!�
!��%�����!��*���
����(��� ^ T�������+���������#��
&����� 1.00 
   4)  �E��������������-����&��������$��#��T���������
��	�+�,�
��%��'-�.��/&�� 5  &��
�1��#$��(��	���  �E���� 41 ��  ��*�,�����E����������
��	������T�
�+�&�#� 
  ���*�,�(����������������������-����*����
��	�&����(����������

��	������
������
��������������������������� !�	����������" �" �#$�����%���
��	����
��&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5   ��������$�*�,�(���������(���O�H��&��  12 
 �����
���%!)*���#����������������-���� 
 �E�*���#&��T������������������-����*����
��	�&����(����������
��	�      
����� 
������
��������������������������� !�	����������" �" �#$�����%���
��	����
��&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5D��
��	�D�(������$�
&�N-���E�#��
��	���H��
��	�   
&�� 2 �/���'-�.� 2552 ����
���%!)*���#���
_#��	  ���
���	�
����(�R��  �#%�����
���%!)
��,!� 
(Content Analysis) 
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�O�H��&�� 12   *�,�(����������������������-����*����
��	�&����(����������
��	� 
  ����������	#%
�	�*�*�,�(��������	*�,�&�� 2 ��$��#%�E�
��
�1�(����T�� 
  ���(����&�� 12 
 

'-�.����������������������-����(����F�*�
��&)  (Best  1986 : 181 - 182) 
 

������������������-����*����
��	�&����(����������
��	�������������� !�
	����������" �"�#$�����%���
��	������&	�'��(�)  

 


1�00��0<�������'����/*����
��	�&����(� %�00$� � ��
$� ��
���$��=9�� 
���������/� 59�5$#.���� !$� � ��
 %������&��� " ���
�$� ��
4�	
� !<�&'$(��>��� 5  

���� ����'	
�������/� �"�%���0�.������
��
8"#!�%��4����4�9  5  ���
   
��)��� �/��0����������� �����
)	���  (Content  Validity)  ��(�����4�#!
1����������4
� 

��������#�������� )����)�(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC) 

�E��������������-����*����
��	�&����(� %�00$� � ��
$� ��
�������� !� 
	����������" �"�#$�����%���
��	������&	�'��(�)*����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5  
T�������$����T*(���E���%�E�*�O��
+��	�+� �#%����	)O������$���&	�����F) 

 

����������-����*����
��	�&����(� %�00$� � ��
$� ��
 
�������� !�	����������" �" 

�#$�����%���
��	������&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 
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(����&��  12   ��$���F��E�
����������	 *�,�(�&�� 2 ���������#%!���%��&F�H�����������
��	� 
 ������������� !�	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�) *����
��	� 
 +�,���%��'-�.��/&�� 5 
 

���()*�+,-./ ��	���� �2)9:*?�8:�� .�<��-:<�/���

��.��+8/�5�:;2 
32���4
5 

1 .     � � � � � # %
�� �� � �� � ���� � �

 �� 	 � � � � �  � �� �
� �� ��  ! �  	� � � ��
�����" �" �#$�����%
���
��	������&	�'��(�) 
*����
��	�+�,� �.5 

    

1.1  �%�$O##��F)&���-�
��%���)*�������
���
��	���������
� �� ��  ! �  	� � � ��
�����" �" �#$�����%
���
��	������&	�'��(�) 
*����
��	�+�,� �.5 

���
���%!) 
���� �����
���%!)
��,!� 
(Content Analysis) 

O # #� � F) &�� �- �
� � % � � �) *  �
���������
�� 	�
� � � �  � �� �
����� !�	� ����
�����" �" �#$��
���%��� 
�� 	����
��&	�'��(�) *�
���
��	�+�,� �.5 

1.2  ���
���%!)������ 
       � � � �  � �� �
� �� ��  ! �  	� � � ��
�����" �" �#$�����%
���
��	������&	�'��(�) 
*����
��	�+�,� �.5 
  

���
���%!) 
���� �����
���%!)
��,!� 
(Content Analysis) 

���������
��	�
� � � �  � �� �
����� !�	� ����
�����" �" �#$��
���%��� 
�� 	����
��&	�'��(�) *�
���
��	�+�,� �.5 

 ((�����) 
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(����&��  12   ((�) 
 

���()*�+,-./ ��	���� �2)9:*?�8:�� .�<��-:<�/���

��.��+8/�5�:;2 
32���4
5 

1.3 (��������� 
      
&��	�(��
+��
��,!�
*����������
��	�
����� (Content  
 Validity) 

����� O��
+��	�+�  9 �� �����%
�������
���#�� / �����+��
�������#��
(IOC) �#% 
�����
���%!)
��,!� 
(Content Analysis) 
 

���������
��	�
�����p 
((�����)  O��� 
���(����� 
����
&��	�(�� 

2. �����
�������&���+� 
�����������*���# 

    

2.1  �����
������� 
&�� �+������������
*���# 

'-�.�
���� 
(E����#%�����
(�����&��&��
'-�.� 


�������&���+������

�a�������*���# 
1)  �O����������

��	���� 
2)���&������O#  
 ���Y&F�Z&�����
��	� 
 3) ���&������  
&��.%������
����� !�	�����
�����" �" 
4) ���&������
&��.%��%������
&����&	�'��(�)   
5) �������� 
�����-���� 
 

  

 
 
 
 
 

(��_���

������� 
&���+������
�a�
������*���# 
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(����&��  12   ((�) 
 

���()*�+,-./ ��	���� �2)9:*?�8:�� .�<��-:<�/���

��.��+8/�5�:;2 
32���4
5 

2.2 (��������� 
      
&��	�(��
+��
��,!�   
      (Content  Validity) 
     *�
������� 

(����� O��
+��	�+�   
�E���� 9 �� 

�����%
��� / ���
��+������

���#�� �#%���
��
���%!)
��,!� 
(Content Analysis) 

�����	#% ,  
�������	�����	 ,  
���E�����E����,  
�������
+������  


�������������
*���# 

&�����$"H�� 

3.  !���%��&F�H�� 
   ���������
��	����
�� 

        (E1/E2) �#$���! � 
      

&�#��+� ���
��	� +�,�
��%��'-�.��/&�� 5 
H��
��	�&��  1 
�/���'-�.� 2552
�E���� 30 �� 

-���������
��	�
����� 
-
�������&�� �+���
���������*���# / 
��� E1/E2  

���������
��	�
�����&����

��%��&F�H��(��

�"W) 
80/80 

 

���������� 3   ����
2�-�L5�;*7������������,�� 

 �������-�������� 
 �������	���,���,O������	T���E�!��*�
*(���������	���(�T���,  
 1.  *�+L���72+�2)9:�����9�- 
      1.1  ��%+��� �����'-�.����,���, T����� 
            ��� 
�� 	�+�,���%��'-�.��/&��  5  �� �����E �������
*(��,�&�� � ��'-�.�
��%�������*��F)  
*( 2 �E���� 105 D��
��	� 
           1.2  �#$��(��	��� T����� 
            ��� 
�� 	�+�,���%��'-�.��/&��  5  �� �����E �������
*(��,�&�� � ��'-�.�
��%��'-�.� ��%�������*��F) 
*( 2 T����� D��
��	�D�(������$�
&� �E���� 41 �� &��T�������   
����$��	������	  
 2.  ���7*����MN�O� 

     (�����&���+������'-�.�����	���,���, ��%�����	(����� 2 ��%
H& �� 
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  2.1  (��������% T����� 
             ���������
��	������
������
������������������������ !�	�����
�����" �" 
     2.2 (�����(�� T����� 

                2.2.2 ����������������������� !�	���������� �"����O#���Y&F�Z&��  
���
��	�    ����&��.%����������� !�	����������" �"    ����&��.%��%������&����&	�'��(�) 
           2.2.3 �����-����*����
��	�&����(����������
��	������   
 3. 7��73�����
2�-  
  ���������	���,���,
�1��������	
+��&�#� ��%
H&���&�#��-��&�#� (Pre 
Experimental Design) N-��O������	T���E�
������&�#�(������O��������	��� One  Group Pretest 
Posttest Design  N-�������������(����&�� 13 
 

(����&�� 13  ����O����&�#� 
 

,���9�� �
2�- ,��82�- 

T1 X T2 
 

  �� #��.")&���+������&�#�  
  T1 �&�  ���&��������������	����������� 
  T2 �&�  ���&���!#����������	����������� 
  X �&�  �����(�����������
��	������ 
 

 4.   �<��8� 
      
��,!�&���E����������������
��	����(�����������
��	������ 
�1�
��,!���+�

��&	�'��(�)+�,���%��'-�.��/&�� 5 ��H��
��	�&�� 2  �/���'-�.� 2552 (��!#����(����'-�.�      
*�,���,�R�� 2551 �E���� 3 !���	 
�#� 32 +���D�� T����� 1) !���	
��	��#%���T��	�� 2) !���	���
�#%�������  �#% 3) !���	�,E� uV��#%������ ���(����&�� 14 
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(����&�� 14  
��,!�&���+������������
��	������	�O����������
��	���� 
 

  +��!���	�#%�O� 
     ���������
��	����  


���� ���������
��	��������������� 


��	��#%���T��	�� 
1 
2 
3 

����#%������� 
4 
5 
6 
7 

�,E�uV��#%������ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
14 
15 
16 

 

��	� ���
�#���&��*�
��	��#%!�������T��	��    
���
���
��	����(�E� �����	  
�#��.&��
��	� 
 
���#��F) ����������'       
�������*�
!#� ���#	(���#%��������#	  
���
��	�&���#%��%D	+�)*����
��	�&��   
O#��%&�&��
���������*���������
�������
��	�
&��   
����v���")#�uV����' 
O#��%&�*�����v���")#�uV����' 
��v�����,E�    
O#��%&�&����(���v�����,E� 
$"!H��� ����+�,�*����'  ���������'  
O#��%&�*�����v���")���
�#��	���#�
���' 
#�  #���#�&%
#   
��%D	+�)�#% O#��%&�*�#�           
�#������#����� &�' ������         

 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 
�������� !�(���������")���� 
 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 
�������� !�(���������")���� 
�������� !�(���������")���� 
 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 
�������� !�(���������")���� 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 
�������� !�(���������")���� 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 
�������� !�(���������")���� 
 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 
�������� !�(���������")���� 
���!��E�(�&����&	�'��(�) 

 

  5.  �+�+�2�����L5����
2�- 
     ���&�#���(�����������
��	�������������� !�	����������" �" 

�#$�����%���
��	������&	�'��(�)    �����!)#% 3 +���D�����O����������
��	���� �E���� 16 �O� 
�O�#% 2 +���D������H��
��	�&�� 2   �/���'-�.� 2552  
�1��%	%
�#� 10  �����!) 2 +���D��
���&�,���,� 32 +���D��  
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 .�<��-:<�����L5���������� 
 
�������&���+������&�#�H��������,�� 2 ��%
H& �� 
������������%&E��#%

�������&���+������
�a�������*���# 

 1. 
������������%&E� T�����  
  1.1 ���������
��	������
������
��������������������������� !�	�����
�����" �" 
        1.2 �O����������
��	���� 

 2. 
�������&���+������
�a�������*���#  T�����  
  2.1 ���&������O#���Y&F�Z&�����
��	��#$�����%���
��	������&	�'��(�) 
  2.2 ���&����������������� !�	����������" �" 
  2.3 ���&������&��.%��%������&����&	�'��(�) 
  2.4 �������������-����*����
��	�&����(����������
��	������ 

 

 ����������
���������
2�- 
 O������	T���E����������
��	������
������
��������������������������� !�
	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 &�������*-,�
T��+�������
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5  D��
��	�D�(������$�
&� �E���� 1 !��
��	� D�	��
��F��E�
�����������, 
 1. *!������-�O��E���	���D��
��	�D�(������$�
&�  
���*�����$
���%!)��  
���&�#��+����������
��	������
������
��������������������������� !�	�����
�����" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�) 
 2.  O������	�E����������
��	������
������
��������������������������� !�
	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 &�������*-,�
T��+�������
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5 �E���� 1 !��
��	�N-��
�1��#$��(��	���D�	O������	
�1�
O����
���*�,�(������, 
  2.1  ���&E����&�#�O������	T��+�,���!#�����  
!($O#  �#%��%D	+�)*��������	
�!�������
��	�&��
�1��#$��&�#�  ����&�,�&E�����
*����������
��	�
���	������F����
��	������
����!�O#
����+����������
��	������
������
��������������� !�	����������" �" �#$�����%         
���
��	����*����
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5  
�����%D	+�)����$� 
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  2.2  �E����&������O#���Y&F�Z&�����
��	� ���&������&��.%��%������
&����&	�'��(�) ����������������� !�	����������" �"&�������*-,�T�&������
��	����
���
��	�+�,���%��'-�.��/&�� 5  &��
�1��#$��(��	��� 

  2.3  �E�
������&�#��+����������
��	������
������
����������������
����������� !�	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.�
�/&�� 5 D�	���������
��	������(���O����������
��	����&���E�!��T��  �+�
�#��������  
�E���� 10 �����!)  2 +���D�� �����!)#%  3  +���D��  ���
�1� 32 +���D��  D�	T��������&����   

  2.4   !#������E�
������&�#���,��$�#�  O������	&���!#��
��	�D�	�+����&���
+$�
���������
��	��#������������-����*����
��	�&����(����������
��	������ �#���E�
*���#&��
�a�����������
���%!)
���!���%��&F�H��*����������
��	������(��
�"W) 
80/80 
  ���*�,�(����&�#��+����������
��	������
������
����������������
����������� !�	����������" �"�#$�����%���
��	������&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.�
�/&�� 5  ��$�
�1�#E����*�,�(� ���(����&�� 15 
 

(����&�� 15  ��$���F�����E�
����������	 *�,�(�&�� 3 ���&�#��+����������
��	������ 
 

���()*�+,-./ ��	���� �2)9:*?�8:�� .�<��-:<�/���

��.��+8/�5�:;2 
32���4
5 


���&�#��+�
���������
��	�
�����
���
���
�������� 
��������������
����� !�	�����
�����" �" �#$��
���%���
��	����
��&	�'��(�) *�
���
��	�+�,�
��%��'-�.��/&�� 5 

1.*!������-�
O��E���	���D��
��	� 
D�(������$�
&�  
���*
�����$
���%!)�� 
���&�#� 
2. &������O#���Y&F�Z  
&��.%������  
&��.%��%������&��
��&	�'��(�)���
��	� 
3. �E�
������&�#��+�
���������
��	����
��D�	������
��	�
�����(���O����
������
��	����&���E�!��  

���
��	�+�,�
��%��'-�.� 
�/&�� 5  
D��
��	�D�(����
��$�
&� 
H��
��	�&��  2 
�/���'-�.� 
2552 
�E����  
1 !��
��	� 
 

1) ���������
��	�
�����  
2) 
�������&���+���
���������*���# / 
 �����	#%, ���
_#��	 
,����
���	�
��
��(�R��  

T�������� 
���
��	������

������
����
������������
����������� !�
	����������" �" 
�#$�����%���

��	������&	�'��(�) 
*����
��	�+�,�
��%��'-�.��/&�� 5 
&��O�������E� 
T��+����� 
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(����&�� 15   
 

���()*�+,-./ ��	���� �2)9:*?�8:�� .�<��-:<�/���

��.��+8/�5�:;2 
32���4
5 

 4.  !#������E�
������ 
&�#���,��$�#�  O������	
&������O#���Y&F�Z 
&��.%������ &��.%
��%������ &��
��&	�'��(�)!#��
��	� 
����������-���� 

  

 

 

���������� 4  ���=�C�� ( Development)  ���*�+:��3272+*���*�)-�;*7������������,�� 
 *�,�(���, 
�1�����E�*���#O#���&�#��+�H����������
���%!)
��������"�
��%
���O#�#%������$����������
��	������ D�	�E�
�����������, 
 1.   (����!��%���O#���&������O#���Y&F�Z&�����
��	� �E��%���&��T����
��
���%!)D�	��F�&�����(� 
���(��������(�R�� 
 2.  (����!��%���O#���&���&��.%����������� !�	����������" �"
���
(��������(�R�� 
 3.   (����!��%���O#���&������&��.%��%������&����&	�'��(�)
���
(��������(�R�� 
 4.  (����!�����%���O#�������������-����*����
��	� �#���E��%���&��
T������
���%!)D�	��F�&�����(� 
 

 �����.��+8/�5�:;2 
 1.   
���	�
&�	��%�������������������������� !�	����������" �"D�	
H����� ������&�#� (Pretest) �#%!#���E�
������&�#���
��a���,��#�� (Posttest)  D�	
�+����&������&����T�����% (t-test dependent) 
 2.  
���	�
&�	�O#���Y&F�Z&�����
��	��#$�����%���
��	������&	�'��(�)*����
��	�
+�,���%��'-�.��/&�� 5 ������&�#� (Pretest) �#%!#���E�
������&�#���
��a���,��#�� 
(Posttest) D�	�+����&������&����T�����% (t-test dependent) 
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 3.  
���	�
&�	��%���&��.%����������� !�	����������" �" ������&�#� 
(Pretest) �#%!#���E�
������&�#���
��a���,��#�� (Posttest)  D�	�+����&������&����  
T�����% (t-test dependent) 
 4.  
���	�
&�	��%���&��.%��%������&����&	�'��(�) ������&�#� (Pretest) 
�#%!#���E�
������&�#���
��a���,��#�� (Posttest)  D�	�+����&������&����T�����% 
(t-test dependent) 
 5.   '-�.������-����*����
��	�&����(����������
��	������
������
����
����������������������� !�	����������" �" �#$�����%���
��	������&	�'��(�) *����
��	�
+�,���%��'-�.��/� 5 D�	�+����
_#� �	  �#%����
���	�
����(�R��  �#%�����
���%!)
��,!� 
(Content Analysis) 
 

 ,(�������L5���������� 
 1.  ��
���%!)*���#����������������������� !�	����������" �"D�	H����� 
������&�#� (Pretest) �#%!#���E�
������&�#���
��a���,��#�� (Posttest)  ���	���
_#��	
(Χ )  ���
���	�
����(�R�� (S.D.)D�	�+����&������&����T�����% (t-test dependent) 
 2.  ��
���%!)*���#O#���&������Y&F�Z&�����
��	� ������&�#� (Pretest) �#%
!#���E�
������&�#���
��a���,��#�� (Posttest)  ���	���
_#��	 (Χ )  ���
���	�
����(�R��
(S.D.) �#%���&����T�����% (t-test dependent) 
 3.  ��
���%!)*���#O#���&������&��.%����������� !�	����������" �" ���
���&�#� (Pretest) �#%!#���E�
������&�#���
��a���,��#�� (Posttest)  ���	���
_#��	 (Χ )  
���
���	�
����(�R�� (S.D.)D�	�+����&������&����T�����% (t-test dependent) 
 4.  ��
���%!)*���#O#���&������&��.%��%������&����&	�'��(�) ���        
���&�#� (Pretest) �#%!#���E�
������&�#���
��a���,��#�� (Posttest)  ���	���
_#��	 (Χ )  
���
���	�
����(�R�� (S.D.)�#%���&����T�����% (t-test dependent) 
 5.  ��
���%!)*���#O#�������������-����*����
��	�&����(����������

��	������
������
��������������������������� !�	����������" �" �#$�����%���
��	����
��&	�'��(�) *����
��	�+�,���%��'-�.��/� 5 �#%���������
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เปน    
การวิจัยตามแนวคิด ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1) ประยุกตรวมกับ
กรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  เปนหนวยการวิเคราะห 
(Unit of Analysis)  ซ่ึงมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1   ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 ตอนที่ 2   ผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถใน  
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 ตอนที่ 3   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชนประถมศึกษาปที 5 ที่มีตอ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5โดยมีการวิเคราะหขอมูลรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

ตอนที่  1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง 
มีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 

 การเสนอผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นําเสนอ
โดยตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ตามลําดับ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 มีองคประกอบ  
อะไรบาง มีกระบวนการพัฒนาอยางไรและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
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 2. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 5   กอนเรียนและหลังเรียนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันหรือไม 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอท่ีมีตอการสอนดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระ     
การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนอยางไร 
 โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการและผลการดําเนินการของแตละขั้นตอนการพัฒนา
ดังนี้ 
 1. องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ดําเนินการ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ มีช่ือเรียกวา “PLOASE Model” ซ่ึงไดพัฒนาตามหลักการ และ
แนวคิด การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  
2008 : 1) รวมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาการคิดแกปญหาและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักการศึกษาและนักวิชาการ
ที่หลากหลาย ( ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 105-110, 153-154); มารซาโน (Marzano 1991 : 
89-93)  ดิวอ้ี (Dewey 1933 : 8);  มอร และพารคเกอร(Moore and Parker 1986 : 17); เอนนิส (Ennis 
1989 : 13); วัตสัน และกลาสเซอร (Watson and Glaser); เดรสเซล และเมยฮิว (Dressel and 
Mayhew); เอนนิส (Ennis); สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 17); คลารค และ   
บิดเดิล (Clark and Biddle); เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ (2537); มลิวัลย สมศักดิ์ (2540); มหาวิทยาลัย
วิกทอเรีย (VictoriaUniversity of Wellington);  วอลคอทท และลินช (Wolcott and Lynch); ทิศนา 
แขมมณี (2548 : 304-305); คลารค และบิดเดิล (Clark and Biddle); พอล(Paul) สถาบันคิดอยางมี
วิจารณญาณ (CCDI, California Critical Thinking Dispositions Inventory); โพลยา (Polya 1957 : 6-
22); บรูเนอร (bruner 1966 : 123-127); กิลฟอรด  (Guilford 1971 : 9);  เวียร (Weir1974 : 18); ดิวอ้ี 
(Dewey 1976 : 130); เบเยอร (Bayer); แบรนสฟอรด และสเตน (Brans Ford and Stein); วอลลาส
(Wallas ); พระธรรมปฎก (2543 : 24-26) และพริทชารด (Pritchard) โดยการพัฒนารูปแบบ         
การเรียนการสอนดวยวิธีการเชิงระบบประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน (Analysis)  :  การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับ  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2  
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การพัฒนา (Design and Development)  :  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน    
ขั้นตอนที่  3    การนําไปใช (Implementation)   :   การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 4   
การประเมินผล (Evaluation) : การประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน ผลจาก
การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ  ทําใหไดมาซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรียกวา “PLOASE Model”  ที่ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญคือ
หลักการ  วัตถุประสงค  กระบวนการเรียนการสอน สาระหลัก  ส่ิงที่สงเสริมการเรียนรู  ระบบ
สังคม  หลักการตอบสนอง และส่ิงสนับสนุน   โดยมีรายละเอียดขององคประกอบของรูปแบบ         
การเรียนการสอนที่พัฒนาดังนี้ 
  องคประกอบที่ 1  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  คือ 1) พัฒนาความสามารถ
ในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณไปพรอมกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหา
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเนนกระบวนการคิดและคุณภาพการคิดมากกวาปริมาณเนื้อหา
สาระ 2) ผูเรียนมีการเรียนรูและฝกฝนดวยตนเอง  มีการกํากับตนเอง  โดยถือวาการเรียนรูของ
ผูเรียนสําคัญที่สุด 
  องคประกอบที่ 2  วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ  เพื่อใหผูเรียนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและความพึงพอใจที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน  
  องคประกอบที่ 3   กระบวนการเรียนการสอน  PLOASE Model  มีสวนประกอบดังนี้ 
  1.  ขั้นเตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน (Preparing and Motivating 
Step : P) เปนขั้นที่ผูสอนเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนโดยใชการกระตุน จูงใจในการเรียน  เชน 
แจงจุดประสงคในการเรียน  แนะนํากระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคาของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   
ทบทวนตรวจสอบความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูใหบรรลุจุดประสงค 
  2.  ขั้นเรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking Process by 
Practice Step : L) เปนขั้นที่ครูกระตุนใหนักเรียนฝกคิดจากสาระในบทเรียนตามลําดับกระบวน 
การคิด โดยตั้งเปาหมายการคิด ระบุปญหา รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ  วิเคราะหและประเมินขอมูล  
ระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา ประเมินทางเลือก ลงความเห็นและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกในการแกปญหา ลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
  3.  ขั้นจัดระเบียบความรู (Organizing Knowledge Step : O) เปนขั้นที่ครูและ
นักเรียนชวยกันสรุปความรูตามเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร แลวทบทวนการคิดโดยครูกระตุนเสริม
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ตอจนนักเรียนเขาใจกระบวนการ  ขั้นตอน  วิธีการและจุดเนนของการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ 
  4.  ขั้นประยุกตใชกระบวนการคิด (Applying Thinking Process Step : A) เปนขั้น
ที่นักเรียนนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณมาประยุกตใช โดยฝก
คิดกับสถานการณอ่ืน 
  5.  ขั้นสรุป (Summarizing Step : S) เปนขั้นที่นักเรียนรวมสรุปองคความรูดาน
เนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กระบวนการคิด  
  6.  ขั้นประเมินผล (Evaluating Step : E) เปนขั้นที่นักเรียนรวมประเมินผลงาน 
การคิดของกลุมฝกใชกระบวนการคิดนอกเวลาเรียนแลวบันทึกทุกขั้นตอน ครูประเมินผลงาน      
การคิดรายบุคคลและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
  องคประกอบท่ี 4  สาระหลักเปนสวนประกอบที่ตองจัดใหกับผูเรียนไดแก คิดแก 
ปญหาอยางมีวิจารณญาณ เนื้อหาวิทยาศาสตร ป.5 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  รวมทั้งมี 
ส่ิงสําคัญ องคประกอบที่จะทําใหการดําเนินการจัดการเรียนรูนั้นประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  ซ่ึง
ก็คือการดําเนินกิจกรรมหรือการสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอนและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  
ตามหลักการ และแนวคิดของทฤษฎีการคิดแกปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  เนื้อหาวิทยาศาสตร สวนสิ่งที่สงเสริมการเรียนรู  คือสมรรถนะสําคัญตองมีการ
พัฒนาตลอดกระบวนการสําหรับการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ
ซ่ึงประกอบดวย  การแสวงหาความรู  การกํากับการเรียนรูของตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  องคประกอบท่ี 5  ระบบสังคม เปนการอธิบายบทบาทของครูและนักเรียนใน 
ประกอบดวย      การเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยตนเองของนักเรียน การรวมมือกันเรียนรูกับ
ผูอ่ืน  การมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูหลากหลายทั้งบุคคล  เอกสาร  วัสดุ
อุปกรณและส่ิงแวดลอมอื่นโดยมีครูแนะนําและเสริมตอทุกขั้นตอน 
  องคประกอบท่ี 6  หลักการตอบสนองเปนวิธีการที่ครูจะตอบสนองตอส่ิงที่นักเรียน
กระทํา  ประกอบดวยการแนะนําและขยายความเขาใจตามผลการปฏิบัติการคิดทุกขั้นตอนให
ผูเรียนไดรับรูความกาวหนาของตนเอง  การกระตุนและเสริมแรงใหผูเรียนมุงมั่นเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง  การชมเชย ใหกําลังใจเมื่อผูเรียนมีความกาวหนาจากเดิม การประเมินผลระหวางเรียนและ
ส้ินสุดการเรียน 
  องคประกอบท่ี 7  ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบหรือระบบสนับสนุน 
เปนสิ่งจําเปนในการที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใชใหเกิดผลกับผูเรียน ตามที่
คาดหวังใหกับผูเรียน ประกอบดวย  ครูตองมีความรู  ความเขาใจกระบวนการคิดในรูปแบบ       

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 162

การเรียนการสอนอยางถองแท  สามารถแนะนําการปฏิบัติของนักเรียน รวมถึงเสริมตอได
คลองแคลวและถูกตองสมบูรณทุกขั้นตอน  ครูตองมีทักษะในการกระตุนใหผูเรียนมุงมั่นปฏิบัติ
และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาขึ้น  ครูตองสามารถจัดเตรียมเนื้อหาสาระที่จะใชสอนโดยมี
การบูรณาการกระบวนการคิดอยางกลมกลืน  เชื่อมโยงกันทุกขั้นตอน  ครูตองสามารถตรวจสอบ
และประเมินผลการคิดและการเรียนรูของผูเรียนทุกขั้นตอน 
  องคประกอบท่ี 8 เงื่อนไขในการนํารูปแบบการสอนไปใช 
  ผลสําเร็จของการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ตอง
พิจารณาเงื่อนไขที่สําคัญดังนี้ 

  1. ผูบริหารสถานศึกษา 
   ผูบริหารสถานศึกษาตองเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและสงเสริมการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรควบคูไปดวยและสนับสนุนสงเสริมอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหการจัดการเรียน
การสอนประสบผลสําเร็จ 

  2. ผูสอน 
   2.1 ผูสอนตองมีความรูความเขาใจรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี   
หลักการแนวคิด กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริบทที่เกี่ยวของรวมถึงสามารถ
ปฏิบัติตามบทบาทของผูสอนตามแนวคิด ทฤษฎี หลักการดังกลาวไดอยางถูกตองเหมาะสม โดย
ตองมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลทั้งความรู ทักษะ    
การคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   2.2 การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมยอยแบบคละความสามารถ 
เกง ปานกลาง ออน ในสัดสวน 1 : 2 : 1 กลุมละ 4-5 คน 
   2.3 เนื่องจากเปนวิชาวิทยาศาสตร ผูสอนจึงตองเตรียมอุปกรณที่ใชในการ
ทดลองใหครบถวนและคํานึงถึงการแกปญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรและตามแนวการ
สอนคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
  3.  ผูเรียน  
   ผูเรียนตองเขาใจบทบาทของตนเองในการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูล 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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แผนภาพที่ 13  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
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 2.  กระบวนการออกแบบและพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
  กระบวนการการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีช่ือเรียกวา “PLOASE Model”   พัฒนาตามขอบขายหลักการและแนวคิด 
ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1) รวมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของจอยซและเวล
(Joyce and Weil 2009 : 1-425) ซ่ึงผลการดําเนินการ 4 ขั้นตอนหลัก มีดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  การวิจัย  (Reseach : R1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  (Analysis : A)     
  ผลจากการศึกษา /วิ เคราะหขอมูลนโยบาย  จุดหมายการจัดการศึกษาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 แผนการ
ศึกษาแหงชาติ และขอมูลความตองการรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถใน    
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 5 ตามสภาพที่คาดหวังและสภาพปจจุบัน ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของผูสอน และ
การเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งการศึกษา/วิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาการออกแบบระบบการเรียนการสอน การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณรวมถึง        
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนคิด การสอนวิทยาศาสตร และครูผูสอน     
ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปไดดังนี้    
  1.  การศึกษา วิเคราะหขอมูลสภาพที่ความคาดหวังและสภาพปจจุบัน ที่เกี่ยวกับ     
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  การสอนคิด จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารขอมูลเชิง
นโยบาย ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอน พบวา 
   สภาพที่คาดหวัง มุงปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง ยึดหลัก   
การเรียนรูดวยตนเองและหลักการเรียนรูตลอดชีวิต  เนนพลังความคิดสรางสรรค  การสรางนิสัยรัก
การอาน การจัดใหมีหองสมุด    ศูนยการเรียนรูชุมชนและสื่อการเรียนรูประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง   
ใหพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะในระดับ
นานาชาติ  โดยใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรในทุกระดับการศึกษา  สวน
การคิดไดกําหนดนโยบายไววา ใหมีการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพื่อสรางสรรคความรู ความคิด
และคุณธรรมของคนโดยมีเปาหมายใหคนไทยทุกคนมีทักษะในการคิด การวิเคราะหและ           
การแกปญหา  มีจุดหมายใหพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด           
การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต สําหรับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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เนนสมรรถนะสําคัญดานการคิดที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยาง
สรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ  นอกจากนี้จากการวิเคราะหหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เนนใหผูเรียนสามารถนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชใน
การศึกษาคนควาหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ คิดอยางเปนเหตุเปนผล   คิดวิเคราะห                
คิดสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตร   ใหพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน    
การแกปญหา การ จัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
   สภาพปจจุบัน คือ ผลการประเมินนักเรียนสวนใหญยังไมผานผลการประเมิน
ดานการคิด  การจัดการเรียนการสอนดานการคิดและวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษายังไมบรรลุ
เปาหมายตามสภาพที่คาดหวัง การจัดการเรียนการสอนยังยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher Center) มุง
สอนแตเนื้อหาวิชาเปนหลัก ใชเทคนิควิธีสอนที่ไมสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคดิ ขาด
การคนควาหาขอมูล ความรูจากแหลงตาง ๆ ดวยตนเอง ไมมีการฝกแกปญหา ไมไดฝกการกํากับ     
การเรียนรูของตน ไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง ครูสวนใหญใชการบรรยาย 
เนนความรูความจํา ไมเนนการทดลอง  ไมฝกการคิดที่มีเหตุผล  การที่ผูเรียนไมไดฝกทักษะใน       
การแกปญหาอยางมีเหตุผล เปนเหตุใหผูเรียนขาดทักษะการแกปญหาอยางมีเหตุผล ไมเขาใจหลักการ
แนวคิดตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทําใหเรียนวิทยาศาสตรแบบทองจํา ไมมีเหตุผลและ
เรียนแลวก็ลืมงายไมสามารถนําความรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
  2.  การศึกษาวิเคราะหขอมูลความตองการรูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวของจาก    
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและครูผูสอน ไดขอสรุปเกี่ยวกับความตองการในการจัดการเรียนการสอน
คิดและการสอนวิทยาศาสตร พบวา  ครูมีความจําเปนและมีความตองการดานการจัดการเรียน    
การสอนวิทยาศาสตรและการสอนคิดหลายดาน ไดแก  ตองการความรูในการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการจัดการเรียนการสอนคิดแกปญหาที่ถูกตอง   ตองการแนวการสอนวิทยาศาสตรที่ทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ตองการพัฒนาทักษะกระบวนการทางศาสตรที่เนนการปฏิบัติจริง
และเรียนรูทักษะตามลําดับขั้นตอน   ตองการวิธีสอนที่เราความสนใจในการเรียน   ตองการให
นักเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ 
  3.   ผลจากการวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  สาระสําคัญ งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับ      
การพัฒนารูปแบบ  พบวา  แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบหลักการและ
แนวคิด ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1) ประยุกตรวมกับกรอบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงประกอบดวย ขั้นตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
(Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Design and Development) ขั้นตอนที่ 3 การนําไปใช (Implementation)   
และขั้นตอนที่ 4  การประเมินผล (Evaluation) และหลักการแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน      
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การสอนของจอยซ และเวลล  ที่นําเสนอองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 3 สวนดังนี้ 
สวนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The model of teaching) 1) กระบวนการเรียนการสอนที่
สําคัญ (Syntax หรือ Phases) 2) ระบบสังคม (Social System) 3)  หลักการตอบสนอง (Principle of 
Reaction)  และ 4) ส่ิงสนับสนุน (Support System) สวนที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรียน         
การสอนไปใช (Application)  และสวนที่ 3 สาระหลักและสิ่งที่สงเสริมการเรียนรู (Onstruction and 
Nurturant Effects) ซ่ึงผูเรียนนํามาเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและกําหนด
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
  4.   ผลจากการวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  สาระสําคัญ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ       
การสอนคิด  และการสอนวิทยาศาสตรพบวา   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนคิด 
ไดแก  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive theory) ของเพียเจต (Piaget)  ทฤษฎีกระบวนการ
ประมวลขอมูล (Information Processing Theory) ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist Theory)  
มุงใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุมีผลตามลําดับขั้นตอน  สามารถรูคิดและนําขอมูลที่สําคัญเก็บไวใน
ความจําระยะสั้นและระยะยาวเพื่อนําออกมาใชอยางเหมาะสมเพื่อสรางความเขาใจและความหมาย
ใหมอยางพอเพียงและสรางสรรคยิ่งขึ้น โดยเชื่อวาสมองเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูและ      
การแปลความหมายขอมูลดังนั้นในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด  ครูจึงควรสงเสริมใหผูเรียน
สรางความรูความเขาใจดวยตนเอง  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัว
(Active) และมีการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่น  ในการเรียนรูจึงควรมีการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการทํางานกลุม ฝกแปลความหมายของสิ่งที่เรียนรูแลวแกปญหา
อยางมีเหตุมีผล  มีการแสวงหาขอมูลมาประกอบการตัดสินใจจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายดวย
ตนเองแลวประมวลความรูเพื่อการเลือกทางเลือกในการแกปญหาที่ถูกตองมีเหตุผล  ซ่ึงในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไดใชหลักการดังกลาว 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอน (Design and Development : D and D) 
 การพัฒนาองคประกอบและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการ
ดังนี้ 
 1.    รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ มีองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ไดแก  หลักการ  วัตถุประสงค  
กระบวนการเรียนการสอน  สาระหลัก  ส่ิงที่สงเสริมการเรียนรู    ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  
และส่ิงสนับสนุน  โดยมีรายละเอียดการดําเนินการพัฒนาในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
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  1.1  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
คือ "พัฒนาการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณไปพรอมกับเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
โดยเนนกระบวนการคิดและคุณภาพการคิดมากกวาปริมาณผลการเรียนรูในเนื้อหาสาระซึ่งให
ผูเรียนไดเรียนรูและฝกฝนดวยตนเอง  มีการกํากับการเรียนรูและวิธีการเรียนรูของตนเอง  โดยถือวา
การเรียนรูของผูเรียนสําคัญที่สุด" ซ่ึงไดจากการสังเคราะหหลักการ และแนวคิดของนักการศึกษา 
ดังตอไปนี้ แนวคิดตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียรเจต (Piaget 2008 : 1-3)  ที่กลาวถึง
การพัฒนาเด็กใหคํานึงถึงสติปญญาของเด็กและจัดประสบการณใหเด็กอยางเหมาะสมกับ
พัฒนาการนั้น  ไมควรบังคับใหเด็กเรียนในสิ่งที่ยังไมพรอม หรือส่ิงที่ยากเกินพัฒนาการตามวัยของ
ตนเพราะจะกอใหเกิดเจตคติไมดีได จึงควรจัดเนื้อหาสาระที่เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ฝก
คิดระดับตน ๆ และพัฒนาการคิดใหสูงขึ้นตามลําดับโดยเตรียมความพรอมของผูเรียนทั้งความรู 
ทักษะกอนใหเรียนรูเร่ืองใหมหรือทักษะใหมที่ซับซอนยิ่งขี้น  นอกจากนี้คลอสเมียร (Klausmeier 
1985 : 24-26)   ยังกลาวเกี่ยวกับทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูลในกระบวนการขยายความคิด 
(Elaborative Operations Process) โดยการเรียบเรียงผสมผสานขยายความสัมพันธความรูใหมกับ
ความรูเดิม ดังนั้นจึงควรฝกใหผูเรียนสามารถบริหารควบคุมกระบวนการทางปญญา หรือ
กระบวนการคิดของตนเนื่องจากเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดสูงขึ้น  และ
แนวคิดตามทฤษฎีการสรางความรู ของไวก็อตสกี้ (Vygotsky 1978 : 86-87; Gredler 1997 : 239-
241) ไพจิตร สะดวกการ (2538 : 46) และทิศนา แขมมณี (2548  : 66)  ที่กลาววาผลของการเรียนรูที่
มีความหมายจะมุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรูและการตระหนักรูในกระบวนการนั้น  
เปาหมายการเรียนรู คือรูจริง นําไปใชไดอยางตอเนื่องกาวหนายิ่งขึ้น ตองมาจากการปฏิบัติงานจริง 
(Authentic Tasks) ครูจะตองเปนตัวอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเห็น ผูเรียนจะตอง
ฝกฝนการสรางความรูดวยตนเอง  มีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่ โดยผูเรียนตองนําตนเองและ
ควบคุมตนเองในการเรียนรูตลอดเวลา  
  1.2  วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถใน     
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 คือ “พื่อใหผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีความพึงพอใจตอการสอนดวยรูปแบบ     
การเรียนการสอน”  ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน 2551 เปาหมายการสอนวิทยาศาตร  หลักการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
ทักษะ ความสามารถในมุมมองของครูผูสอน  ผูบริหาร นักวิชาการ ซ่ึงสรุปไดวาเพื่อใหนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 5 สามารถคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  1.3 กระบวนการ เร ียนสอนของรูปแบบการ เร ียนการสอนเพื ่อสง เสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 คือ  ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นเตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจใน
การเรียน (Preparing and Motivation : P) 2) ขั้นเรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning 
Thinking by Practice : L)  3)ขั้นจัดระเบียบความรู(Organizaning of Knowledge : O) 4) ขั้น
ประยุกตใชกระบวนการคิด (Applying Thinking Process : A) 5)ขั้นสรุป (Summarize : S) 6)ขั้น
ประเมินผล (Evaluating : E)  ซ่ึงไดจากการสังเคราะหหลักการ และแนวคิดตามทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเพียรเจต (http://www.learningandteaching. info/learning/piaget.htm) ทฤษฎี       
การสรางความรู (Constructivist Learning Theory) ของไวก็อตสกี้ (Vygotsky 1978 : 86-87; 
Gredler 1997 : 239-241) แนวคิดของไพจิตร สะดวกการ (2538 : 46) คลอสเมียร (Klausmeier 1985 
: 24-26)  และทิศนา แขมมณี (2548  : 66)  สรุปไดวา การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเด็กเกิด        
การเรียนรูตามวัยของตนสามารถชวยใหเด็กพัฒนาไปสูพัฒนาการขั้นสูง  ควรเปดโอกาสใหเด็ก
ไดรับประสบการณ และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมาก ๆ  การที่ผูเรียนรูวาตนเองคิดอะไร        
ทําอะไร เพื่ออะไรและรูจักการบริหารควบคุมกระบวนการทางปญญาหรือกระบวนการคิดของตน
ช้ันหนึ่ง ดวยกระบวนการ “รูคิด” หรือ “Metacognition” หรือ “การรูคิด”  ซ่ึงหมายถึงการตระหนัก
รู (Awareness) การทํางานของตนดวยกลวิธี (Strategies) ตาง ๆ อันจะชวยใหการเรียนรูและงานที่
ทําประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ ก็จะสามารถทําใหบุคคลนั้นสามารถสั่งงานใหสมองกระทําการ
ตาง ๆ อันจะประสบผลสําเร็จในการเรียนรูได  ในการเรียนการสอนผูเรียนจะตองเปนผูจัดกระทํา
ขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และตองสรางความหมายใหกับส่ิงนั้นดวยตนเอง โดยการใหผูเรียน
อยูในบริบทจริง  ผูเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธทางสังคม    
การรวมมือและการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียนและ
บุคคลอื่น ๆ จะชวยใหการเรียนรูของผูเรียนกวางขึ้น ซับซอนขึ้นและหลากหลายขึ้น  ผูเรียนมี
บทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่โดยผูเรียนจะนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรูแกปญหา
เองในที่สุด 
  1.4  สาระหลัก    ที่นํามาใชกับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
คือ  “การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เนื้อหาวิทยาศาสตร”  
ซ่ึงไดจากการสังเคราะหหลักการ และแนวคิดนักวิชาการที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี 2544 : 13-
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14; 2548; คลอสเมียร (Klausmeier 1985 : 26) Jonassen 1992ไพจิตร สะดวกการ (2538 : 46); ทศินา 
แขมมณี และคณะ (2544 : 105-110, 153-154) Marzano and others (1991 : 89-93) ลักขณา สิริวัฒน  
(2549 : 24-39 วิจารณญาณ Dewey (1933 : 8);  Moore and Parker (1986 : 17); Ennis (1989 : 13);
วัตสั และกลาสเซอร (Watson and Glaser); เดรสเซล และเมยฮิว (Dressel and Mayhew); เอนนิส 
(Ennis); โพลยา (Polya 2009 : 6-22); บรูเนอร (1976 : 89-100); กิลฟอรด (Guilford 1971 : 9); 
(Weir 2005 : 18); ดิวอ้ี (Dewey 1976 : 130); The American Association for Advancement of 
Science (AAAS); สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531 : 1-9) และวัชรา          
เลาเรียนดี (2553 : 73-74)  สรุปสาระสําคัญไดวา การเรียนตามสาระวิทยาศาสตรนักเรียนตองมี   
การฝกปฏิบัติจริง เรียนรูจากการปฏิบัติมากกวาการทองจํา  ซ่ึงครูควรจัดสถานการณหรือปญหาที่
เราความสนใจใหนักเรียนฝกคิดแกปญหาอยางมีเหตุมีผล  มีการไตรตรองหาทางเลือกใน            
การแกปญหาแลวตัดสินใจอยางถูกตอง  รูและเขาใจหลักการกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
สามารถปฏิบัติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร พิสูจนใหเห็นตามความเปนจริง  โดยนักเรียนเปน
ผูรับผิดชอบการเรียนของตนเอง และทํางานรวมกับผูอ่ืนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันละกัน   
อยางมีคุณภาพ   
  1.5  ส่ิงที่สงเสริมการเรียนรู คือ “การแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูการกํากับ
การเรียนรูของตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน”  ซ่ึงเปนสมรรถนะที่ผูเรียนจะตองมีและมี             
การสงเสริมพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดจากการสังเคราะหหลักการ  และแนวคิดนักวิชาการที่
หลากหลาย (Vygotsky 1978 : 86-87; Driscoll 1994 : 224-239; ทิศนา แขมมณี 2548 : 94-96;
ไพจิตร สะดวกการ 2538 : 46 และวัชรา เลาเรียนดี 2553 : 73) สรุปสาระสําคัญไดวา ผูเรียนจะตอง
เปนผูจัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และตองสรางความหมายใหกับส่ิงนั้นดวยตนเอง 
โดยการใหผูเรียนแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรู  การปฏิบัติในสถานการณจริงผูเรียนจะตองมี
โอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือและการแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดและประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียน และบุคคลอื่น ๆ  ใหสามารถใชขอมูล
จากแหลงเรียนรูจริง ของจริงและการรวมปฏิบัติจริง สามารถนําประสบการณหรือทักษะไปใชใน
สถานการณอ่ืน 
  1.6  เงื่อนไขในการนํารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไปใช  ประกอบดวย ระบบสังคม  หลักการ
ตอบสนองและสิ่งสนับสนุน    ซ่ึงพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive 
Theory) ของเพียรเจต  ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล (Information Processing Theory) ทฤษฎี
การสรางความรู (Constructivist Theory) ของนักวิชาการที่หลากหลาย (Piaget 2008 : 1-3; 
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Klausmeier 1985 : 24-26; Vygotsky 1978 : 86-87; Driscoll 1994 : 224-239; Osman and Hannafin, 
1992 : 83-99; ทิศนา แขมมณี 2548 : 94-96; ไพจิตร สะดวกการ 2538 : 46 และวัชรา เลาเรียนดี 
2553 : 73) ซ่ึงเปนหลักและแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของครูและนักเรียน รตอบสนองของครู
ตอการกระทําของนักเรียนและบุคลิกลักษณะของครูที่จะทําใหการจัดการเรียนรูประสบผลสําเร็จ 
โดยครูผูสอนตองตนเอง  ครูตองเตรียมปญหาและสถานการณที่เปนปญหามาใหนักเรียนฝกคิด 
เตรียมสื่อสําหรับแหลงขอมูลตาง ๆ และกิจกรรมการเรียนใหพรอม ใหนักเรียนสามารถแสวงหา
ขอมูลไดดวยตนเอง  รับผิดชอบและกํากับการเรียนรู โดยมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันอยางเหมาะสมรวมทั้งการบริหารจัดการ สงเสริมสนับสนุน
ผูบริหารสถานศึกษา 
 2.  การตรวจสอบความสอดคลองรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
ที่สรางขึ้นโดยนําไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและใหผูเชี่ยวชาญ  9  ทาน  ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  ภาษาที่ใช และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ 
(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  ไดคาเทากับ 0.89 และปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ
หลักการ  วัตถุประสงค กระบวน การเรียนการสอน  สาระหลัก  ส่ิงที่สงเสริมการเรียนรู  ระบบสังคม  
หลักการตอบสนอง  และสิ่งสนับสนุนใหมีความชัดเจน 
 3.   การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดปรับปรุงแกไขจาก
ผูเชี่ยวชาญไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  แบบกลุมใหญ (Filed Tryout) โดยใชเกณฑ 80/80  ทดลองกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวังไกลกังวล ที่เปนเด็กเกง ปานกลาง และออน จํานวน 30 คน 
โดยไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เทากับ  86.11/87.67  ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                 
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80  โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอน  
เกี่ยวกับการใชคํา การสะกดคําใหถูกตอง และปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ        
การจัดการเรียนการสอน   
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 ตอนที่ 3  การวจัิย (Research : R2) นํารปูแบบการเรียนการสอนไปใช (Implementation : I) 
 

 ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนที่ผานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 แลวไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่เปนกลุมทดลองจากโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
จํานวน 41 คน โดยผูวิจัยดําเนินการสอนเองมีผลการสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    
แตละแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
 

ตารางที่ 17 ผลการสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

  คะแนนเฉลี่ย 
           ของ

ทักษะ 
 

 
แผนการ
จัดงการเรียนรู 

กา
รส

ังเก
ต 

กา
รว
ัด 

กา
รจ
ําแน

ก 
ปร

ะเภ
ท 

กา
รห

าค
วาม

สัม
พนั

ธร
ะห

วาง
 

สเป
สก

ับส
เปส

เแล
ะ 

สเป
สก

ับเว
ลา

 

กา
รค
ําน
วณ

 

กา
รจ
ัดก

ระ
ทํา

 
แล

ะส
ือ่ค

วาม
หม

าย 
ขอ

มูล
 

กา
รล
งค
วาม

เห็น
จาก

ขอ
มูล

 

แผนที่ 1 2.58 - - - - - - 
แผนที่ 2 2.78 - - - - - - 
แผนที ่3 - - 2.55 - - 2.35 - 
แผนที่ 4 2.58 - - - 2.53 - - 
แผนที่ 5 - - - - - - - 
แผนที่ 6 2.38 2.55 - - - - - 
แผนที่ 7 2.50 - - - - 2.3 - 
แผนที่ 8 - - - - - - - 
แผนที ่9 2.65 - - - - - 2.35 
แผนที่ 10 - - - - - - - 
แผนที่ 11 2.70 - - - - - 2.38 
แผนที่ 12 - 2.75 - - 2.60  - 
แผนที่ 13 - - 2.63 - - - - 
แผนที่ 14 2.63 - 2.65 - - - - 
แผนที่ 15 - 2.58 - - - - - 
แผนที่ 16 2.80 - - 2.53 - - - 
คาเฉลี่ย 2.62 2.63 2.61 2.57 2.57 2.33 2.37 
เกณฑ มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง 
ระดับ สูง สูง สูง สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางที่ 18 ผลการสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  

        คะแนนเฉลี่ย 
           ของทักษะ 

 
 
แผนการจัดการเรียนรู 

กา
รพ

ยาก
รณ

 

กา
รต

ั้งส
มม

ติฐ
าน

 

กา
รน

ิยาม
 

เชิง
ปฏ

ิบัต
ิกา
ร 

กา
รก
ําห

นด
แล

ะค
วบ

คุม
ตัว

แป
ร 

กา
รท

ดล
อง

 

กา
รต

ีคว
าม
หม

าย 
ขอ

มูล
 

แล
ะล

งข
อส

รุป
 

แผนที่ 1 - - - - 2.33 - 
แผนที่ 2 - - - 2.18 2.30 - 
แผนที่ 3 - - - - - - 
แผนที่ 4 - - - 2.33 - - 
แผนที่ 5 - 2.30 - - 2.43 - 
แผนที่ 6 - - - - 2.28 - 
แผนที่ 7 -  - - - - 
แผนที่ 8 - 2.73 - - 2.28 - 
แผนที่ 9 - - - - - - 
แผนที่ 10 - - 2.23 - 2.33 - 
แผนที่ 11 - - - - -  
แผนที่ 12 - - - - - 2.25 
แผนที่ 13 - - - - - - 
แผนที่ 14 - - - - - - 
แผนที่ 15 2.55 - - - - - 
แผนที่ 16 - - - - - - 
คาเฉล่ีย 2.55 2.52 2.23 2.26 2.33 2.25 
เกณฑ มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ระดับทักษะ สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 18 ผลการสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในภาพรวมสวนใหญ จํานวน 7 ดาน อยูในระดับสูง ไดแก   ทักษะ
การสังเกต    ทักษะการวัด   ทักษะการจําแนกประเภท    ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
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กับสเปสเและสเปสกับเวลา  ทักษะการคํานวณ  ทักษะการพยากรณ  และทักษะการตั้งสมมติฐาน 
สวนทักษะที่เหลือ จํานวน 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก ทักษะการจัดกระทํา และ               
ส่ือความหมายขอมูล  ทักษะการลงความเห็น จากขอมูล  ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ  ทักษะ    
การกําหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการทดลอง    ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
 โดยมีคาเฉลี่ยรายทักษะเรียงตามลําดับดังนี้ 
 ลําดับที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีคาเฉลี่ยจากการสังเกตสูงที่สุด คือ 
การวัดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 มีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง  
 ลําดับที่ 2 คือการสังเกตมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร       
อยูในระดับสูง 
 ลําดับที่ 3 คือ การจําแนกประเภท มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.61 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับสูง 
 ลําดับที่ 4    การคํานวณ  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสเและสเปสกับเวลา
มีคาเฉลี่ยเทากัน  คือ  2.57 ซ่ึงมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง 
 ลําดับที่ 6 คือ การพยากรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยูในระดับสูง 
 ลําดับที่ 7 คือ การตั้งสมมติฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับสูง 
 สวนคาเฉลี่ยจากการสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่อยูในระดับปานกลาง
มีดังตอไปนี้ 
 ลําดับที่ 8 การลงความเห็นจากขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.37 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
 ลําดับที่ 9 การทดลองและการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 
2.33 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
 ลําดับที่ 11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.26 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
 ลําดับที่ 12 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.25 มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
 และลําดับที่ 13 การนิยามเชิงปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.23 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
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 สําหรับผลการบันทึกหลังการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม  
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวจิารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในการเรียนรู โดยผูวิจัยเปนผูสังเกตและบนัทึกดังนี ้
 จากการสังเกตและบันทึกหลังการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนใน
ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5 พบวา นักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนในภาพรวมอยูในระดับดี สนใจเรียนวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  ฝกคิดตามขั้นตอนซึ่งมีการแนะนําการคิดทุกขั ้นตอนในระยะแรก ครูตอง
กระตุนเราความสนใจอยางสม่ําเสมอ  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม เชน  ถามและตอบคําถาม  
มุงมั่นในการศึกษาตัวอยาง ทบทวนในสิ่งที่ตนเองเคยเรียนผานมา  เหตุการณที่เคยพบเห็นแต
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ระยะแรกนักเรียนยังไมสามารถ คนควาขอมูลไดมากพอ  
ครูจึงตองแนะนําวิธีการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลอยางถูกวิธีเปนระยะ โดยเฉพาะการคนควา
จากอินเทอรเน็ตสวนใหญยังทําไมได จึงตองเพิ่มเติมความรูที่จําเปนและเกี่ยวกับการแกปญหา 
นักเรียนคอนขางไมกลาแสดงออก  ในระยะแรกจึงมีการกระตุนนักเรียนโดยใชคําชมเชยเพื่อ
เปนกําลังใจกับนักเรียน การนําเสนอหนาชั้นมักเปนคนเดิมในแตละกลุม นอกจากนี้ครูตองคอย
ชี้แนะการทําความสะอาดอุปกรณและหองเรียน โดยดูแลอยางใกลชิดใชเวลาในการทํากิจกรรม
มากกวาที่กําหนดไวประมาณ 5-10 นาที ผลการทํากิจกรรมของนักเรียนผานเกณฑทุกคน   
 จากการสังเกตและบันทึกหลังการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนใน
ระหวางกิจกรรมการเรียนรูตั ้งแตแผนการจัดการเรียนรูที ่ 6-10 พบวา นักเรียนมีพฤติกรรม        
การเรียนในภาพรวมอยูในระดับดี  มีการพัฒนาการเรียนรูตามขั้นตอนการคิดแตละขั้นตอนได
คลองแคลวขึ้น  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  เชน  ตั้งคําถาม ถามและตอบคําถาม  ยกตัวอยาง 
มากขึ้น นักเรียนอาสาชวยครูยกอุปกรณมาในหองเรียน เขาเรียนตรงตามเวลามากขึ้น นักเรียน
ฝกคิดตามขั้นตอนเมื่อเสร็จสิ้นใหนักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุม การนําเสนอผลงานที่ปฏิบัติ 
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมมากขึ้น กลาแสดงออกในการนําเสนอมากขึ้น  
และมีการเปลี่ยนแปลงผูนําเสนอนักเรียนจึงมีสวนรวมมากขึ้น  ในการทํากิจกรรมบางกิจกรรม
ไดเปลี่ยนสถานที่ในการทํา เชน กลางสนาม ใตตนไม ทําใหนักเรียนเกิดการคิดแกปญหาไดดี
กลุมทําความสะอาดรวดเร็ว ใชเวลาในการทํากิจกรรมนอยกวาเดิมประมาณ 2-3 นาที ผลปรากฎ
วาผลการทํากิจกรรมของนักเรียนผานเกณฑทุกคน   
 จากการสังเกตและบันทึกหลังการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนใน
ระหวางกิจกรรมการเร ียนการสอนตั ้งแตแผนการจัดการเร ียนรู ที ่ 11-16 พบวา  นักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนในภาพรวมอยูในระดับดี พัฒนาขึ้น นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียน
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ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณไดเปนอยางดี คลองแคลว 
สามารถสรุปเนื้อหาสาระดานวิทยาศาสตรหลังเรียนไดดีและปฏิบัติตามทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรได  นักเรียนกระตือรนมาชวยยกอุปกรณในการเรียน เขาเรียนตรงตามเวลา เมื ่อ
เสร็จสิ้นนําเสนอผลงานที่ปฏิบัติ นักเรียนสงงานอยางรวดเร็วกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
มากขึ้น กลาแสดงออกในการนําเสนอมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงผูนําเสนอตลอดนักเรียนได
มีสวนรวมครบทุกคน เปลี่ยนบทบาทหนาที่การเปนสมาชิกกลุม ในการทํากิจกรรมบางกิจกรรม
นักเรียนมีสวนรวมในการนําสื่อ อุปกรณมา เชน กระติกน้ําแข็ง กระปองนมเปนตน แตครูตอง
เตรียมอุปกรณมาเพิ่มเติมไวสําหรับการเรียนใหเสมอ  มีการฝกปฏิบัตินอกหองเรียน เชน วัด
อุณหภูมิเปรียบเทียบภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน ทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น 
เขาใจและปฏิบัติการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณโดยใชเนื้อหาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง  การทําความสะอาดนักเรียนเก็บอุปกรณอยางรวดเร็ว ใชเวลาใน
การทํากิจกรรมตามที่กําหนด ผลปรากฎวาผลการทํากิจกรรมของนักเรียนผานเกณฑทุกคน  
นักเรียนมีความกระตือรือรน ยิ้มแยม มีความสุข กลาพูด กลารวมกิจกรรมมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่  4  การพัฒนา (Development : D2) (การประเมินผล  (Evaluation : E) 
 จากการนํารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นี้ไปใช  
โดยตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการเรียน        
การสอนเทากับ 0.89 และนําไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน          
วังไกลกังวล จํานวน 30 คน ที่ผานการหาประสิทธิภาพ ไดคาเทากับ 86.11/87.67 แลวนําไปใชจริง
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จํานวน 41 คน เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนปรากฏวา ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ      
อยูในระดับมากที่สุด ไดมีการปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนเกี่ยวกับยืดหยุน
ระยะเวลาในการเรียนใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม  เพื่อใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอน  ครูผูสอนตองบริหารเวลาใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามความยาว
ของเนื้อหาแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง มีคาดัชนีความสอดคลอง
ของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 1.00 
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 จากผลการวิจัยที่นําเสนอในตอนที่ 1 สรุปวา ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน       
การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ยอมรับ
สมมติฐานขอที่ 1 
 

ตอนที่  2  ผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนจากการใช 
                   รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
                   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 ผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีดังตอไปนี้ 
 1. การประเมินผลความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน  ปรากฏดังตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารญาณกอนเรียนและ 
 หลังเรียน  
 

 คะแนน คะแนน
เต็ม X  S.D. df t Sig 

กอนเรียน 130 34.34 6.45 
หลังเรียน 130 116.83 4.08 

40 69.41* .000 

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 19 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารญาณ
กอนเรียนและหลังเรียนพบวา การทดสอบคาสถิติ t  = 69.41, Sig = .000  ความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  โดยความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 34.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  6.45 ( = 34.24, S.D. = 6.45) 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 116.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.08 ( X = 116.83, S.D. = 
4.08) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถใน   

X
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การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
           1.1 การประเมินผลความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารญาณของ
นักเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  ปรากฏดังตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  
     

คะแนน คะแนน
เต็ม X  S.D. df t Sig 

กอนเรียน 40 15.71 4.92 
หลังเรียน 40 36.46 1.72 

40 24.13* .000 

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
พบวา เมื่อทดสอบสถิติ t  = 24.13, Sig = .000  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 15.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ 4.92 
( X =15.71, S.D. = 4.92)  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ  36.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ  
1.72 ( X = 36.46, S.D.= 1.72)    
 

          1.2 ผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณดาน
ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  ปรากฏดังตาราง    
ที่ 21 
 

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน คะแนน
เต็ม X  S.D. df t Sig 

กอนเรียน 50 6.12 1.90 
หลังเรียน 50 43.95 3.16 

40 65.34* .000 

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณดานทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา เมื่อทดสอบ
สถิติ t  = 65.34, Sig = .000  ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผลการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดกอนเรียน เทากับ 6.12          
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.90 ( X = 6.12, S.D. = 1.90)  คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดหลังเรียน  
เทากับ 43.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.16 ( X = 43.95, S.D. = 3.16)   
 

ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียน 
 จําแนกตามขั้นตอนการคิด 
 

ทักษะการคิด
แกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ 

ชวงเวลา
การ

ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. รอยละเฉล่ีย ระดับทักษะ 
ในการคิด 

ลําดับที ่

 
กอนเรียน 

10 2.05 0.59 20.50 ตํ่ามากตอง
ปรับปรุง 

 
ทักษะในการระบุ
ปญหาไดอยาง
ชัดเจนถูกตอง 

หลังเรียน 
 

10 9.41 0.74 94.10 สูง 

1 

 
กอนเรียน 

10 1.27 0.50 12.70 ตํ่ามากตอง
ปรับปรุง 

ทักษะในการ 
ระบุสาเหตุของ

ปญหาอยางรอบคอบ
และชัดเจน 

หลังเรียน 
 

10 8.88 0.68 88.80 สูง 

2 

 
กอนเรียน 

10 1.15 0.42 11.50 ตํ่ามากตอง
ปรับปรุง 

ทักษะในการ 
ระบุลักษณะขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลและประเมิน
ขอมูลในดานความ
ถูกตอง ความ

นาเชื่อถือและความ
เพียงพอ 

หลังเรียน 
 

10 8.37 0.74 83.70 สูง 

4 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 

ทักษะการคิด
แกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ 

ชวงเวลา
การ

ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. รอยละเฉล่ีย ระดับทักษะ 
ในการคิด 

ลําดับที ่

 
กอนเรียน 

10 0.95 0.50 9.50 ตํ่ามากตอง
ปรับปรุง 

 
ทักษะในการระบุ
ทางเลือกในการ

แกปญหา 
หลังเรียน 
 

10 8.66 0.76 86.60 สูง 

3 

 
กอนเรียน 

10 0.63 0.70 6.30 ตํ่ามากตอง
ปรับปรุง 

ทักษะในการ
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกในการ
แกปญหาอยางมี

เหตุผล 

หลังเรียน 
 

10 8.24 0.77 82.40 สูง 

5 

 
กอนเรียน 

50 6.12 1.90 12.24 ตํ่ามากตอง
ปรับปรุง 

 
โดยรวมทุกขอ 

หลังเรียน 50 43.12 0.19 86.24 สูง 

 

 
 จากตารางที่ 22 แสดงทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน หลังเรียนทั้ง 
5 ดาน ไดแก ความสามารถในการระบุปญหาไดอยางชัดเจนถูกตอง  ความสามารถในการระบุ
สาเหตุของปญหาอยางรอบคอบและชัดเจน   ความสามารถในการระบุลักษณะขอมูล วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและประเมินขอมูลในดานความถูกตอง ความนาเชื่อถือและความเพียงพอ 
ความสามารถในระบุทางเลือกในการแกปญหาและประเมินทางเลือกในดานผลดีผลเสียอยาง
สมเหตุสมผล  ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาอยางมีเหตุผล พบวา 
กอนเรียน ระดับความสามารถของทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณทุกดาน อยูในระดับต่ํา
มากตองปรับปรุงและหลังเรียนระดับทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณทุกดาน อยูใน
ระดับสูง 
 โดยภาพรวมในการทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน 
พบวา คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 12.24 คะแนนเฉลี่ย เทากับ 6.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
1.90 ( X = 6.12, S.D. = 1.90)   เมื่อเปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนน พบวาทักษะการคิดอยูใน
ระดับต่ํามากตองปรับปรุง  และการทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน 
พบวา คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 86.24 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 43.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
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0.19 ( X = 43.12, S.D. = 0.19)    เมื่อเปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนน พบวา ความสามารถใน    
การคิดอยูในระดับสูง 
 เมื่อเรียงลําดับคะแนนตามรอยละคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยหลังเรียนไดดังนี้ 
 ลําดับที่ 1 ดานทักษะในการระบุปญหาไดอยางชัดเจนถูกตองจากการทดสอบวัดทักษะ
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ พบวา  คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 94.10  คะแนนเฉลี่ย ( X )
เทากับ 9.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.74 ( X = 9.41, S.D. = 0.74) เมื่อเปรียบเทียบ
เกณฑการใหคะแนน พบวา ทักษะในการคิดอยูในระดับสูง 
 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ ดานทักษะในการระบุสาเหตุของปญหาอยางรอบคอบและ
ชัดเจนจากการทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ พบวา คะแนนเฉลี่ย คิดเปน
รอยละ 88.80 คะแนนเฉลี่ย เทากับ 8.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 ( X = 8.88, S.D.= 
0.68) เมื่อเปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนน พบวา ทักษะในการคิดอยูในระดับสูง 
 ลําดับที่ 3 คือ ดานทักษะในระบุทางเลือกในการแกปญหาจากการทดสอบวัดทักษะ   
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ พบวา คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 86.60 คะแนนเฉลี่ย เทากับ 
8.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.76 ( X = 8.66, S.D. = 0.76)    เมื่อเปรียบเทียบเกณฑการให
คะแนน พบวา ทักษะในการคิดอยูในระดับสูง  

 ลําดับที่ 4 คือ ดานทักษะในการระบุลักษณะขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ประเมินขอมูลในดานความถูกตอง ความนาเชื่อถือและความเพียงพอจากการทดสอบวัดทักษะการ
คิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ พบวา คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 83.70 คะแนนเฉลี่ย เทากับ 8.37 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 ( X = 8.37, S.D. = 0.74) เมื่อเปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนน 
พบวา ทักษะในการคิดอยูในระดับสูง 

 และลําดับที่ 5 คือ ดานทักษะในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาอยางมี
เหตุผลจากการทดสอบวัดการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ พบวา คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 
82.40 คะแนนเฉลี่ย เทากับ 8.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.77 ( X = 8.24, S.D. = 0.77)   เมื่อ
เปรียบเทียบเกณฑการใหคะแนน พบวา ทักษะในการคิดอยูในระดับสูง 
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คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแกปญหาอยางมวิีจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน 
 
 

0
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กอนเรียน 20.5 12.7 11.5 9.5 6.3

หลังเรียน 94.1 88.8 83.7 86.6 82.4

ระบุปญหา ระบุสาเหตุ ระบุลักษณะขอมูล ระบุทางเลือก
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือก

 
 
 
 
 
              

คา
เฉล

ี่ยร
ยล
ะ 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 11 แสดงคาเฉลี่ยการคิดแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียนรายดาน 
 
        1.3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน  ปรากฏดังตารางที่ 23 
 

ตารางที่ 23  เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. df t Sig 
กอนเรียน 40 12.51 3.42 
หลังเรียน 40 36.41 1.66 

40 37.46* .000 

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและ
หลังเรียน  พบวา เมื่อทดสอบสถิติ t  = 37.46, Sig = .000  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน
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เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน
เรียน เทากับ 12.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ  3.42 ( X = 12.51, S.D. = 3.42)    คะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน  เทากับ 36.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.66 ( X = 36.41, S.D. = 1.66)    

 
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน 
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กอนเรียน 15.71 6.12 12.51
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แผนภาพที่ 14  แสดงคาเฉลี่ยความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวจิารณญาณกอนเรียนและ 
      หลังเรียน 
 
 ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกลาวที่เสนอมาในตอนที่ 2 ซ่ึงประกอบดวยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทําให
สรุปไดวา ความสามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ยอมรับสมมติฐานขอที่ 2 
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ตอนที่  3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการสอนดวย 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการสอนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระ             
การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 24 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียน 
 การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรู 
 วิทยาศาสตร  
 

ระดับความพึงพอใจ ขอคําถาม 
X  S.D. แปลความ ลําดับท่ี 

ดานตัวครูผูสอน 
1.  ครูแนะนําและขยายผลการปฏิบัติการคิดทุกขั้นตอน 

 
4.49 

 
0.55 

 
มาก 

 
5 

2.  ครูอธิบายใหความรูอยางชัดเจน 4.49 0.64 มาก 5 
3.  ครูจัดชั้นเรียนเหมาะสมกับสภาพกิจกรรม 4.41 0.50 มาก 7 
4.  ครูเตรียมสื่อ อุปกรณลวงหนา และเหมาะสม    4.56 0.50 มากที่สุด 3 
5. .  ครูชมเชย  ใหกําลังใจในการเรียน 4.73 0.45 มากที่สุด 1 
6.  ครูมีความรู ความเขาใจในกระบวนการคิดและ การจัดการเรียนการสอน 
     อยางแทจริง 

4.56 0.50 มากที่สุด 3 

7.  ครูกระตุนใหผูเรียนมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง 4.68 0.47 มากที่สุด 2 
รวม 4.56 0.19 มากท่ีสุด 4 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน     
8.  มีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 4.73 0.44 มากที่สุด 3 
9.  ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยเองและรวมกันเรียนรูกับผูอื่น 4.80 0.46 มากที่สุด 2 
10.  ผูเรียนมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่ 
       หลากหลาย 

4.93 0.26 มากที่สุด 1 

11.  สรุปความรู เชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.66 0.48 มากที่สุด 4 
รวม 4.78 0.18 มากท่ีสุด 1 

ดานวัดและประเมนิผล 
12. วัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 
4.63 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

 
3 

13. ผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียน 4.80 0.40 มากที่สุด 1 
14.  ประเมินผลทั้งระหวางเรียนและสิ้นสุดการเรียน 4.17 0.83 มาก 4 
15.  ประเมินผลทั้งการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความรู 
      ของผูเรียน 

4.71 0.51 มากที่สุด 2 

รวม 4.58 0.26 มากท่ีสุด 3 
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ตารางที่ 24 (ตอ)  
 

ระดับความพึงพอใจ ขอคําถาม 
X  S.D. แปลความ ลําดับท่ี 

ดานประโยชนของรูปแบบการเรียนการสอน 
16. รูปแบบการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและผูเรียน 

 
4.61 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

 
4 

17. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทําใหเขาใจเนื้อหา  สามารถคิดแกปญหา 
      อยางมีวิจารณญาณและสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

4.76 0.43 มากที่สุด 1 

18. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทําใหเกิดความสนุกสนาน 4.61 0.49 มากที่สุด 4 
19. รูปแบบการเรียนการสอนนี้สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 4.71 0.46 มากที่สุด 2 
20. รูปแบบการเรียนการสอนนี้นาสนใจเหมาะสมกับการเรียนรู 4.68 0.47 มากที่สุด 3 

รวม 4.67 0.27 มากท่ีสุด 2 
เฉลี่ยรวม 4.64 0.11 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 24   จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระ      
การเรียนรูวิทยาศาสตร ภาพรวม  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
อยูในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.64, S.D. = 0.11)   และเมื่อแยกเปนรายดาน  พบวา  นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน  โดยเรียงจากคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย  ไดดังนี้  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน( X  = 4.78, S.D. = 0.18)  รองลงมา  ไดแก  
ดานประโยชนของรูปแบบการเรียนการสอน ( X  = 4.67, S.D. = 0.27)  ลําดับที่ 3 คือ ดานวัดและ
ประเมินผล( X  = 4.58, S.D. = 0.26)  และดานตัวครูผูสอน ( X  = 4.56, S.D. = 0.19) เปนลําดับ
สุดทาย 
 เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับไดดังนี้ 
 ลําดับที่ 1 จากการสอบถามความพึงพอใจดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร อยูในระดับมากที่สุด 
( X  = 4.78, S.D. = 0.18)  และเมื่อแยกรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกขอ ไดแก  
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ( X  = 4.93, S.D. = 0.26)  
ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยเองและรวมกันเรียนรูกับผูอ่ืน ( X  = 4.80, S.D. = 0.46)  มี
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การเรียงเนื้อหาและกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ( X  = 4.73, S.D. = 0.44)  สรุปความรู เชื่อมโยง
นําไปใชในชีวิตประจําวันได ( X  = 4.66, S.D. = 0.48)   
 ลําดับที่ 2 จากการสอบถามความพึงพอใจดานประโยชนของรูปแบบการเรียนการสอน 
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.67, S.D. = 0.27) และเมื่อแยกรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด   
ทุกขอ ไดแก  รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทําใหเขาใจเนื้อหา  สามารถคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณและสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ( X  = 4.76, S.D. = 0.43)  รูปแบบ  
การเรียนการสอนนี้สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ( X  = 4.71, S.D. = 0.46)  รูปแบบการเรียน      
การสอนนี้นาสนใจเหมาะสมกับการเรียนรู ( X  = 4.68, S.D. = 0.47)  และมีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจเทากัน ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทําใหเกิดความสนุกสนาน ( X  = 4.61, S.D. = 0.49)  
รูปแบบการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและผูเรียน  ( X  = 4.61, S.D. = 0.49)   
 ลําดับที่ 3 จากการสอบถามความพึงพอใจดานวัดและประเมินผล พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร อยูในระดับมากที่สุด 
( X  = 4.58, S.D. = 0.26) และเมื่อแยกรายขอ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก  ผูเรียน
ทราบความกาวหนาในการเรียน ( X  = 4.80, S.D. = 0.40) ประเมินผลทั้งการคิด ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศษสตรและการความรูของผูเรียน ( X  = 4.71, S.D. = 0.51) วัดผลและประเมินผลดวย
วิธีการที่หลากหลาย ( X  = 4.63, S.D. = 0.54)  นักเรียนพึงพอใจในระดับมาก ไดแกประเมินผลทั้ง
ระหวางเรียนและสิ้นสุดการเรียน ( X  = 4.17, S.D. = 0.83)  
 ลําดับที่ 4 จากการสอบถามความพึงพอใจดานตัวครูผูสอน  พบวา  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.56, S.D. = 0.19)  และเมื่อแยกรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
ไดแก  ครูชมเชย  ใหกําลังใจในการเรียน ( X  = 4.73, S.D. = 0.45)  ครูกระตุนใหผูเรียนมุงมั่นใน
การพัฒนาตนเอง ( X  = 4.68, S.D. = 0.47)  ซ่ึงมีคะแนนความพึงพอใจเทากัน ไดแก ครูมีความรู 
ความเขาใจในกระบวนการคิดและ การจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง ( X  = 4.56, S.D. = 0.50)  
ครูเตรียมสื่อ อุปกรณลวงหนา และเหมาะสม ( X  = 4.56, S.D. = 0.50) ระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก ไดแก ครูแนะนําและขยายผลการปฏิบัติการคิดทุกขั้นตอน ( X  = 4.49, S.D. = 0.55) ครู
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อธิบายใหความรูอยางชัดเจน ( X  = 4.49, S.D. = 0.64) ครูจัดชั้นเรียนเหมาะสมกับสภาพกิจกรรม
( X  = 4.41, S.D. = 0.50) 
 นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสอบถามความพึงพอใจในครั้งนี้เรียงลําดับ
ตามความถี่ดังนี้  
 

ตารางที่ 25 แสดงขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสอบถามความพึงพอใจ    
 

รายการ จํานวน รอยละ ลําดับที ่
1.  ควรเพิ่มเวลาเรียนในการแกปญหาจริงใหมากขึ้นจะได 
     นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

5 31.25 1 

2.  ครูควรแจกขนมหลังนักเรียนทําดีเชนนี้ตลอดไป 3 18.75 2 
3.  ครูทุกคนควรใจดีกับนักเรียน 3 18.75 2 
4.  ควรจัดกลุมเรียนแบบคละความสามารถทุกครั้ง 2 12.50 4 
5.  ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการหาสื่อการเรียนทุกครั้ง 2 12.50 4 
6.  ควรลดงานหรือการบานบาง 1 6.75 5 

 
 จากตารางที่ 25 พบวา ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ตามคาเฉลี่ยรอยละดังนี้ 
 ลําดับที่ 1 คือ ควรเพิ่มเวลาเรียนในการแกปญหาจริงใหมากขึ้นจะไดนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 31.25 
 รองลงมา  คือ ครูควรแจกขนมหลังนักเรียนทําดีเชนนี้ตลอดไป คิดเปนรอยละ 18.75 
 ลําดับที่ 3 คือ ครูทุกคนควรใจดีกับนักเรียน คิดเปนรอยละ 18.75 
 ลําดับที่ 4 คือ ควรจัดกลุมเรียนแบบคละความสามารถทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 12.50 
 ลําดับที่ 5 คือ ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการหาสื่อการเรียนทุกครั้ง คิดเปนรอยละ
12.50 
 และลําดับสุดทาย คือ ควรลดงานหรือการบานบาง คิดเปนรอยละ 6.75 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เปน      
การวิจัยตามแนวคิด ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส (Kevin  Kruse  2008 : 1) ประยุกตรวมกับ
กรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดานทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนกัเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน     
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เนื้อหาท่ีนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เสียงและ       
การไดยิน  แรงและความดัน  และน้ํา ฟาและดวงดาว  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552   กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จํานวน 41 คน      
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนวิทยาศาสตร  ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน ใชระยะเวลา
ในการทดลองสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน  สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง เปนระยะเวลา 10 สัปดาห    
2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 32 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  รูปแบบการเรียนการสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสรและแบบสอบถามความพึงพอใจ  สําหรับการวิเคราะหขอมูลใช  
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทีแบบไมอิสระ (t-test dependent) และ            
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การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  โดยสามารถสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ  ไดดังตอไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีช่ือเรียกวา “PLOASE Model ” โดยมี
องคประกอบ ดังนี้ หลักการ  วัตถุประสงค  กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรูและทักษะ
ความสามารถ  ส่ิงที่สงเสริมการเรียนรู    ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง และส่ิงสนับสนุน   
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน  6 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นเตรียมความ
พรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน(Preparing and Motivating stage :P) 2)ขั้นเรียนรูกระบวนการ
คิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice stage :L)  3)ขั้นจัดระเบียบความรู (Organizing  
Knowledge stage :O) 4)ขั้นประยุกตใชกระบวนการคิด (Applying Thinking Process stage:A)   5)
ขั้นสรุป (Summarizing stage:S)  6)ขั้นประเมินผล (Evaluating stage :E) ตรวจสอบความสอดคลอง
ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ  พบวา  รูปแบบการเรียนการสอนมีความ
สอดคลองกัน (IOC = 0.89)  และเมื่อนําไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  แบบกลุมใหญ (Filed Tryout) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวล  จํานวน 30คน  ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอน เทากับ  86.11/87.67  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  คือ 80/80 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่  1    
 2. ความสามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณทั้ง 3 ดานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่  2  เมื่อ
เปรียบเทียบเปนรายดานผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
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     ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05   โดยมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
         ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 โดยมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ภาพรวม  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนความพึงพอใจรายดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที ่สุด คือ ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจากแหลงการ
เรียนรูที่หลากหลาย   ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยตนเองและรวมกันเรียนรูกับผูอ่ืน มีการ
เรียงเนื้อหาและกิจกรรมไดอยางเหมาะสมและสรุปความรู เชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีประเด็น
ที่สําคัญที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือเรียกวา “PLOASE Model ” มีองคประกอบ ดังนี้ หลักการ  
วัตถุประสงค  กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรูและทักษะความสามารถ  ส่ิงที่สงเสริมการ
เรียนรู    ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง และส่ิงสนับสนุน   รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
กระบวนการเรียนการสอน  5 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นเตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน
(Prepare and Motivating stage :P) 2)ขั้นเรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking 
by Practice stage :L  3)ขั้นจัดระเบียบความรู (Organizing Knowledg stage:O) 4)ขั้นประยุกตใช
กระบวนการคิด (Apply Thinking Process stage :A)   5)ขั้นสรุป (Summarize stage: S) 6)ขั้น
ประเมินผล(Evaluating stage :E)  ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ  พบวา  รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลองกัน (IOC = 0.89)  
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และนําไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  แบบกลุมใหญ (Filed Tryout) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวังไกลกังวล  จํานวน 30 คน  โดยไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เทากับ  
86.11/87.67  เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80  ปรากฎวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  ทั้งนี้
เนื่องมาจากไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางครอบคลุม  ไดแก ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
นโยบายการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร การคิด  แผนการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 เปาหมายการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดแกปญหา 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  อยางมีขั้นตอนที่
ถูกตอง  นอกจากนี้ยังวิเคราะหแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ หลักการ
และแนวคิด ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1) ซ่ึงนํามาประยุกตรวมกับ
กรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวย ขั้นตอนที่  1  การวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน (Analysis)    ขั้นตอนที่  2   การพัฒนา (Design & Development)  ขั้นตอนที่  3  การ
นําไปใช (Implementation)   และขั้นตอนที่  4  การประเมินผล (Evaluation) และรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของจอยซและเวลล ที่ไดกําหนดองคประกอบเปน 3 สวนดังนี้ สวนที่ 1 รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน (The model of teaching) ประกอบดวย 1) กระบวนการที่สอดคลองกับ
การเรียนการสอน (syntax หรือ phases) 2) ระบบสังคม (social system) 3)  หลักการตอบสนอง 
(principle of reaction)  และ 4) ส่ิงสนับสนุน  (support system) สวนที่ 2 เปนการนํารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนไปใช (application)  และสวนที่ 3 ประกอบดวยสาระหลักและสิ่งที่สงเสริมการ
เรียนรู (instruction and nurturant effects) ซ่ึงองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่กําหนดมี
ความสัมพันธสงเสริมกันและกันตลอดทั้งระบบสอดคลองกับงานวิจัยของโสภิดา ทัดพินิจ (2548 : 
บทคัดยอ) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล
และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปรียบเทียบความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาล
และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดยแบงเปน 2  ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนการสอน    มีองคประกอบ 6 ประการ คือ 1) 
เปาหมาย  2) หลักการ 3) ขั้นตอนการสอน   4) ระบบสนับสนุน  5) ระบบทางสังคม 6) หลักการ
ตอบสนอง  มุงเนนสงเสริมความสามารถในการสรางความรูทางการพยาบาล  ความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ  และสอดคลองกับงานวิจัยของมนตชัย พงศกรนฤวงษ (2552 : บทคัดยอ) ที่
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสราง
ความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือเรียกวา 
MARCE  Model  มีองคประกอบ คือ หลักการ  วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน   สาระ
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ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน  ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  และสิ่งสนับสนุน ซ่ึงมี
กระบวนการเรียน  การสอน  5 ขั้นตอน ประกอบดวย  คือ  ขั้นเตรียมความพรอม (Motivation) ขั้น
ปฏิบัติ (Action) ขั้นสะทอนความรู (Reflection of Knowledge) ขั้นสรางความรู (Construction of 
Knowledge)  และขั้นประเมินผล (Evaluation) และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม  
มีประสิทธิภาพเทากับ  83.79/85.13    เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80    ปรากฏวาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว   
สอดคลองกับจิราภรณ พิมพใจใส (2553 : บทคัดยอ)ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ที่มีช่ือวา    PARCE 
Model ประกอบดวยการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพรอมในการเรียนรู(Preperation) 
ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ(Action) ขั้นสะทอนความคิด(Reflection) ขั้นสรางความรู(Construction) และขั้น
ประเมินผล(Evaluation) ซ่ึงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล   มีประสิทธิภาพเทากับ  
80.88/82.75    เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80    ปรากฏวาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว   อีกทั้งในการกําหนด
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูไดกําหนดตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน ไดแก   ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญา(Cognitive theory)ของเพียเจต (Piaget)  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองใน
การประมวลขอมูล (Information processing theory)ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist theory)  
ที่มุงใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุมีผลตามลําดับขั้นตอน  สามารถรูคิดนําขอมูลท่ีเก็บไวในความจํา
ระยะสั้นและระยะยาวออกมาใชอยางเหมาะสมโดยเชื่อวาสมองเปนเครื่องมือสําคัญในการแปล
ความหมายดังนั้นในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้จึงสงเสริม
ใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัว
(Active) มีการทํางานและฝกทักษะการคิดรวมกับผูอ่ืน  มีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่น  ฝกแปล
ความหมายของสิ่งที่คนควาหาคําตอบเพื่อแกปญหาอยางมีเหตุมีผลและมีการคิดไตรตรองอยาง
รอบคอบ  มีการแสวงหาขอมูลมาประกอบการตัดสินใจจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายดวยตนเอง มี
การประเมินขอมูลแลวประมวลความรูเพื่อการเลือกทางเลือกในการแกปญหาที่ถูกตอง รูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ 1 
 2. ความสามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคะแนนความสามารถในคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งยอมรับสมมติฐานขอ 2 เมื่อพิจารณาใน
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รายละเอียดแตละดาน คือ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา 

 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการ 
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ แตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05   โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไดกําหนดหลักการไววา พัฒนาการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณไปพรอมกับเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร  เนื่องจากการพัฒนากระบวนการคิดจําเปนตอง
อาศัยเนื้อหาเปนขอมูลหรือเปนสื่อนําในการคิดเพราะการคิดไมอาจเกิดขึ้นเองไดเมื่อขาดเนื้อหาการ
คิด ดังที่ทิศนา แขมณี (2544 : 105-110) ไดกลาวเกี่ยวกับมิติการคิด 6 ดาน ดานหนึ่งกลาวถึงมิติ
เนื้อหา ขอมูลที่ใชในการคิด (Content for thinking) การคิดของคนตองคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ดังนั้นในการสอนการคิดจึงไมสามารถแยกไดจากการเรียนรูในเนื้อหา หรืออาจกลาวไดวา เนื้อหา
เปนคูแฝดของการคิด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเพรสเซน  (Pressiesen, 1986   อางถึงใน วัชรา 
เลาเรียนดี 2549 : 1)  และเบลลันซาและโฟการตี้ (Bellanca & Fogarty, 1986 อางถึงใน Bruce 
William 2003 : 28)  ที่กลาวไววา เด็กนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนจะมีความสามารถใน
การคิดไดดีขึ้น  ถาโรงเรียนใสใจที่จะสอนใหเขาคิด  ความสามารถในการคิดสามารถสอนและฝก
ไดตั้งแตระดับชั้นตน ๆ ในหองเรียนที่ครูใหโอกาสกับนักเรียนไดคิดอยางหลากหลายจะทําให
นักเรียนมีการเรียนรูที่ดีขึ้น โดยครูตองปรับปรุงการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึนดีขึ้น
และมีทักษะการคิดมากขึ้น ซ่ึงยืนยันการบูรณาการการคิดกับทุกกลุมสาระการเรียนรูจําเปนตองฝก
คิดไปพรอมกับการเขาใจเนื้อหาสาระ  โดยในการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้จะ
ใชเนื้อหา วิทยาศาสตร  เร่ือง เสียงและการไดยิน แรงและความดัน น้ําฟาและดวงดาวเปนเนื้อหาที่
ใชในการคิด จากเนื้อหาดังกลาวนักเรียนจะถูกกระตุนใหกําหนดปญหาหรือคําถามที่ตองการ
คําตอบหรือปญหาที่ตองการแกไขขึ้นมาแลวดําเนินการคิดตามขั้นตอนการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณเพื่อสรุปเปนคําตอบหรือวิธีการแกปญหาซึ่งก็คือองคความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตร นั่นเอง เชน คําถามหรือปญหา เร่ือง เสียงเกิดขึ้นไดอยางไร  ผลกระทบของลมตอคน
และส่ิงแวดลอมมีอะไรบาง และแนวทางปองกันแกไขปญหาเกี่วกับลมควรทําอยางไร ฯลฯ  ซ่ึง
ผูเรียนจะไดรับการฝกปฏิบัติเพื่อใหไดรับคําตอบ  โดยผานการคิดอยางมีวิจารณญาณอยางมีระบบ
ระเบียบ  ไดแก การตั้งเปาหมายการคิด  ระบุปญหา  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ วิเคราะหและ
ประเมินขอมูล  ระบุสาเหตุทางเลือกในการแกปญหา  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล จากขั้นตอนดังกลาว
นี้นักเรียนจะตองคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดวยตนเอง เชน หนังสือ  อินเทอรเน็ต  รวมทั้งการ
สัมภาษณบุคคล การบูรณาการการคิดกับเนื้อหาสาระดังกลาวจึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
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สูงขึ้นสอดคลองกับเบญจมาศ เกตุแกว (2548 : บทคัดยอ)  ที่พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการคิดขั้นสูง โดยมี
จํานวนนักเรียน 26 คน ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 74.29 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟสิกส เร่ือง แสงกับทัศนูปกรณ โดยมีจํานวนนักเรียน 26 คน ผาน
เกณฑความรอบรูรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 74.29 และงานวิจัยของกัญญารัตน 
แสวงสุข (2547:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานกระทุม อําเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรเฉล่ียรอยละ 72.25 มีจํานวน
นักเรียนผานเกณฑรอยละ 70.58 ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐานเฉลี่ยรอยละ 70.81 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 72.97 
ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนด  
 ดานทักษะในการคิดแกปญหาของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05   โดยมีความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ 2.2 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมุงเนนสงเสริมทักษะและความสามารถในการคิดโดยตรง โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอน  5 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นเตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน
(Preparing and Motivating stage :P) 2)ขั้นเรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking 
Process by Practice stage :L)  3)ขั้นจัดระเบียบความรู (Organizing Knowledge stage :O) 4)ขั้น
ประยุกตใชกระบวนการคิด (Applying Thinking Process stage :A) 5)ขั้นสรุป (Summarizng stage 
:S) 6)ขั้นประเมินผล(Evaluating stage :E)  ทุกขั้นตอนไดรับการออกแบบใหนักเรียนไดเรียน
วิธีการคิดและฝกคิดจนเกิดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นที่ 2  
เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ นักเรียนจะเรียนรูและฝกปฏิบัติการคิดและแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ คือ ตั้งเปาหมายการคิด ระบุปญหา  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ วิเคราะหและประเมิน
ขอมูล  ระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา  ประเมินทางเลือก  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล  โดย
ใชเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรเปนขอมูลการคิด เมื่อพิจารณาขั้นตอนการคิดจะเห็นไดวาเปนขั้นตอนที่
ผสมผสานระหวางการคิดแกปญหาและการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยมีขั้นตอนของการพยายามจะ
เขาใจปญหา  สาเหตุ  และวิธีการแกปญหาและขั้นตอนของการตรวจสอบประเมินขอมูลและ
ทางเลือกอยางรอบคอบ ผานการพิจารณาไตรตรอง ใครครวญอยางมีเหตุผลและรอบคอบเพื่อมุง
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ไปสูการตัดสินใจแกปญหาอยางบรรลุผล  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของผูเชี่ยวชาญในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณที่เสนอองคความรูและกระบวนการคิดไว ไดแก ทิศนา แขมมณี และ
คณะ (2544: 153-154)ลักขณา สิริวัฒน  (2549  :24-39) ดิวอ้ี (Dewey 1933 :8) ;  ,มอรและพารต
เกอร (Moore and Parker 1986 :17) ; เอนนิส (Ennis 1989 : 13) ;วัตสันและกลาสเซอร (Watson and 
Glaser) ; เดรสเซลและเมยฮิว (Dressel and Mayhew) ;เอนนิส (Ennis) ; สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ( 2540: 17) ; คลารคและบิดเดิล (Clark and Biddle) ;เพ็ญพิศุทธ์ิ เนคมานุรักษ
(2537) และ มลิวัลย สมศักดิ์ (2540) ; มหาวิทยาลัยวิกทอเรีย(VictoriaUniversity of Wellington) ;  
วอลคอททและลินช (Wolcott and Lynch ; ทิศนา แขมมณี (2548 : 304-305) ; คลารคและบิดเดิล 
(Clark and Biddle) ; โพลยา  (Polya.  1957 : 6-22) ; บรูเนอร (1966 : 123-127) ; กิลฟอรด  
(Guilford.  1971 : 9)  ; (Weir.  1974 : 18) ; ดิวอ้ี (Dewey 1976 : 130) ; เบเยอร (Bayer) ; แบรนส
ฟอรดและสเตน(Brans Ford and Stein) ; วอลลาส(Wallas) ; พระธรรมปฎก (2543:24-26) ; พริท
ชารด (Pritchard) นอกจากการจัดการเรียนรูขั้นที่ 2 ที่มุงเนนพัฒนาทักษะการคิดโดยตรงดังกลาว
แลวขั้นตอนในการจัดการเรียนรูอีก 5 ขั้นตอนจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหการเรียนรูในขั้นตอนที ่2 
ประสบผลสําเร็จ กลาวคือในขั้นตอนที่ 1 กอนที่นักเรียนจะเรียนรูและฝกปฏิบัติ นักเรียนจะไดรับ
การกระตุนเราและจูงใจใหเกิดความกระตือรือรนที่จะตั้งคําถามหรือปญหา  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นจัด
ระเบียบความรู  นักเรียนจะสรุปความรู  เนื้อหาวิทยาศาสตรและทักษะการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณได  ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประยุกตใชกระบวนการคิด  นักเรียนจะนําความรูและทักษะการ
คิดมาประยุกตใชกับสถานการณอ่ืน ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดทักษะการคิดมากยิ่งขึ้น
และสําหรับขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุป ขั้นตอนที่ 6 ขั้นประเมินผล  นักเรียนจะสรุปความรูทั้งดานเนื้อหา
วิทยาศาสตรและกระบวนการคิดอีกครั้งและประเมินผลทั้งความรู ทักษะการคิดและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูของรูปแบบการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกระบวนการคิดแกปญหาและกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณอยางกลมกลืน         
นัก เรียนมีสวนรวมในการ เรียนทุกขั้นตอนทั้งฝกปฏ ัติ  จัดระเบียบความรู  ประยุกตใช
กระบวนการคิดสรุปและประเมินผลรวมทั้งการเรียนรูรวมกันเปนกลุม  จึงทําใหนักเรียนมีทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของจิราภรณ 
พิมพใจใส (2553 : บทคัดยอ)ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล     ผลการวิจัยพบวา พัฒนาการของ
ความสามารถในการเรียนรูดานการวิเคราะห   การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา ของ
นักศึกษาพยาบาล ในชวงระหวางการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายทานที่กลาวถึงขั้นตอน
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หรือกระบวนการคิดแกปญหาและคิดอยางมีวิจารณญาณไว 5 ขั้นตอนซึ่งชวยใหมีการเรียนรูและ
ทักษะการคิด เชนเดียวกัน ไดแก กิลฟอรด  (Guilford1982 : 9)  ที่กลาวถึงกระบวนการคิดแกปญหา
ประกอบดวย  5  ขั้นตอน คือข้ันตอนเตรียมการ  (Preparation)  หมายถึงขั้นในการตั้งปญหา  หรือ
คนหาวา  ปญหาที่แทจริงของเหตุการณนั้นคืออะไร  ขั้นการวิเคราะหปญหา  (Analysis)  หมายถึง
ขั้นพิจารณาดูวามีส่ิงใดบางที่เปนสาเหตุสําคัญของปญหา  หรือส่ิงใดไมใชสาเหตุสําคัญของปญหา  
ขั้นการเสนอแนวทางในการคิดแกปญหา  (Production)  หมายถึงการหาวิธีการคิดแกปญหา  ใหตรง
สาเหตุกับปญหา  แลวออกมาในรูปของวิธีการ  สุดทายไดผลลัพธที่คาดหวังออกมา  ขั้นตรวจสอบ
ผล  (Verification)  หมายถึง  ขั้นในการเสนอเกณฑ  เพื่อตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธี
แกปญหา  ถาพบวาผลลัพธยังไมถูกตอง  ก็ตองมีการเสนอวิธีการคิดแกปญหาใหม  จนกวาจะได
วิธีการที่ดีที่สุด  หรือถูกตองที่สุดและขั้นในการนําไปประยุกตใหม  (Re-Application)  หมายถึงการ
นําวิธีการคิดแกปญหาที่ถูกตองไปใชในโอกาสหนา  เมื่อพบกับเหตุการณคลายคลึงกับปญหาที่เคย
ประสบมาแลว  และมหาวิทยาลัยวิกทอเรีย (VictoriaUniversity of Wellington)  ที่กลาวถึงขั้นตอน
การคิดอยางมีวิจารณญาณไว 5 ขั้นตอน คือ การระบุประเด็นปญหา  การระบุความแตกตางของขอ
โตแยงหรือมุมมองประเด็นปญหา   เขาใจเหตุผล ของขอโตแยงหรือมุมมองที่แตกตาง  ประเมินขอ
โตแยงและขอสนับสนุน   ลงขอสรุปพรอมขอสนับสนุนของตนเอง ซ่ึงมีการนําแนวคิดมาจาก
คลอสเมียร(Klausmeier 1985 : 1-4)และทิศนา แขมมณี(2548 : 66) ที่กลาววา การจัดสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือใหเด็กเกิดการเรียนรูตามวัยของตนสามารถชวยใหเด็กพัฒนาไปสูพัฒนาการขั้นสูง  ควรเปด
โอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมาก ๆ  หากตองการจะใหผูเรียน
จดจําเนื้อหาสาระใด  ๆ ไดเปนเวลานานนักเรียนตองไดรับฝกฝนการเขารหัส (encoding) เพื่อนําไป
เขาหนวยความจําระยะยาว วิธีการเขารหัสสามารถทําไดหลายวิธี เชน การทองจําซ้ํา ๆ การทบทวน 
หรือการใชกระบวนการขยายความคิด(elaborative operations process) ซ่ึงไดแก การเรียบเรียง 
ผสมผสาน ขยายความ และการสัมพันธความรูใหมกับความรูเดิม  การที่ผูเรียนรูตัวและรูจักการ
บริหารควบคุมกระบวนการทางปญญาหรือกระบวนการคิดของตนก็จะสามารถทําใหบุคคลนั้น
สามารถสั่งงานใหสมองกระทําการตาง ๆ อันจะประสบผลสําเร็จในการเรียนรูได     วัชรา เลาเรียน
ดี(2553:73-74) ไดกลาวถึงการสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณทําไดโดยใหเพื่อนผลัดกันถาม
และตอบคําถาม หลังจากการบรรยายโดยครูตั้งคําถามนํากอน เชน จุดแข็งและจุดออนของเรื่องที่
เรียนคืออะไรบาง  นักเรียนจะตองตั้งคําถามจากเรื่องที่เรียนเทานั้น  จัดกลุมนักเรียนหรือจับคูให
นักเรียนถามตอบ และเลือกคําถามที่สนใจมากที่สุดมาอภิปรายทั้งชั้นสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
ของรูปแบบการเรียนการสอนและงานวิจัยของปยะรัตน คัญทัพ (2545:บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยใชกระบวนการเรียนการ
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สอนแบบเว็บเควส(Web-Quiest) สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนนานาชาติเกศินี 
กรุงเทพฯ ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่มีตอทักษะการคิดขั้นสูง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในเนื้อหาวิชา และความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ผลการศึกษาผลการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนพบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดขั้นสูง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
เนื้อหา และคะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวาคะแนนทักษะการคิดขั้น
สูง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหา และคะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอรกอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณจําแนก
ตามขั้นตอนการคิดหลังเรียน พบวา ทักษะในการคิดที่ต่ําที่สุด คือ ทักษะในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกในการแกปญหาอยางมีเหตุผลจากการทดสอบวัดการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
( X =8.24, S.D.= 0.77)   ทั้งนี้เนื่องมาจากทักษะการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาอยางมี
เหตุผลเปนทักษะขั้นสูง ซับซอนที่ตองอาศัยสาระความรู หลักการ ความคิดรวบยอดที่สอดคลองกัน
และตองมีการฝกฝนที่ยาวนานซึ่งนําไปใชไปในการแกปญหา  การตัดสินใจในการเลือกการกระทํา  
การริเร่ิม  สรางสรรคส่ิงใหม ๆ สอดคลองกับฟชเชอร (1990, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี 2549 : 4) 
กลาวถึงสวนประกอบของการคิดที่สําคัญ คือ การคิดแกปญหา (Problem Solving)  การคิดอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) และการคิดสรางสรรค (Creative Thinking)จัดเปนทักษะการคิด
ขั้นสูงและเมื่อเปรียบเทียบการคิดอยางมีวิจารณญาณกับแนวคิดของบลูม ก็คือ ทักษะในการ
ประเมินผล  การคิดสรางสรรค คือทักษะในการสังเคราะห   ทักษะการแกปญหา  ประกอบดวย
ทักษะการนําไปใชและวิเคราะห  โดยทักษะตาง ๆมีความเกี่ยวของกัน  ดังตัวอยางเชน ทกัษะในการ
แกปญหานั้นจะตอง ประกอบดวย  การกําหนดปญหา และตั้งคําถามเพื่อศึกษา  สํารวจ คือการคิด
สรางสรรค  (Creative Thinking) และมีวิธีการประเมินการแกปญหาซึ่งเปนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) และทิศนา    แขมมณี และคณะ (2544 :45) ที่กลาววา ทักษะการคิด
ขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher order or More complexed thinking  skills) เชน การคิด
อยางมีวิจารณญาณซึ่งสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ  และทักษะที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํา
รองลงมา ไดแก ทักษะในการระบุลักษณะขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินขอมูลใน
ดานความถูกตอง ความนาเชื่อถือและความเพียงพอจากการทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ พบวา คะแนนเฉลี่ย ( X =8.37, S.D.= 0.74)  ทั้งนี้จะเห็นไดวา สอดคลองกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สังเกตพบจากการจัดการเรียนการสอนระหวางเรียน ในดานทักษะ
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปที่อยูในระดับปานกลาง ( X =2.25) ที่ครูตองคอยชวยเหลือ
ตลอดเวลาเนื่องจากเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับที่ยากตองใชเวลาในการสะสม
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และพัฒนาอยางตอเนื่อง  ตามแนวคิดของสมาคมเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร   (The 
America Association for the Advance of Science: AAAS อางถึงใน วรรณทิพา และ พิมพันธ,2542: 
3-6)   ที่แบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไว 13 ทักษะ ทักษะที่1-8  เปนทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน  และทักษะที่ 9-13 เปนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นสูงหรือ
ผสมผสานหรือข้ันบูรณาการที่มีความยุงยากและซับซอน    ซ่ึงทักษะการตีความหมายขอมูลและ 
การลงขอสรุป (interpreting   data and making    conclusion)  เปนทักษะสุดทายและสอดคลองกับ 
Martin (มารติน1997:28)        ที่แบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ออกเปน 12 ทักษะ ไดแก 
ทักษะขั้นตน (Basic skills) ประกอบดวยการสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การสื่อความหมาย   
การพยากรณ การลงความเห็นจากขอมูล และทักษะขั้นสูง (Intergrated skills) ประกอบดวยการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร การตั้ง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  การตีความหมายขอมูล 
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   การทดลอง   การสรางรูปแบบจําลองที่ใชขอมูลมาชวยในการ
ประเมินคาตามทักษะการคิดในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาอยางมีเหตุผล  

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง ความชํานาญและความสามารถในการใชกระบวนการคิด    ซ่ึงเปนทักษะ
ทางปญญาเพื่อคนควา หาความรู รวมท้ังแกปญหา สอดคลองกับแนวคิดของพิมพันธ เดชะคุปต
(2544:31) ที่กลาววานักเรียนควรมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยตลอด มีครู
คอยดูแลสนับสนุนปรับปรุงแกไข สอดคลองกับงานวิจัยของมุกดาพร พนาสันและประสาท หนวง
เฉลิม (2553 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใชโครงงานและการเรียน
แบบสืบเสาะ กับนักเรียนชั้น ป.5 จํานวน 88 คน จํานวน 2 หองเรียนของโรงเรียนเมืองนครราชสีมา 
ผลปรากฏวา แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีคาประสิทธิภาพเทากับ 89.05/78.79  และ
แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 87.58/78.64 นักเรียนที่เรียนรูจากการ
สอนแบบโครงงานและการสอนแบบสืบเสาะที่เปนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดและการ
เรียนรูนักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการคิด
วิเคราะหไมแตกตางกันที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 105-110) 
Marzano และคณะ (1991: 89-93) ที่ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับมิติของการคิด 6 ดาน คือ 1) มิติขอมูล
หรือเนื้อหาที่ใชในการคิด 2) มิติคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด 3) มิติดานทักษะการคิด 4) มิติ
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ลักษณะการคิด 5) มิติกระบวนการคิด และ 6) มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง จะ
เห็นไดวามิติที่เอื้อตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสงเสริมการคิดที่มีลักษณะที่เปน
รูปธรรมที่ทําใหมองเห็นพฤติกรรมหรือการกระทําที่ชัดเจน คือ มิติดานทักษะการคิด (thinking 
skills) อันมีองคประกอบ ไดแก 1) ทักษะการคิดพื้นฐาน (basic thinking skills) หรือเปนทักษะใน
การสื่อสาร เชน การฟง การพูด การอาน การเขียน การอธิบาย  2) ทักษะการคิดที่เปนแกนสําคัญ 
(core thinking skills) เปนทักษะการคิดที่ใชกันมาก เชน การสังเกตการระบุ การสํารวจ การตั้งคํา 
ถาม การรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมู  การเชื่อมโยง การใชเหตุผล การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ 
การอางอิง การสรุปความ 3) ทักษะการคิดขั้นสูง(higher- order thinking skills) เปนทักษะการคิดที่
ซับซอนขึ้น เชน การนิยาม การผสมผสานการปรับโครงสราง การตั้งสมมติฐาน การกําหนดเกณฑ 
การประยุกต การวิเคราะห การจัดระบบการทํานาย การทดสอบสมมติฐานที่สามารถพัฒนาการคิด
ขั้นสูงมีกระบวนการสอดคลองกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยทักษะมี 13 
ทักษะ ( สุวัฒก นิยมคา 2531 : 163-165) เปนทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต 
(observation) ทักษะการจําแนกประเภท (classification) ทักษะการใชตัวเลขหรือการคํานวณ (using 
number) ทักษะการวัด (measurement) ทักษะการพยากร ณ (prediction) ทักษะการลงความเห็น 
จากขอมูล (inference) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และระหวางสเปสกับเวลา 
(space and space relationship and space and time relationship) ทักษะการจัดทําขอมูลและการสื่อ 
ความหมาย (organizing data and communication) และทักษะขั้นผสมหรือข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ 
คือ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (controlling variables) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
(hypothesis) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (defining operationally) ทักษะการทดลอง 
(experimenting)    ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (interpreting data and conclusion )
ซ่ึงครูสามารถใชรูปแบบการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรตามหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  ซ่ึงแนวคิดหลักของการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
กลุมสาระการเรียนนรูวิทยาศาสตร ที่ เนนพัฒนาการคิดควบคูไปกับผลสัมฤทธิ์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 จากผลการสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางเรียนทั้ง 13 ทักษะ พบวา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในภาพรวมสวนใหญ จํานวน 7 ดาน อยูในระดับสูงซึ่งนักเรียน
สามารถปฏิบัติไดดี ไดแก   ทักษะการสังเกต    ทักษะการวัด   ทักษะการจําแนกประเภท    ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสเและสเปสกับเวลา  ทักษะการคํานวณ  ทักษะการ
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พยากรณ  และทักษะการตั้งสมมติฐาน สวนทักษะที่เหลือ จํานวน 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
นักเรียนสามารถปฏิบัติไดแตตองคอยดูแล ชวยเหลือไดแก ทักษะการจัดกระทํา และส่ือ
ความหมายขอมูล  ทักษะการลงความเห็น จากขอมูล  ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ  ทักษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการทดลอง    ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปทั้งนี้
จะเห็นไดวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่อยูในระดับสูงเปนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่อยูในระดับขั้นตนหรือข้ันพื้นฐาน ซ่ึงมีระดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลางและพบในนักเรียนระดับประถมศึกษา  สวนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนเปนทักษะขั้นสูงหรือผสมผสานหรือบูรณาการ ที่มักเกิดขึ้นใน
นักเรียนที่เรียนอยูช้ันระดับมัธยมศึกษา สอดคลองกับ The American Association for Advancement 
of Science (AAAS) (2008 :1)  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531: 1-9)  
สมาคมเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร(The America Association for the Advance of 
Science: AAAS อางถึงใน วรรณทิพา และ พิมพันธ,2542: 3-6)  ที่กลาวเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ไววากําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งหมด 13 ทักษะ ซ่ึงทักษะที่ 1-
8  เปนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ไดแก ทักษะการสังเกต (observation) ทักษะการ
จําแนกประเภท (classification) ทักษะการใชตัวเลขหรือการคํานวณ (using number) ทักษะการวัด 
(measurement) ทักษะการพยากรณ (prediction) ทักษะการลงความเห็น จากขอมูล (inference) 
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และระหวางสเปสกับเวลา (space and space 
relationship and space and time relationship) ทักษะการจัดทําขอมูลและการสื่อ ความหมาย 
(organizing data and communication) และทักษะขั้นผสมหรือข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ คือ ทักษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร (controlling variables) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (hypothesis) ทักษะการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (defining operationally)ทักษะการทดลอง (experimenting)ทักษะการ
ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (interpreting data and conclusion)และทักษะที่ 9-13 เปนทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร ขั้นสูงหรือผสมผสาน หรือขั้นบูรณาการ ประกอบดวย  การกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร (identifying and controlling variables) การตั้งสมมติฐาน(formulating   hypotheses)   
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร  (defining  variables operationally) การทดลอง 
(experimenting) การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (interpreting   data and making    
conclusion)     
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรู
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วิทยาศาสตร ภาพรวม  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนความพึงพอใจรายดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรม
การเรียนการสอนและเมื่อแยกเปนรายขอ  ไดแก ผูเรียนมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจากแหลง
การเรียนรูที่หลากหลาย          ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยตนเองและรวมกันเรียนรูกับ
ผูอ่ืน    มีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมไดอยางเหมาะสมและสรุปความรู เชื่อมโยงนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางหลากหลายและนักเรียนจะไดอาน ไดทดลอง ไดรวมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนจนไดคําตอบที่เห็นวาถูกตอง     ทั้งนั้นอาจเนื่องมาจากไดออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยมีการศึกษาขอมุลพื ้นฐานเพื ่อใหมีความสอดคลองกับผูเรียน โดยได
พิจารณาจากการตรวจสอบความตองการของผูเชี่ยวชาญและครูผูสอนและขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหสังเคราะหเอกสารแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบหลักการและ
แนวคิด ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1)คือ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการสอนคิด ไดแก   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา(Cognitive theory)ของเพียเจต 
(Piaget)  ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล (Information processing theory)ทฤษฎีการสรางความรู 
(Constructivist theory)  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 
นักเรียนไดแสดงออกและนําเสนอผลงาน มีการชวยเหลือกันในการเรียน นอกจากนี้ยังมีแนวคิด
ของนักวิชาการ ไดแก ไวก็อทสกี้ (Vygotsky1978 : 86-87 ; Driscoll 1994 : 224-239 ; ทิศนา แขม
มณี 2548 :94-96;ไพจิตร สะดวกการ 2538 : 46 ; วัชรา เลาเรียนดี 2553 : 73) ซ่ึงกลาวถึงผูเรียน
จะตองเปนผูจัดกระทําขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และตองสรางความหมายใหกับสิ่งนั้นดวย
ตนเอง โดยการใหผูเรียนอยูในบริบทจริง  ผูเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือและการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน และบุคคลอื่น ๆ  พยายามใชขอมูลจากแหลงเรียนรูจริง ของจริงและการรวม
ปฏิบัติจริงและสอดคลองกับงานวิจัยของอารีรักษ มีแจง (2547 : บทคัดยอ) พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนกลวิธีการอานภาษาอังกฤษโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมงานเพื่อสงเสริมผลการเรียนรู
การอานสําหรับนิสิตนักศึกษา ผลการวิจัย พบวา  นิสิตคณะมนุษยศาสตรและนิสิตคณะเภสัช
ศาสตรมีพฤติกรรมการทํางานรวมกันแตกตางกันในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการภายในกลุม  และ
บรรยากาศในการทํางานแตนิสิตทั้งสองกลุมใชโครงสรางการทํางานของพฤติกรรมทางวาจาที่
คลายคลึงกันและงานวิจัยของมนตชัย พงศกรนฤวงษ (2552 : บทคัดยอ) ที่พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชาง
อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
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สรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางความรู อยู ในระดับมากที ่สุด โดยเฉพาะ
บรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด  เรียนรูไดตลอดเวลา  สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมได  นักเรียนชอบเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนนี้  
 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.   จากผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การคิด ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดเปนอยางดี ดังนั้นเมื่อนํารูปแบบการ
เรียนการสอนไปใชจริงครูควรเขาใจและดําเนินการตามองคประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนอยางถูกตอง โดยเนนการสอนทักษะการคิดควบคูไปกับเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ครูควรเตรียมแหลงขอมูลในการคนควาที่หลากหลายไว
ลวงหนา เชน หนังสือจากหลายสํานักพิมพที่เชื่อถือได บุคคลที่มีความรู  คอมพิวเตอรพรอม
อินเทอรเน็ต โดยครูตองศึกษาขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่ถูกตองสอดคลองกับปญหาหรือขอคําถามที่
นํามาเปนบทเรียนอยางจริงจัง  นอกจากนี้ตองฝกนักเรียนใหกํากับการเรียนรูของตนเองโดยครูคอย
ดูแล แนะนํา ชวยเหลือในการเรียนรูใหเปนไปตามขั้นตอน อีกทั้งสงเสริมการทํางานรวมกับผูอ่ืน
เพราะมีการเรียนเปนกลุม ฝกคิดแกปญหา ทดลองเปนกลุม ครูควรแนะนําใหนักเรียนเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเองในการทํางานกลุมและใหทุกคนในกลุมมีบทบาท มีความสําคัญอยางเทาเทียมกัน  
ครูควรแนะนําขยายความเขาใจในการคิดทุกขั้นตอน กระตุนเสริมแรงใหผูเรียนพัฒนาตนเอง 
ชมเชยเมื่อผูเรียนมีความกาวหนามากขึ้นจากเดิม ประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและสิ้นสุดการ
เรียน ครูตองจัดเนื้อหาใหบูรณาการเชื่อมโยงกันและจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนอยางถูกตอง 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณมี
คะแนนทักษะการคิดอยูในระดับสูงทุกรายการ แตทักษะในการระบุลักษณะขอมูล วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและประเมินขอมูลในดานความถูกตอง ความนาเชื่อถือและความเพียงพอและทักษะ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาอยางมีเหตุผลอยูในระดับต่ําที่สุดดังนั้น ครูผูสอนที่
จะใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณควรเนนฝกให
นักเรียนประเมินขอมูลในดานความถูกตอง ความนาเชื่อถือและความเพียงพอและฝกการตัดสินใจ
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แกปญหาอยางมีเหตุมีผลใหมากขึ้น  ซ่ึงระยะแรกควรใหเวลาในการคิดอยางเพียงพอและควรให
นักเรียนมุงมั่นและตระหนักถึงความสําเร็จในการคิดปญหาอยางมีวิจารณญาณและควรยกตัวอยาง
สถานการณในการคิดที่อยูใกลตัวนักเรียน 
 3. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเกิดขึ้นเรียง
ตามลําดับจากทักษะขั้นตนไปถึงทักษะขั้นสูงตามพัฒนาการตามวัยของนักเรียน  ดังนั้นครูที่จะนํา
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชควรคํานึงถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ดาน ที่
เกี่ยวของในการจัดการเรียนรูแตละแผน เนนการปฏิบัติจริง  พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไปอยางชา ๆและพัฒนาสม่ําเสมอ โดยครูควรใสใจพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นตนใหมาก ๆ ตั้งแตชวงแรก เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นสูง และครูควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ตาง ๆ ใหเขาใจอยางถูกตองและแมนยําตามลําดับทักษะที่ตองการพัฒนา 
 4. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร อยูในระดับมากที่สุด เพราะผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจากแหลงการ
เรียนรูที่หลากหลาย   ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยตนเองและรวมกันเรียนรูกับผูอ่ืน 
รูปแบบการเรียนการสอนมีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมไดอยางเหมาะสมและสรุปความรู 
เชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันได  สําหรับครูที่นํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชควรจัด
กิจกรรมการเรียนการใหถูกตองตามขั้นตอน  ควรเตรียมแหลงเรียนรูใหนักเรียนคนควาอยาง
เพียงพอ  ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและทํางานเปนกลุม   
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณสามารถ
พัฒนาทั้งการคิด ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปจึง
ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูสังศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน โดยมุงเนน
ทั้งความรูและทักษะที่จําเปนของวิชานั้น ๆ  เพื่อใหผลการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไดศึกษาตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณซึ่งประกอบดวย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณ  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีผลตอความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ        ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความ
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แตกตางของตัวแปร เชน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันจะมีทักษะการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันดวย 
 3. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนแลว ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไป  ควรศึกษาการวัดเจตคติ  ความคิดเห็น
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนควบคูกันดวย 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญและหนังสือท่ีเก่ียวของกับการทดลอง 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือประกอบการพัฒนารูปแบบการสอน  
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
…………………………….. 

 

1.  ผศ. ดร.สมจิต  จันทรฉาย อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการสอน 
 

2.  ดร.วัลลภา  จันทรเพ็ญ  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
      ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการสอน 
 

3.  ดร.ไพรัช  มณีโชต ิ   รองผูอํานวยการ สพป. ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนัธ เขต 1 

ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล 
 

4.  ดร.บุญสนอง  ชวยแกว อาจารยคณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร 
 

5.  ดร.สุมาลี  พงศติยะไพบลูย รองคณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการคิด 
 

6. ดร.ศศิธร  เขียวกอ   หัวหนาฝายวิชาการ  โรงเรียนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร 
 

7.  ดร.สุรางคนา  มัณยานนท อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาสาสตร 
 

8.  นายณรงคฤทธิ์  ศักดารณรงค ครูเชี่ยวชาญ  (ค.ศ.4)  โรงเรียนวงัไกลกังวล 
      ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
 

9.  นางธีราพร  ศักดารณรงค ครูเชี่ยวชาญ  (ค.ศ.4)  โรงเรียนวงัไกลกังวล 
      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร 
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ภาคผนวก  ข 
 

ขอมูลแสดงความสอดคลองของเครื่องมือ 
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ตารางวิเคราะหคา IOC แบบวิเคราะหเอกสาร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ประเด็นการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ระดับความ
สอดคลอง 

แปลความ 

ความสอดคลองของประเด็น 
ขอคําถาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอง 
 

ตารางวิเคราะหคา IOC แบบสัมภาษณ 
 
ผูเชี่ยวชาญ  

ประเด็นการประเมิน 1 2 3 4 5 
ระดับ
ความ

สอดคลอง 

แปลความ 

1. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ 
    เกี่ยวกับสถานภาพขอมูลทั่วไปของผูให 
    สัมภาษณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

2. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ 
    เกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรมการเรียน 
    การสอน การวัดประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3. ความสอดคลองของประเด็น 
   การสัมภาษณเกี่ยวกับความสามารถใน 
    การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ 
    เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคลอง 
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ตารางวิเคราะหคา IOC รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
 

ผูเชี่ยวชาญ  
ประเด็นการประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ระดับ
ความ

สอดคลอง 

แปล
ความ 

1.  หลักการของรูปแบบการสอน  
     ตามทฤษฎีเพ่ือสงเสริม 
     ความสามารถในการคิดแกปญหา 
     อยางมีวิจารณญาณกลุมสาระ 
     การเรียนรูวิทยาศาสตรของ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
     มีความสอดคลองกับทฤษฎี 
     และแนวคิดพ้ืนฐาน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

2.  ขั้นตอนการสอนในรูปแบบ 
     การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถ 
     ในการคิด แกปญหาอยางมี 
     วิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรู 
     วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น 
     ประถมศึกษาปที่ 5 มีความ 
     สอดคลองกับทฤษฎีและแนวคดิ 
     พ้ืนฐาน 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 0.78 สอด 
คลอง 

3.  การนํารูปแบบไปใช มีความ 
    สอดคลองกับทฤษฎีและแนวคดิ 
    พ้ืนฐาน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

4.  ผลที่คาดวาจะไดรับการเรียน 
    การสอนตามรูปแบบมีความ  
     สอดคลองกับทฤษฎีและแนวคดิ 
    พ้ืนฐาน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

5.  ขั้นตอนการสอนสอดคลอง 
      กับวัตถุประสงค 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

6.  การวัดและ ประเมินผล 
    ของการเรียนการสอนสอดคลองกับ   
    วัตถุประสงค 

1 1 1 0 1 1 0 0 1 0.67 สอด 
คลอง 
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ผูเชี่ยวชาญ  
ประเด็นการประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ระดับ
ความ

สอดคลอง 

แปล
ความ 

7.  ขั้นตอนการเตรียมความพรอมมี 
     ความเหมาะสมที่จะใชในการ 
     เตรียมความพรอมนักเรียนใหสนใจ 
     กับการเรียนไดเปนอยางดี 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.89 สอด 
คลอง 

8.  ขั้นตอนเรียนรูกระบวนการคิดโดย 
     ครูแนะนํามีความเหมาะสม 
     สอดคลองกับลักษณะกระบวนการ 
     คิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  
     สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
     ปที่ 5  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

9.  ขั้นจัดระเบียบความรูสามารถทําให 
     นักเรียนเสริมตอความรู ความคิด 
     จนเขาใจขั้นตอนกระบวนการคิด 
     แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
     ตามเนื้อหาวิทยาศาสตร 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

10.  ขั้นประยุกตใชสามารถทําให 
      นักเรียนคิดเชื่อมโยงความรูเดิมกับ 
      ความรูใหมแลวนํามาใชไดอยาง 
      เหมาะสม 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 0.78 สอด 
คลอง 

11.  ขั้นสรุปทําใหนักเรียนเกิดความ 
       เขาใจในการเรียนรูอยางชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

12.  ขั้นประเมินผลสามารถ 
       วัดผลการเรียนรูไดตรงตาม 
       วัตถุประสงคในการเรียนรู  

1 1 0 0 1 0 1 1 1 0.67 สอด 
คลอง 

13.  หลักการตอบสนองของครูผูสอน 
       มีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

14. ระบบสังคมที่ครูตองดูแล 
       ชวยเหลือแนะนํานักเรียนมีความ 
       เหมาะสม 

1 1 1 0 1 1 0 0 1 0.67 สอด 
คลอง 
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ผูเชี่ยวชาญ  

ประเด็นการประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ระดับ
ความ

สอดคลอง 

แปล
ความ 

15.  สิ่งสนับสนุนที่ครูตองจัดเตรียม 
      จัดหาวัสดุอุปกรณมีความ 
      เหมาะสมกับการเรียนรู 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 สอด 
คลอง 

 

รวม 
         0.89 สอด 

คลอง 
 
 ขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้  ตัวอักษรในแตละกรอบ 
เล็กเกินไป ควรขยายขนาดตัวอักษรอานไดชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงอาจจะใช 2 แผนก็ได  ควรเพิ่มแนวคิด
ทฤษฎีกระบวนการกลุมจะดีมาก  ขั้นสรุปและประเมินผลกับวัตถุประสงคเขียนไวมากกวาที่ทํา 
ระบบสังคมยังไมเห็นภาพชัดเจนสิ่งสนับสนุนควรขยายรายละเอียด  ขั้นเตรียมความพรอมดีแตถา
ใชทุกชั่วโมงคอนขางจะนาเบื่อสําหรับเด็กคือไมตื่นเตนแตถาใชเปนหลักการโครงสรางแตมี
กิจกรรมที่หลากหลายก็ใชได 
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ตารางวิเคราะหคา IOC แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

แบบทดสอบ 
ขอท่ี  

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ระดับความ
สอดคลอง 

แปลความ 

 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5   
1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
2 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
3 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
4 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
5 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
6 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
7 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
8 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
9 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
10 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
11 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
12 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
13 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
14 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
15 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
16 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
17 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
18 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
19 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
20 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
21 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
22 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
23 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
24 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
25 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
26 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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แบบทดสอบ 
ขอที่  

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ ระดับความ
สอดคลอง 

แปลความ 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5   
27 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
28 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
29 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
30 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
31 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
32 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
33 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
34 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
35 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
36 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
37 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
38 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
39 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
40 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
41 1 0 1 1 1 0.8 สอดคลอง 
42 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
43 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
44 1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอง 
45 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
46 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
47 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
48 1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอง 
49 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
50 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

เฉลี่ย 0.99 สอดคลอง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 236

ตารางวิเคราะหคา IOC แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

แบบทดสอบ 
ขอที่  

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ ระดับความ
สอดคลอง 

แปลความ 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5   
1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
2 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
3 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
4 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
5 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
6 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
7 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
8 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
9 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

10 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
11 1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอง 
12 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
13 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
14 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
15 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
16 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
17 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอง 
18 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
19 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
20 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
21 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
22 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
23 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
24 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
25 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
26 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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แบบทดสอบ 
ขอที่  

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ แปลความ 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ระดับความ
สอดคลอง 

 
27 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
28 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
29 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
30 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
31 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
32 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
33 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
34 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
35 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
36 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
37 1 1 0 1 1 0.8 สอดคลอง 
38 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
39 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
40 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
41 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
42 0 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
43 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
44 1 0 1 1 1 0.8 สอดคลอง 
45 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
46 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
47 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
48 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
49 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
50 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

เฉลี่ย 0.98 สอดคลอง 
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ตารางวิเคราะหคา IOC แผนการจัดการเรียนรู 
 

ผูเชี่ยวชาญ ประเด็นการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ระดับความ
สอดคลอง 

แปล
ความ 

1.  ความคิดรวบยอดสอดคลองกับ 
     จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

2.  จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับ 
     เนื้อหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

3. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับ 
    กจิกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

4. จุดประสงคสอดคลองกับสื่อการ 
    เรียนการสอนและการประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

5. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงค 
    การเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ 
    จุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

7.  กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอง 
   กับการประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

9. สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับ 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

10. การประเมินผลสอดคลองกับ 
     จุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

11. การประเมินผลสอดคลองกับ 
     กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 
คลอง 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอด 
คลอง 
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ตาราง แสดงผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

ที่ ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
ประจําหนวย 

รวม 
90 คะแนน 

หลังเรียน 
130 คะแนน 

 หนวยที่ 1 (30) หนวยที่ 2 (30) หนวยที่ 3 (30)   
1 27 24 26 77 109 
2 26 25 25 76 109 
3 27 26 26 79 114 
4 28 25 27 80 113 
5 27 26 26 79 113 
6 26 25 26 77 115 
7 27 26 26 79 114 
8 27 26 26 79 109 
9 23 27 26 76 117 

10 26 25 26 77 113 
11 25 25 27 77 115 
12 27 25 26 78 114 
13 26 25 26 77 114 
14 27 26 25 78 116 
15 27 25 24 76 119 
16 24 26 25 75 116 
17 26 25 27 78 117 
18 27 27 26 80 114 
19 25 26 26 77 116 
20 25 25 26 76 118 
21 24 26 25 75 115 
22 25 27 25 77 114 
23 27 26 26 79 115 
24 27 26 26 79 112 
25 24 26 26 76 109 
26 26 26 25 77 114 
27 27 25 27 79 114 
28 27 27 26 80 113 
29 24 26 26 76 116 
30 25 26 25 76 112 
รวม    1550 3419 
E1    86.11  
E2     87.67 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

เคร่ืองมือประเมินความสอดคลอง 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบวิเคราะหเอกสาร 
 

********************** 
 

คําชี้แจง 
 ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย / แสดงความคิดเห็นที่มีตอแบบวิเคราะหเอกสาร โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 + 1  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอมีความสอดคลองกับจดุประสงคของการวิเคราะห 
                                          เอกสาร 
                      0  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงคของ 
                                          การวิเคราะหเอกสาร 
                     -1  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมมีความสอดคลองกับจุดประสงคของการวิเคราะห 
                                          เอกสาร 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
 +1 0 -1  
ความสอดคลองของประเดน็ขอคําถาม     

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 242

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

 
********************** 

 
คําชี้แจง 
 ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย / แสดงความคิดเห็นที่มีตอแบบสัมภาษณ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้ 
 + 1  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอมีความสอดคลองกับจดุประสงคการสัมภาษณ 
                      0  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงค 
                                           การสัมภาษณ 
                     -1  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมมีความสอดคลองกับจุดประสงคการสัมภาษณ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
 +1 0 -1  
1.  ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ 
     เกี่ยวกับสถานภาพขอมูลทั่วไปของ 
     ผูใหสัมภาษณ 

    

2.  ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ 
     เกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน 
     การวัดประเมินผล 

    

3.  ความสอดคลองของประเด็นการสัมภาษณ 
     เกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
     อยางมีวิจารณญาณ 

    

4.  ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ 
     เกี่ยวกับปญหา อุปสรรคตาง ๆ 

    

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่สงเสริมความสามารถใน 
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

************************************ 
แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่สงเสริมความสามารถใน 
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

************************************ 
คําชี้แจง 
 1. นิยามปฏิบัติการ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
หมายถึง  องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงมีทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียรเจต (Piaget) 
ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล (Information Processing Theory) และทฤษฎีการสรางความรู 
(Constructivism) เปนพื้นฐาน โดยมีองคประกอบ คือ 1) หลักการ 2)วัตถุประสงค  3) ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู  6 ขั้นตอน ไดแก  คือ   เตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน(Preparing and 
Motivating stage :P) เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice stage :L)  
จัดระเบียบความรู (Organizing Knowledge stage :O) ประยุกตใชกระบวนการคิด (Applying 
Thinking Process stage:A)   ขั้นสรุป (Summarizing stage :S)และประเมินผล (Evaluating stage :E)  
4) ระบบสังคม  5) หลักการตอบสนอง  6) ส่ิงสนับสนุน  7) สาระหลัก  8) ส่ิงที่สงเสริมในการ
เรียนรู ซ่ึงการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนจะดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูที่
จัดทําขึ้นเปนเครื่องมือในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช โดยแผนการจัดการจัดการเรียนรูมี
องคประกอบ คือ สาระสําคัญ ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 2. ใหผูประเมนิเขียนเครื่องหมาย / แสดงความคิดเหน็ทีม่ีตอรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดงันี้ 
 + 1 หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอมีความสอดคลองกับนยิามปฏิบัติการ 

0 หมายถึง  ประเด็นที่นําเสนอไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามปฏิบตัิการ 
-1   หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัตกิาร 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 244

ระดับคะแนน 
ความสอดคลอง 

 
ประเด็นการประเมิน 

+1 0 -1 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  หลักการของรูปแบบการสอน  
     ตามทฤษฎีเพื่อสงเสริมความสามารถใน 
    การคิดแกปญหาอยางมีวจิารณญาณ 
    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
    มีความสอดคลองกับทฤษฎี 
     และแนวคดิพื้นฐาน 
2.  ขั้นตอนการสอนในรูปแบบการสอน 
     เพื่อสงเสริมความสามารถ 
     ในการคิด แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ 
     นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5      
     มีความสอดคลองกับทฤษฎีและ 
      แนวคดิพืน้ฐาน 
3.  การนํารูปแบบไปใช มคีวามสอดคลอง 
     กับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
4.  ผลที่คาดวาจะไดรับการเรยีนการสอน 
     ตามรูปแบบมีความสอดคลองกับทฤษฎี 
     และแนวคดิพื้นฐาน 
5.  ขั้นตอนการสอนสอดคลอง 
      กับวัตถุประสงค 
6.  การวัดและ ประเมินผลของการเรียน 
     การสอนสอดคลองกับวตัถุประสงค 
7.  ขั้นตอนการเตรียมความพรอมมีความ 
      เหมาะสมที่จะใชในการเตรียมความ 
      พรอมนักเรียนใหสนใจกับการเรียนได 
      เปนอยางด ี

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

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

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 245

ระดับคะแนนความ
สอดคลอง 

ประเด็นการประเมิน 

+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

8.  ขั้นตอนเรียนรูกระบวนการคิดโดยครู 
      แนะนํามีความเหมาะสมสอดคลอง 
      กับลักษณะกระบวนการคิดแกปญหา 
      อยางมีวิจารณญาณ สําหรับ 
      นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  
9.  ขัน้จัดระเบยีบความรูสามารถทําให 
      นักเรียนเสริมตอความรู ความคิดจน 
      เขาใจขั้นตอนกระบวนการคิดแกปญหา 
      อยางมีวิจารณญาณตามเนื้อหา 
      วิทยาศาสตร 
10.  ขั้นประยกุตใชสามารถทําใหนกัเรียน 
       คิดเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 
       แลวนํามาใชไดอยาง เหมาะสม 
11. ขั้นสรุปทําใหนกัเรียนเกดิความเขาใจ 
     ในการเรียนรูอยางชัดเจน 
12. ขั้นประเมนิผลสามารถวัดผลการเรียนรู 
      ไดตรงตามวัตถุประสงคในการเรียนรู  
13.  หลักการตอบสนองของครูผูสอน 
       มีความเหมาะสม 
14.  ระบบสังคมที่ครูตองดูแล  ชวยเหลือ 
       แนะนํานกัเรียนมีความเหมาะสม 
15.  ส่ิงสนับสนุนที่ครูตองจดัเตรียม จดัหา 
       วัสดุอุปกรณมีความเหมาะสมกับ 
       การเรียนรู 
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
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ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
 

************************************ 
คําชี้แจง 
 1. นิยามปฏิบัติการ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หมายถึง  
องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงมีทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียรเจต (Piaget) ทฤษฎี
กระบวนการประมวลขอมูล (Information processing theory) และทฤษฎีการสรางความรู 
(Constructivism) เปนพื้นฐาน โดยมีองคประกอบ คือ 1) หลักการ 2)วัตถุประสงค  3) ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู  6 ขั้นตอน ไดแก  คือ   เตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน(Preparing and 
Motivating stage :P) เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice stage :L)  
จัดระเบียบความรู (Organizing  Knowledge stage :O) ประยุกตใชกระบวนการคิด (Applying 
Thinking Process stage :A)5)ขั้นสรุป(Summarizing stage :S)และประเมินผล (Evaluating stage :E)  
4) ระบบสังคม  5) หลักการตอบสนอง  6) ส่ิงสนับสนุน  7) สาระหลัก  8) ส่ิงที่สงเสริมในการ
เรียนรู 
 2. ใหผูประเมนิเขียนเครื่องหมาย / แสดงความคิดเหน็ทีม่ีตอแผนการจดัการเรียนรู โดย
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
 + 1  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอมีความสอดคลองกับนยิามปฏิบัติการ 

1 หมายถึง  ประเด็นที่นําเสนอไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามปฏิบตัิการ 
                 -1   หมายถึง  ประเด็นที่นําเสนอไมมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ 
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ระดับคะแนนความสอดคลอง ประเด็นการประเมิน 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1 ความคิดรวบยอดสอดคลองกับ 
           จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
     2.1 สอดคลองกับเนื้อหา 
     2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน 
          การสอน 
     2.3 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอน 
           และการประเมินผล 
3.  เนื้อหา 
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการ 
           เรียนรูและคําอธิบายรายวิชา 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
    4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    4.2 สอดคลองกับเนื้อหา 
    4.3 สอดคลองกับการประเมินผล 
5.  ส่ือการเรียนการสอน 
    5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน 
          การสอน 
6.  การประเมนิผล 
    6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    6.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน 
          การสอน 
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
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ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

********************** 
 

คําชี้แจง 
 1.  นิยามปฏิบัติการ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning Achievement) หมายถึง 
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความรูดานความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห
สังเคราะหและการประเมินคา  ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 2.  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  /  แสดงความคิดเห็นที่มีตอแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
  + 1  หมายถึง  ประเด็นที่นําเสนอมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ 

     0  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ 
    1   หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัตกิาร 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
ขอ ระดับพฤติกรรม +1 0 -1  
1 ความจํา     
2 เขาใจ     
3 นําไปใช     
4 นําไปใช     
5 วิเคราะห     
6 วิเคราะห     
7 วิเคราะห     
8 วิเคราะห     
9 สังเคราะห     
10 สังเคราะห     
11 ประเมินคา     
12 ประเมินคา     
13 ประเมินคา     
14 ความจํา     
15 ความเขาใจ     
16 นําไปใช     
17 นําไปใช     
18 วิเคราะห     
19 วิเคราะห     
20 วิเคราะห     
21 สังเคราะห     
22 สังเคราะห     
23 สังเคราะห     
24 ประเมินคา     
25 ประเมินคา     
26 ประเมินคา     
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
ขอ ระดับพฤติกรรม +1 0 -1  
27 ความจํา     
28 ความเขาใจ     
29 นําไปใช     
30 นําไปใช     
31 วิเคราะห     
32 วิเคราะห     
33 วิเคราะห     
34 สังเคราะห     
35 สังเคราะห     
36 สังเคราะห     
37 ประเมินคา     
38 ประเมินคา     
39 ประเมินคา     
40 ประเมินคา     

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
 

********************** 
 

คําชี้แจง 
 1.  นิยามปฏิบัติการ ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ (Problem Solving with 
Critical Thinking Skills)   หมายถึง   ความสามารถในการคิดซึ่งตองอาศัยกระบวนการทางสมอง  
ความรูและประสบการณมาประกอบกันเพื่อแกไขปญหาตามเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรโดย
แสดงออกถึงความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและรอบคอบ ไดแก 1) ความสามารถในการระบุ
ปญหาไดอยางชัดเจนถูกตอง  2) ความสามารถในการระบุสาเหตุของปญหาอยางรอบคอบและ
ชัดเจน   3) ความสามารถในการระบุลักษณะขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินขอมูลใน
ดานความถูกตอง ความนาเชื่อถือและความเพียงพอ 4)  ความสามารถในระบุทางเลือกในการ
แกปญหาและประเมินทางเลือกในดานผลดีผลเสียอยางสมเหตุสมผล และ 5) ความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาอยางมีเหตุผล   ซ่ึงวัดดวยแบบวัดทักษะการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 2.  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย/แสดงความคิดเห็นที่มีตอแบบวัดทักษะการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
  + 1 หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอมีความสอดคลองกับนยิามปฏิบัติการ 

           0  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมแนใจวามีความสอดคลองกับนยิามปฏิบัติการ 
   -1  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัตกิาร 
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ระดับคะแนนความสอดคลอง ประเด็นการประเมิน 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1.  ประเด็นคําถามสอดคลองกับ 
     ความสามารถในการระบปุญหาไดอยาง 
     ชัดเจนถูกตอง   

    

2. ประเด็นคําถามสอดคลองกับ 
    ความสามารถในการระบสุาเหตุของ 
    ปญหาอยางรอบคอบและชัดเจน      

    

3. ประเด็นคําถามสอดคลองกับ 
    ความสามารถในการระบลัุกษณะขอมูล  
    วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมนิ 
    ขอมูลในดานความถูกตอง ความ 
    นาเชื่อถือและความเพยีงพอ 

    

4. ประเด็นคําถามสอดคลองกับ 
    ความสามารถในระบุทางเลือกใน 
    การแกปญหาและประเมนิทางเลือกใน 
    ดานผลดีผลเสียอยางสมเหตุสมผล   

    

5. ประเด็นคําถามสอดคลองกับ 
    ความสามารถในการตัดสนิใจเลือก 
   ทางเลือกในการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

********************** 
 

คําชี้แจง 
 1.  นิยามปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills)
หมายถึง ความสามารถในการคิด คนควาตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางคลองแคลว ชํานาญ   
จํานวน 13 ทักษะ   ไดแก 1)ทักษะการสังเกต (Observation)  2) ทักษะการวัด (Measurement)        
3) ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying) 4)ทั กษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา (Space/space Relationship and Space/time Relationship 5)  ทักษะการคํานวณ 
(Using Number) 6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and 
Communication) 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) 8) ทักษะการพยากรณ (Prediction)  
9) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) 10) ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining 
Operationally) 11) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) 
12) ทักษะการทดลอง (Experimenting) และ 13) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
(Interpreting  Data and Conclusion) โดยวัดเปนคะแนนดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนว
ของ สสวท. 
 2.  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย/แสดงความคิดเห็นที่มีตอแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
  + 1  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอมีความสอดคลองกับนยิามปฏิบัติการ 

     0  หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ 
   -1   หมายถึง  ประเด็นทีน่ําเสนอไมมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัตกิาร 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
ขอ ระดับพฤติกรรม +1 0 -1  
1 จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล     
2 จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล     
3 จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล     
4 จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล     
5 กําหนดและควบคุมตัวแปร     
6 กําหนดและควบคุมตัวแปร     
7 กําหนดและควบคุมตัวแปร     
8 กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     
9 กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     
10 คํานวณ     
11 คํานวณ     
12 คํานวณ     
13 พยากรณ     
14 พยากรณ     
15 พยากรณ     
16 สังเกต     
17 สังเกต     
18 สังเกต     
19 หาความสัมพันธระหวางสเปส

กับสเปสและสเปสกับเวลา 
    

20 หาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา 

    

21 หาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา 

    

22 ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป     
23 ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป     
24 ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป     
25 ต้ังสมมติฐาน     
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนนความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
ขอ ระดับพฤติกรรม +1 0 -1  
26 ตั้งสมมติฐาน     
27 จําแนกประเภท     
28 จําแนกประเภท     
29 จําแนกประเภท     
30 จําแนกประเภท     
31 วัด     
32 วัด     
33 วัด     
34 วัด     
35 ทดลอง     
36 ทดลอง     
37 ทดลอง     
38 ลงความคิดเหน็จากขอมูล     
39 ลงความคิดเหน็จากขอมูล     
40 ลงความคิดเหน็จากขอมูล     
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวย 
รูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ 

 
********************** 

 
คําชี้แจง 
 1.  นิยามปฏิบัติการ ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกชอบไมชอบ
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียน 
 2.  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย/แสดงความคิดเห็นที่มีตอแบบประเมินความ         
พึงพอใจโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
  + 1  หมายถึง  ประเด็นที่นําเสนอมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ 

     0  หมายถึง  ประเด็นที่นําเสนอไมแนใจวามีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ 
   -1   หมายถึง  ประเด็นที่นําเสนอไมมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ 
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ระดับคะแนนความ
สอดคลอง 

ประเด็นการประเมิน 

+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

ดานครผููสอน     
1. ครูแนะนําและขยายผลการปฏิบัติการคิด 
    ทุกขั้นตอน 

    

2. ครูอธิบายใหความรูอยางชัดเจน     
3. ครูจัดชั้นเรยีนเหมาะสมกบัสภาพกิจกรรม     
4. ครูเตรียมสื่อ อุปกรณลวงหนา และ 
    เหมาะสม    

    

5. ครูชมเชย  ใหกําลังใจในการเรียน     
6. ครูมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ 
   คิดและการจดัการเรียนการสอนอยาง 
   แทจริง 

    

7. ครูกระตุนใหผูเรียนมุงมั่นในการพัฒนา 
    ตนเอง 

    

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน     
8. มีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมไดอยาง 
    เหมาะสม 

    

9. ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยเอง 
    และรวมกันเรียนรูกับผูอ่ืน 

    

10. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมลู 
      จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

    

11. สรุปความรู เชื่อมโยงนําไปใชใน 
      ชีวิตประจาํวันได 

    

ดานวัดและประเมินผล     
12. วัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที ่
      หลากหลาย 

    

13. ผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียน     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 260

ระดับคะแนนความ
สอดคลอง 

ประเด็นการประเมิน 

+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

14. ประเมินผลทั้งระหวางเรยีนและสิ้นสุด 
      การเรียน 

    

15. ประเมินผลทั้งการคิด ทักษะและ 
      การเรียนรูของผูเรียน 

    

ดานภาพรวมของรูปแบบการสอน     
16. รูปแบบการสอนสอดคลองกับ 
      เนื้อหาวิชาและผูเรียน 

    

17. รูปแบบการสอนนี้ทําใหเขาใจเนื้อหา  
     สามารถคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
     และสงเสริมทักษะกระบวนการทาง 
     วิทยาศาสตร 

    

18. รูปแบบการสอนนี้ทําใหเกิดความ 
      สนุกสนาน 

    

19. รูปแบบการสอนนี้นักเรียนสามารถ 
       เรียนรูไดดวยตนเอง 

    

20. รูปแบบการสอนนี้นาสนใจเหมาะสมกบั 
      การเรียนรู 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบวิเคราะหเอกสาร 
รูปแบบการเรียนการสอนคดิแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
 

คําสั่ง  กรุณากรอกขอมูลที่วิเคราะหตามประเด็นที่เปนจรงิ 
 

ประเด็น มี ไมมี รายละเอียด 
1.  แนวการจัดการศึกษาของ 
     หลักสูตรแกนกลางการศกึษา 
     ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
     ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
     รูปแบบการเรียนการสอน 

   
 

2.  แนวการจัดการศึกษาของ 
     แผนการศกึษาแหงชาติ 2552-  
     2559 ที่เกี่ยวของกับการพฒันา 
     รูปแบบการเรียนการสอน 

   

3.  แนวการจัดการศึกษาของ 
     พระราชบัญญัติการศึกษา 
     แหงชาติ 2542 ที่เกี่ยวของกับ 
     การพัฒนารูปแบบการเรยีน 
     การสอน 

   

4.  ประเด็นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
     การพัฒนารูปแบบการเรยีน 
     การสอน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 
คาํสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. เยื่อแกวหูอยูในบริเวณใด 
    ก. หูสวนใน    ข. หูสวนนอก 
    ค. หูสวนกลาง   ง. ใกลกับใบห ู
 
2. เสียงเกิดขึน้ไดเพราะวัตถุที่เปนแหลงกําเนิดเสียงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
     ก. แตกหัก    ข. เคล่ือนที่ 
     ค. ส่ันสะเทือน   ง. เปลี่ยนขนาด 
 
3. ขอใดนําหลักการเคลื่อนทีข่องเสียงไปใช 
     ก. โทรศัพท    ข. โทรเลข 
     ค. ธนาณัต ิ    ง. ไปรษณยีบตัร 
 
4. ใครปฏิบัติตามหลักการของการเกิดเสยีงสูงต่ํา 
     ก. แนนบีบแตรรถ  ข. นิดเปานกหวีด 
     ค. โนตเลนดนตร ี  ง. นกเปดพัดลม 
  
5. เสียงเดินทางผานตัวกลางใดไดดีที่สุด 
     ก. ไม     ข. น้ํา 
     ค. อากาศ    ง. สุญญากาศ 
 
6. ขั้นตอนใดถูกตองเกี่ยวกบักลไกการไดยิน 
    ก. เสียง  หูช้ันนอก  ประสาทหู  หูช้ันกลาง  หูช้ันใน  สมอง  
    ข. เสียง  หูช้ันนอก  หูช้ันกลาง  หูช้ันใน  ประสาทหู  สมอง   
    ค. เสียง  ประสาทหู  หูช้ันนอก  หูช้ันกลาง  หูช้ันใน  สมอง 
    ง. เสียง  ประสาทหู  หูช้ันกลาง  หูช้ันใน  เยื่อแกวหู  สมอง 
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7. ลําโพงและไมโครโฟนมีหลักการทํางานคือ 
    1. ขยายสัญญาณเสียงใหดงัขึ้น 
    2. เปลี่ยนพลังงานเสียงเปนพลังงานไฟฟา 
    3. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสยีง 
   ขอใดบอกหลักการทํางานของไมโครโฟนและลําโพงไดถูกตองตามลําดับ 
    ก. 1 และ 3    ข. 1 และ 2 
    ค. 3 และ 2    ง. 3 และ 1 
 
พิจารณาภาพตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 8-10                                                                                
 
                                                               วัตถุนําเสียง 
 
 
 
 
 
       ตนกําเนดิเสียง     ผูรับเสียง 
 

บุคคลในภาพพูดออกเสียงผานเขาไปในแกวที่ทําดวยกระดาษที่มีวัตถุนําเสียงตอกับ 
แกวกระดาษอีกใบหนึ่งที่มีผูรับเสียงยืนอยู  ในการทดลองนี้ใชวัตถุนําเสียง 3 ชนิด ไดแก เชือกดาย 
เสนเอ็น และลวดเสนเล็ก 

 
8. ขอใดกลาวถูกตองในการทดลองครั้งนี้ 
    ก. ชนิดของวัตถุนําเสียงเปนตัวแปรตาม 
    ข. แกวกระดาษเปนตวัแปรที่ตองควบคุม 
    ค. ขนาดของแกวกระดาษทั้งสองใบแตกตางกันได 
    ง. เสียงที่พดูออกมาจากตนกําเนดิไมจําเปนตองดังเทากัน 
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9.  หากผูรับเสียงไดยินเสียงจากตนกําเนิดดงัไมสม่ําเสมอกันในการพูดออกเสียงครั้งหนึ่งหรือ 
     บางชวงจะไมใหไดยนิเสยีงเลย นกัเรียนคิดวานาเกดิจากสาเหตใุดมากที่สุด 
     ก. วัตถุนําเสียงตึงเกินไป  ข. วัตถุนําเสียงขนาดเล็กเกนิไป 
     ค. วัตถุนําเสียงคงสภาพความตึงไมเทากนั   ง. วัตถุนําเสียงเปยกเสยีงไมสม่ําเสมอ 
 
10. เราสามารถสรปุผลการทดลองครั้งนี้ไดอยางไร   
     ก. เสียงเดนิทางผานตัวกลาง  ข. เสียงเดินทางโดยอาศัยวัตถุ 
     ค. เสียงเดนิทางเปนเสนตรง  ง. เสียงเดินทางจากแหลงกําเนิด  
 
11. คนปกติรับฟงเสียงไดดกีวาคนหูหนวกเพราะเหตุใด  
     ก. เพราะแรงสั่นสะเทือน  ข. เพราะสุขภาพห ู
     ค. เพราะตวักลางรับฟง  ง. เพราะระยะทางจากตนกําเนิด 
 
12. ควรใชหลักเกณฑใดสําหรับวินจิฉัยวา  เครื่องดนตรีที่ใชมีคุณภาพดี  
     ก. ใหเสยีงสูงต่ําแตกตางกัน  ข. ใหเสียงแหลมชัดเจน 
     ค. ใหเสียงเบานุมนวล  ง. ใหเสียงดังกงัวาน 
 
13. ที่กลาววา “ในอวกาศไมสามารถสื่อสารดวยเสียง เพราะไมมีอากาศ” เปนคํากลาวที่ยดึความจรงิ 
      ในขอใดเปนหลัก 
      ก. เสียงเดนิทางเร็วกวาแสง  ข. เสียงเกิดจากการสั่นสะเทอืน 
      ค. เสียงมีแหลงกําเนิดจากวัตถุ  ง. เสียงเคลื่อนที่ผานตัวกลาง 
 
14. ขอใดเปนหนวยของแรงในระบบเอสไอ  
      ก. นิวตนั     ข. กิโลกรัม 
      ค. ตารางเมตร     ง. เคลวิน 
 
15. ขอใดไมใชผลจากแรงเสียดทาน  
      ก. แมววิ่งบนถนน      ข. ลิงขี่จักรยาน 
      ค. นกขับเจ็ตสกี           ง. จิ้งจกเกาะบนฝาผนัง 
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16. เหตุการณใดนําความรูเร่ืองของเหลวและแรงไปใชไดถูกตอง   
      ก. ตนขี่จักรยานฟงเพลง  ข. กองดําน้ําลึกใชเวลาสั้น 
      ค. มีนาวิ่งและคุยโทรศพัท  ง. เกงกระโดดเชือกนาน ๆ 
 
17. ใครทําใหแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น   
      ก. หวานลงพื้นดวยข้ีผ้ึง  ข. แหววใสรองเทาสเกตวิ่ง 
      ค. หวิววิ่งบนถนนที่ฝนตก  ง. แววเตะบอลดวยรองเทาสตั๊ด 
 
18. ทําไมยางรถยนตจึงตองมลัีกษณะขรุขระ  
      ก. เพิ่มความเร็ว    ข. เพิ่มแรงเสียดทานระหวางยางกับถนน 
      ค. ลดแรงเสียดทานระหวางยางกับถนน ง. ลดสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน 
 
19. เหตุการณใดไมถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองแรง  
      ก. ลูกมะพราวลอยน้ําไดเพราะแรงลอยตัวในน้ํา 
      ข. แมอุมนองมดดําในสระน้ํารูสึกวานองมดดําเบาลง 
      ค.  พออุมนองกอกลวยบนยอดเขาเบากวาอุมที่เชิงเขา 
      ง. เมื่อข่ีจักรยานไปขางหนา แรงเสียดทานไปขางหลัง 
 
20. การดูดน้ําในแกวโดยใชหลอดดูดอาศยัหลักการใด  
       ก. แรงดูดของปาก   ข. สุญญากาศ 
       ค. แรงดันน้ําในแกว   ง. แรงกดอากาศ 
 
21.  เครื่องผอนแรงชนิดคาน ขอใดจดัพวกไดถูกตอง  
      ก. ไมกวาด กรรไกรตัดผา ชอน  ข. ชอน รถลาก ที่ตัดกระดาษ 
      ค. กรรไกรตัดผา ไมกวาด คมีคีบน้ําแขง็ ง. ที่ตัดกระดาษ ที่เปดขวด รถเข็นดิน 
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ในการทดลองใชเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน ดึงกระดาษชนิดเดยีวกันออกจากพืน้ไดผลดังตาราง  
 

ขนาดกระดาษ (ตารางนิ้ว) แรงดงึ (นิวตนั) 
 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

5 X 10 
10 X 15 
15 X 20 

0.7 
1.5 
3.6 

0.9 
1.7 
3.9 

 
22. การทดลองนี้ขอใดสรุปผลถูกตอง 

  ก.  แรงที่อากาศกระทําตอวตัถุ ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุ 
  ข.  แรงที่อากาศกระทําตอวตัถุ ขึ้นอยูกับพื้นที่ของวัตถุ 
  ค.  แรงที่อากาศกระทําตอวตัถุ ขึ้นอยูกับความยาวของวตัถุ 
  ง.  แรงที่อากาศกระทําตอวตัถุ ขึ้นอยูกับความหนาของวตัถุ 

23. ขอใดสรุปถูกตอง 
  ก.  แกสถูกแรงกดใหมปีริมาตรลดลงไดงาย 
  ข.  ของแข็งถูกแรงกดใหมปีริมาตรลดลงไดงาย 
  ค.  ของเหลวถูกแรงกดใหมปีริมาตรลดลงไดงาย 
  ง.  ถูกทุกขอ 

 
พิจารณาภาพตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 24 
 
                 แรง 3 นิวตัน                                                      แรง 3 นิวตนั                                               
                                                                                            แรง 3 นิวตนั 
 
24. แรงดานใดมีผลในการคาํนวณหาคาแรงลัพธมากกวากัน  เพราะเหตุใด  
      ก. ดานขวาเพราะมีแรงมากกวา  ข. ดานขวาเพราะมีหลายแรง 
      ค. ดานซายเพราะตานวตัถุเคล่ือนที่ ง. ดานซายเพราะใชแรงนอยกวา 
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25. วัตถุที่เปนแผนแบนลอยน้ําไดดกีวาวัตถุที่เปนกอนกลมเพราะเหตใุด  
      ก. เพราะวตัถุลอยน้ําได  ข. เพราะวัตถุรวมตัวกับน้ํา 
      ค. เพราะขนาดมีผลกับน้าํหนัก  ง. เพราะรูปรางมีผลกับปริมาตร 
 
26. ที่กลาววา “แรงหลายแรง เทากับแรงลพัธเพียงแรงเดยีว” เปนคํากลาวที่ยดึความจริง 
      ในขอใดเปนหลัก 
      ก. แรงลัพธมทีิศทางเดียว  ข. แรงลัพธมีหลายทิศทาง 
      ค. แรงลัพธรวมทุกแรง  ง. แรงลัพธเปนผลจากแรงทัง้หมด 
 
27. ไอน้ําเกิดจากอะไร  
      ก. เมฆ      ข. หมอก 
      ค. น้ําคาง     ง. การระเหยของน้ําจากพืน้โลก 
 
28. ขอใดเกดิผลกระทบตอสวนรวมของประเทศไทยนอยที่สุด  
      ก. น้ําทวม     ข. หมอกหนา 
      ค. หิมะตก     ง. มีเมฆมาก 
 
29. นักเรียนควรเชื่อหนวยงานใด เพื่อหลีกเลี่ยงภยัของปรากฏการณทางธรรมชาติ 
      ก. กรมอุทกศาสตร   ข. กรมอุตุนิยมวิทยา 
      ค. กรมทรัพยากรธรณ ี  ง. กรมสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
 
30. เรือลําหนึ่งแลนมาจากสิงคโปรมายังกรุงเทพฯ ในเวลากลางคืน คนบนเรือจะสังเกตเหน็ 
     ดาวเหนือปรากฏอยูอยางไร    
     ก. อยูสูงจากขอบฟาเล็กนอย และอยูระดับเดิมตลอดเวลา 
     ข. อยูสูงจากขอบฟาพอสมควรและคอย ๆ ลดต่ําลงเมื่อเรือเขาใกลกรุงเทพ 
     ค. คอย ๆ สูงขึ้นจากขอบฟาไปเรื่อย ๆ เมื่อเรือมาใกลกรุงเทพฯ มากขึ้น   
    ง. เคล่ือนที่เปนทางโคงปรากฏที่ทิศเหนอืแลวเคลื่อนทีสู่งขึ้นบนทองฟาตามเวลา 
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31. การวัดปรมิาณน้ําฝนเปนมิลลิเมตรเพราะตองการวดัสิ่งใด   
      ก. ตองการวัดน้ําฝนที่เกดิขึ้นใน 1 วัน 
      ข. ตองการวัดน้ําฝนที่เกดิขึ้นใน 1 สัปดาห 
      ค. ตองการวัดน้ําฝนที่เกดิขึ้นใน 1 เดือน 
      ง. ตองการวัดน้ําฝนทีเ่กิดขึ้นใน 1 ป 
 
32. ดาวฤกษมกีารเปลงแสงสีตางกันเพราะเหตใุด  
     ก. อุณหภูมไิมเทากัน               ข. มีน้ําแขง็เกาะรอบ ๆ ความหนาไมเทากัน 
     ค. ไดรับแสงสะทอนจากดวงอาทิตยไมเทากัน     ง. ระยะทางที่ดวงดาวหางจากโลกตางกัน 
 
33. คําตอบขอใดมีความสัมพันธกันในดานการเกดิมากที่สุด 
     ก. น้ําคางกบัความชื้น   ข. เมฆกับความหนาว 
     ค. ลูกเห็บกบัความแข็ง  ง. ฝนกับความหนาว 
 
34. ถาดาวพุธใชเวลาเคลื่อนที่รอบดวงอาทติย 88 วนั ดาวศุกรใชเวลานาน 225 วัน สวนโลกใชเวลา 
     365 วัน จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา  
     ก. โลกหางจากศุกรมากทีสุ่ด           ข. ดาวศุกรอยูใกลกับดวงอาทิตยมากที่สุด 
     ค. ดาวพุธอยูใกลกับดวงอาทิตยมากที่สุด        ง. ดวงอาทิตยอยูใกลโลกมากที่สุด 
 
35. ในกรณีทีอ่ยูบนเครื่องบนิหรือข้ึนไปบนดอยอินทนนทซ่ึงเปนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ 
      จะสังเกตเห็นวาถุงขนมโปงพองกวาทีอ่ยูบนพื้นราบตามปกติ อธิบายไดอยางไร 
     ก. อากาศในถุงขยายตวัเพราะอุณหภูมเิพิ่มขึ้น  
     ข. อากาศในถุงขยายตวัเพราะอุณหภูมลิดลง 
     ค. อากาศในถุงขยายตวัเพราะความกดอากาศเพิ่มขึ้น     
    ง. อากาศในถุงขยายตัวเพราะความกดอากาศลดลง 
 
36. ควรใชหลักการใดในการตรวจสอบ  การเคลื่อนที่ของลม 
     ก. อากาศเคลื่อนที่ตลอดเวลา  ข. อากาศเคลื่อนที่ไปตามวตัถุ 
     ค. อากาศเคลื่อนที่ตามแนวราบ  ง. เคล่ือนที่โดยอาศัยตวักลาง 
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37. ควรใชหลักเกณฑใดสําหรับวินจิฉัยวา  ลมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 
     ก. การเกดิลม    ข. การเคลื่อนที่ 
     ค. อันตรายจากลม   ง. การนําไปใช 
 
38. ถายึดหลักสวนรวม  การที่เราไมแบงน้าํสะอาดถือวาเปนความผิดหรือไม  
      ก. ผิดเพราะไมมีน้ําใจ  ข. ผิดเพราะน้าํมีมาก 
      ค. ไมผิดเพราะน้ําเหลือนอย  ง. ไมผิดเพราะน้ําเปนของเรา 
 
39. ดาวศุกรเหน็ดวยตาเปลาไดดีกวาดาวพธุ เพราะเหตใุด  
     ก. เพราะดาวศุกรอยูใกลโลกมากกวา   
     ข. เพราะดาวศุกรอยูใกลดาวพุธมากกวา 
     ค. เพราะดาวศุกรอยูใกลดวงอาทิตยมากกวา   
     ง. เพราะดาวศุกรอยูใกลดวงจันทรมากกวา 
 
40. ในการเดินปาตองรูเรื่องใชเข็มทิศมากกวาใชนาฬิกา เพราะเหตุผลขอใด  
      ก. ทําใหทราบทิศและเวลา       ข. ทําใหเขาใกลที่หมายเร็วกวา 
      ค. ทําใหไมหลงทางเดิน  ง. ทําใหมีความมั่นใจ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 
ขอท่ี เฉลย ทักษะที่ประเมิน 

1 ข ความจํา 
2 ค เขาใจ 
3 ก นําไปใช 
4 ค นําไปใช 
5 ง วิเคราะห 
6 ข วิเคราะห 
7 ค วิเคราะห 
8 ง วิเคราะห 
9 ค สังเคราะห 
10 ค สังเคราะห 
11 ข ประเมินคา 
12 ก ประเมินคา 
13 ง ประเมินคา 
14 ก ความจํา 
15 ง ความเขาใจ 
16 ข นําไปใช 
17 ง นําไปใช 
18 ข วิเคราะห 
19 ค วิเคราะห 
20 ง วิเคราะห 
21 ง สังเคราะห 
22 ข สังเคราะห 
23 ก สังเคราะห 
24 ก ประเมินคา 
25 ง ประเมินคา 
26 ค ประเมินคา 
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ขอท่ี เฉลย ทักษะที่ประเมิน 
27 ง ความจํา 
28 ค ความเขาใจ 
29 ข นําไปใช 
30 ก นําไปใช 
31 ก วิเคราะห 
32 ก วิเคราะห 
33 ก วิเคราะห 
34 ค สังเคราะห 
35 ง สังเคราะห 
36 ค สังเคราะห 
37 ค ประเมินคา 
38 ก ประเมินคา 
39 ค ประเมินคา 
40 ก ประเมินคา 
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แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

เปนแบบทดสอบประเภทเลอืกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ  
คําสั่ง   โปรดเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดยีวแลวทําเครือ่งหมายกากบาท (X) ลงใน 
 กระดาษคําตอบ 
ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมชาย  สูง  126  เซนติเมตร 
สมชาย  หนัก    23  กิโลกรัม 
นารี  สูง  125  เซนติเมตร 
นารี  หนัก    22  กิโลกรัม 
ธานี  สูง  129  เซนติเมตร 
ธานี  หนัก    24  กิโลกรัม 
มานี  สูง  130  เซนติเมตร 
มานี  หนัก    25  กิโลกรัม 

 
1.  จากความสงูและน้ําหนักที่พบบนกระดานนี้ เราควรเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบใดจงึจะเขาใจ 
     งายขึ้น  เพราะเหตใุด 
     ก. ใชตารางเพราะอานและสื่อสะดวก ข. ใชผังความคิดเพราะไดแสดงความคิด 
     ค. ใชการเปลี่ยนสีเพราะมองเห็นชัดเจน ง. ใชการบรรยายเพราะอานสะดวกรวดเร็ว 
 
2. ขอมูลสามารถนําเสนอในรูปแบบใดจึงจะสื่อความหมายไดชัดเจน 
    ก. แผนภาพ     ข. แผนภูม ิ
    ค. แผนพับ     ง. แผนผัง 
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ใหนกัเรียนศึกษาขอมูลชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ดานลางแลวตอบคําถามขอ 3 และ 4 
 

ปลา  กิน  ลูกน้ํา  หนอน  ขาวสุก 
กบ    กิน     -        หนอน      - 
จิ้งจก กิน    -         หนอน  ขาวสุก 
ไก     กิน    -         หนอน  ขาวสุก ขาวสาร 

ปลากินลูกน้ํา หนอน และขาวสุก 
กบกินหนอนสวนจิ้งจกกนิขาวสุก 
และหนอน สําหรับไกกนิขาวสาร 
ขาวสุก หนอน 

 
 
 
 
 
                       ขอมูลชุดที่ 1              ขอมูลชุดที่ 2 
 
3. จากขอมูลขางตน ขอมูลชุดที่ 2 เปนขอมลูที่จัดกระทําแลวดวยวิธีใด 
    ก. หาความถี่     ข. จัดลําดับ 
ค. แยกประเภท    ง. คํานวณหาคาใหม 

4. ขอมูลชุดที่ 2 จัดกระทําไดเหมาะสมตามขอใด 
    ก. ส้ันเขาใจงาย    ข. บอกรายละเอียดครบ 
    ค. ใสขอความสวยงาม  ง. รายละเอียดครบเขาใจงาย 
 
ทักษะการกําหนดและควบคมุตัวแปร 
ศึกษาขอมูลตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 6-8 
ในการทดลองเพื่อหาคําตอบวา “เมล็ดพืชตางชนิดกนั จะใชเวลาในการงอก นับจากวนัที่เพาะ 
เทากันหรือไม”   
6. ตัวแปรตน คือขอใด  
    ก. จํานวนเมล็ดพืช   ข. ชนิดของเมล็ดพืช 
    ค. อายุของเมล็ดพืช   ง. รูปรางของเมล็ดพืช 
7. ตัวแปรตาม คือขอใด 
     ก. การงอกของพืช   ข. อาหารของพืช 
     ค. ระยะเวลาในการปลูกพืช  ง. แมลง สัตวตาง ๆ ที่เปนศัตรูพืช 
8. ขอใดไมเกีย่วของกับตวัแปรควบคุม 
     ก. สีของอุปกรณ ภาชนะ  ข. ส่ิงแวดลอมที่ภาชนะวางอยู 
     ค. ภาชนะและสิ่งที่บรรจุในภาชนะ ง. ตําแหนงและลักษณะการวางเมล็ดพืชในภาชนะ 
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ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
จงใชสถานการณที่กําหนดใหตอบคําถามขอที่ 9 
 
 
 
 
 

มอดทดลองเลี้ยงนก 2 ตวั มอีายุ น้ําหนัก ขนาดเทากนั จัดสภาพแวดลอมตาง ๆ เหมือนกัน  
แตใหอาหารตางกัน โดยนกตัวที่ 1 กินขาวเปลือก  นกตวัท่ี 2 กินหนอน เปนอาหาร  
แลวสังเกตบนัทึกการเจริญเตบิโตทุก ๆ สัปดาหเปนเวลา 1 เดือน 

9. จากสถานการณขางตน  คาํใดที่ควรกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ 
    ก. ขนาดของนก   ข. น้ําหนักของนก 
    ค. อาหารของนก   ง. การเจริญเตบิโตของนก 
 

 
   ในการทดลองเพื่อหาคําตอบวา “ยิ่งออกกําลังกายมาก อัตราเร็วของชีพจรจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น” 
   ครูไก : การออกกําลังกายในที่นี้เราจะหมายถึงทําอะไร กระโดดหรือวิ่งตักน้ํา 
   ครูเจี๊ยบ :  อัตราเร็วของชีพจรในทีน่ี้เราจะวัดที่ไหนและวัดโดยวิธีการใด 
 
12. จากคําถามขางตนมุงหมายใหกําหนดนยิามเชิงปฏิบัตกิารของสิ่งใด 
      ก. การกระโดดน้ําและอัตราเร็วของชีพจร   
      ข. การออกกําลังกายและอัตราเร็วของชีพจร 
      ค. การกระโดดน้ําและเครื่องมือวัดอัตราเร็วของชีพจร 
      ง. การออกกําลังกายและเครื่องมือวัดอัตราเร็วของชีพจร 
 
ทักษะการคํานวณ 
 
                                                           14. “จากภาพทีเ่ห็น มีรูปอะไรบางที่มีจํานวนเทากัน” 
                                                                  ทานคิดวาครูมุงหมายใหทําอะไร 
                                                                  ก. นับ 
                                                                  ข. บวก ลบ คูณ หาร 

                      
                                     

                                                                   ค. ตัดสินวาของสิ่งใดมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
                                                                   ง. ตัดสินวาแตละกลุมมีส่ิงของจํานวนเทากันหรือตางกนั 
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15. จากขอ 14 มีรูปอะไรบางที่มีจํานวนเทากัน 
      ก. วงกลมและสามเหลี่ยม  ข. ส่ีเหล่ียมและวงกลม 
      ค. สามเหลี่ยมและสี่เหล่ียม  ง. วงกลม สามเหลี่ยมและสี่เหล่ียม 
16. คําถามขอใดที่นําไปสูการคํานวณ 
      ก. ตกลงวนันี้เรามีดอกไมรวมกันกี่ดอก 
      ข. กลีบดอกของดอกชบายาวหรือส้ันกวาดอกตอยติ่ง 
      ค. ดอกไมสีเหลืองทั้งสองดอกนี้ ดอกไหนสีเขมกวากนั 
      ง. ถาจะแบงดอกไมที่นกัเรียนมีอยูตามลักษณะกลีบดอกจะแบงอยางไร 
 
ทักษะการพยากรณ 
ใหนกัเรียนนําขอมูลในตารางตอบคําถามขอ 18-20 
 เวลาท่ีวัด อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

7.00 25 
9.00 28 
11.00 31 
13.00 34 

 
 
 
 
 
18. จากตารางจะพยากรณภายในขอบเขตขอมูลในเวลา 12.00 น.ไดอยางไร 
      ก. จะวัดอณุหภูมิไดประมาณ 31 องศาเซลเซียส 
      ข. จะวดัอณุหภูมิไดประมาณ 32.5 องศาเซลเซียส 
      ค. จะวดัอณุหภูมิไดประมาณ 34 องศาเซลเซียส 
      ง. จะวดัอณุหภูมิไดประมาณ 35.5 องศาเซลเซียส 
 
19. จากตารางจะพยากรณภายนอกขอบเขตขอมูลในเวลา 17.00 น.ไดอยางไร 
     ก. จะวัดอณุหภูมิไดประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
     ข. จะวดัอณุหภูมิไดประมาณ 33 องศาเซลเซียส 
     ค. จะวดัอณุหภูมิไดประมาณ 35 องศาเซลเซียส 
     ง.  จะวดัอณุหภูมิไดประมาณ 40 องศาเซลเซียส 
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20. จากตารางจะพยากรณไดวาอยางไร 
      ก. เวลา 8.00 น. วัดอุณหภูมิไดประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
      ข. เวลา 10.00 น. วัดอุณหภูมิไดประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
      ค. เวลา 11.30 น. วัดอุณหภูมิไดประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
     ง. เวลา 12.30 น. วัดอุณหภูมิไดประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
 
ทักษะการสังเกต 
21. “ถาเอาดินสอเคาะแกวกบัเคาะไม  เสียงจะตางกนัหรอืเหมือนกนั” เราใชประสาทสัมผัสใด และ 
      ส่ิงที่ไดจากการสังเกตคอือะไร 
      ก. ตา-เสียงที่ไดยนิ   ข. หู-เสียงที่ไดยิน 
      ค. จมูก-ไดกล่ิน    ง. ปาก-ไดกล่ิน 
 
ใชภาพขางลางตอบคาํถามขอ 22-23    
                         
 
 
  
22. ภาพตอไปนี้มีสวนที่ตางกันกี่ตําแหนง 
      ก. 1 ตําแหนง    ข. 2 ตําแหนง 
      ค. 3 ตําแหนง    ง. 4 ตําแหนง 
 
23. สวนที่แตกตางกันมีอะไรบาง 
      ก. ปู      ข. ปู  เงาปู 
      ค. ปู  เงาปู  กอนหิน   ง. ปู  เงาปู  กอนหิน พืน้ 
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ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
25. วัตถุใดที่มสีเปสเปน 2 มิติ 
       ก. กระดาษ 
       ข. ดินสอ 
       ค. กอนหนิ 
       ง. ลูกบอล 
 
 

 

26. จากภาพในกระจกเงาขอใดถูกตองกบัความจริงที่สุด 
      ก. สมศรีใสนาฬิกามือซาย 
      ข. สมศรีใสนาฬิกามือขวา 
      ค. สมศรีใสตางหูขางซาย 
      ง. สมศรีใสตางหูขางขวา 

 
 
 

 
 

“ถาหันหนาไปทางทิศเหนือ ขวามือจะเปนทิศตะวนัออก ซายมือจะเปนทิศตะวนัตก 
และดานหลังจะเปนทิศใต”  
27. ถาทิศทางที่เห็นดวงอาทติยเปนทิศตะวนัออก ทานคิดวาบานอยูทางทิศไหนของตมูตาม 
      ก. ทิศเหนอื     ข. ทิศใต 
      ค. ทิศตะวนัออก    ง. ทิศตะวนัตก 
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ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
 

อาชีพ รายไดตอป (บาท) 
ทําสวน 40,000 
เล้ียงปลา 21,000 
จักสาน 36,000 

เครื่องปนดินเผา 25,000 
 
30. จากตารางใหนกัเรียนตีความหมายของขอมูลใหถูกตอง 
      ก. อาชีพเล้ียงปลามีรายไดมากที่สุด 
      ข. อาชีพทําสวนมีรายไดมากที่สุด 
      ค. อาชีพจักสานมีรายไดมากที่สุด 
      ง. อาชีพเครื่องปนดินเผามีรายไดนอยทีสุ่ด 
 
ใหนักเรียนใชขอมูลตอไปนีต้อบคําถามขอ 31-32 
 

สถิติสวนหนึ่งในการจับปลาทะเลของชาวประมงโดยใชอวนลากดังนี ้
 

ป (พ.ศ.) น้ําหนักเฉล่ียของปลาที่ได 
(กิโลกรัมใน 1 ชั่วโมง) 

2537 240 
2540 110 
2542 105 
2544 66 
2546 55 
2548 48 
2550 45 
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31. คําถามใดที่ตีความหมายขอมูลไมถูกตอง 
      ก. ในป 2537 จับปลาไดเทาไร 
      ข. จับปลาไดมากที่สุด นอยที่สุดปใด 
      ค. ปลามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกปใชไหม 
      ง. ปใดที่จบัปลาได 55 กโิลกรัม ใน 1 ช่ัวโมง  
 
32. ขอใดที่ไมเกี่ยวของกับการลงขอสรุป 
      ก. ยิ่งนานปจํานวนปลาที่จับไดยิ่งมากขึ้น 
      ข. เมือ่เวลายิ่งผานไป จํานวนปลาลดนอยลง 
      ค. ทุกปชาวประมงหาปลาโดยใชเรือลําเดิม 
      ง. ตั้งแตป 2537-2550 จํานวนปลาที่จับไดเปลี่ยนไป 
 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
33. คําถามขอใดเปนการนําสูทักษะตั้งสมมติฐาน 
      ก. ถานักเรยีนกนิอาหารประเภทเดียวกันเปนเวลานานนักเรยีนจะเปนอยางไร 
      ข. ถาครูใหนักเรยีนปดปากปดจมกูนาน 5 นาที นักเรียนคิดวาจะทาํไดหรือไม 
      ค. ถาเราน้ําแข็งออกจากตูเย็นวางไวแลวน้ําแข็งจะเกดิการเปลี่ยนแปลงหรือไม 
      ง. จากผลการทดลอง หลังแชหลอดทดลองในน้ําแข็งนาน 5 นาที เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 
36. การทดลองนําเทอรโมมิเตอรไปวัดอณุหภูมิของอากาศตามสถานที่ตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียน 
     แลวบันทึกผล  สมมติฐานการทดลองนี้ตรงกับขอใด 
     ก. อากาศรอนไมเทากนั  ข. อากาศหนาวไมเทากัน 
     ค. บริเวณตางกันจะมีอุณหภูมิตางกัน ง. สถานที่ตางกันจะมีอากาศแตกตางกัน 
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ทักษะการจําแนกประเภท 
จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 37-39 
 

 จากการแบงเครื่องดนตรีเปน 2 กลุม ดังนี ้
 

  
 
 
 
 
37. เราใชเกณฑ
      ก. ขนาด 
      ค. รูปราง 
 
38. นักเรียนสาม
     ก. สีสัน  
     ค. ความทน 
 
39. เพราะเหตใุ
     ก. เปนเครือ่ง
     ค. มีขนาดใก
 
40. อาหาร 2 กล
  
 
 
    ก. รสชาติ 
    ค. กล่ิน  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ออรแกน 
แซกโซโฟน 
ทรัมเปต 
ใดในการแบงกลุมเครื่องดนตร ี
    ข. ประเภท 
    ง. เสียงที่ได

ารถใชเกณฑอ่ืนใดในการแบงกลุมเครื่องดน
    ข. ความดัง 
    ง. ถ่ินกําเนิด

ด กลองยาวจงึจัดเปนประเภทเดยีวกันกับระน
ตีเหมือนกนั  ข. เปนเครื่อ
ลเคียงกัน  ง. มีรูปรางค

ุมนี้ใชอะไรเปนเกณฑในการแบง 

กลุมที่ 2  ม

    ข. ถ่ินกําเนิด
    ง. รูปราง 

 

กลองยาว
ระนาด 
ตะโพน 
ยนิ 

ตรีขางตนไดชัดเจน 

 

าด 
งดดีเหมือนกัน 
ลายคลึงกัน  

ะพราวแกว  ขาวตมมัด  กลวยเชื่อม 

 

 
กลุมที่ 1  น้ําพริก   ผัดกระเพรา   แกง
ป
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ทักษะการวัด 
41. ถาตองการวัดความยาวของหองเรียนควรใชเครื่องมือวัดใด 
      ก. สายวดัตัว    ข. ไมบรรทัด 
      ค. ไมเมตร     ง. สายวัดชนิดตลับ 
 
42. ถาตองการวัดอณุหภูมิหอง ควรเลือกเครื่องมือใด 
      ก. เครื่องชั่ง     ข. ไมเมตร 
      ค. เทอรโมมิเตอร   ง. แอนนิมอมิเตอร 
 
43. จากขอ 42 หนวยในการวดั คือขอใด 
      ก. กิโลกรัม     ข. เมตร 
      ค. องศาเซลเซียส   ง. ริกเตอร  
   
44. ขอควรคํานึงถึงที่สําคัญที่สุดเพื่อนําไปสูการวัดที่สมบูรณคือขอใด 
      ก. วัดอยางละเอียด รวดเรว็    ข. วัดอยางเที่ยงตรง รวดเร็ว 
      ค. วัดดวยเครื่องมือใหมเสมอ  ง. วัดแลวบอกหนวยในการวดั 
 
ทักษะการทดลอง 
จากสถานการณที่กําหนดให จงตอบคําถามขอ 45-46 
 
 
 

บอยทดลองเกีย่วกับแรงเสียดทาน  โดยการเดินบนพืน้ดนิ  ทราย  และปูน  เพื่อทดสอบพื้นผิว
ที่ตางชนิดกนัจะมีผลกับแรงเสียดทานหรือไม 

 
45. จากการทดลองในครั้งนี ้นักเรียนตองจดัอะไรใหแตกตางกัน 
      ก. ชนิดของรองเทา   ข. ชนิดของพืน้ผิว 
      ค. ขนาดของรองเทา   ง. ขนาดของพืน้ที่ 
 
46. จากการทดลองนี้ นักเรยีนตองติดตามดูส่ิงใด 
      ก. ลักษณะของพื้น   ข. ความเร็วในการเดิน 
      ค. ความหนาของรองเทา  ง. การยุบตัวของพื้นผิว    
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47. ครู : จะทําการทดลองอยางไรดี จึงจะทราบวารากมีหนาที่ดูดน้ําจริงหรือไม 
      เก : นําพืชชนิดลําตนใสตนเล็ก ๆ ชนดิและขนาดเดยีวกันมา 2 ตน ตัดรากตนหนึง่ออกแลวจุม 
             พืชทั้งสองในนําสีแชทิ้งไว 1 ช่ัวโมง 
      จากการออกแบบการทดลองเกตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขอใด 

  ก. การลงความคิดเห็นจากขอมูล  ข. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ 
ค. การกําหนดและควบคุมตวัแปร ง. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

 
ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
จงใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 48- 49 
 
 
 
 

สมปองกวาดใบหญามากองรวมกัน รดน้ําใหเปยกทิ้งไว 6-7 วัน สังเกตใบหญาที่เปลี่ยนแปลง
ยอยสลาย วดัอุณหภูมิในกองหญาและอณุหภูมใินอากาศนํามาเปรียบเทยีบกัน 

48. ขอใดเปนการลงความคิดเห็นจากขอมลูไดดีที่สุด 
      ก. ใบไมนิม่เปยก   ข. อากาศชื้นมาก 
      ค. น้ําทําใหใบไมเนาเปอย  ง. อุณหภูมิในอากาศสูงกวา 
 
49. นักเรียนคิดวาสาเหตใุดอุณหภูมิในกองหญาและในอากาศจึงแตกตางกัน 
      ก. อากาศมีความชื้นตางกัน  ข. ดินมีอุณหภมูิตางกัน 
      ค. ใบไมมคีวามชื้นมากกวา  ง. อากาศมีความชื้นมากกวา 
 
50. ในการทดลองหนาที่ของรากในการหาอาหาร คําถามขอใดไมเกี่ยวกับการลงความคิดเห็น 
      จากขอมูล 
     ก. ทําไมตอนนี้ผักกะสังของนักเรียนจงึมีสีแดง 
     ข. ทําไมตนกะสังที่มีรากจึงแดงมากกวาตนที่ไมมีราก 
     ค. ลักษณะของใบไมวนันี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร 
    ง. ทําไมใบไมที่เรารดน้ําทิ้งไวเมื่อเดือนกอนจึงเนาเปอย 
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เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 
ขอท่ี เฉลย ทักษะที่ประเมิน 

1 ก จัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล 
2 ข จัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล 
3 ค จัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล 
4 ง จัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล 
5 ข กําหนดและควบคุมตัวแปร 
6 ค กําหนดและควบคุมตัวแปร 
7 ก กําหนดและควบคุมตัวแปร 
8 ง กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
9 ง กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
10 ค คํานวณ 
11 ง คํานวณ 
12 ก คํานวณ 
13 ข พยากรณ 
14 ง พยากรณ 
15 ข พยากรณ 
16 ข สังเกต 
17 ข สังเกต 
18 ข สังเกต 
19 ก หาความสัมพนัธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
20 ก หาความสัมพนัธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
21 ก หาความสัมพนัธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
22 ข ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
23 ค ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
24 ค ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
25 ค ตั้งสมมติฐาน 
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ขอท่ี เฉลย ทักษะที่ประเมิน 
26 ค ตั้งสมมติฐาน 
27 ข จําแนกประเภท 
28 ง จําแนกประเภท 
29 ก จําแนกประเภท 
30 ก จําแนกประเภท 
31 ง วัด 
32 ค วัด 
33 ค วัด 
34 ง วัด 
35 ข ทดลอง 
36 ข ทดลอง 
37 ค ทดลอง 
38 ค ลงความคิดเหน็จากขอมูล 
39 ค ลงความคิดเหน็จากขอมูล 
40 ค ลงความคิดเหน็จากขอมูล 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวย 
รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
 

*********************** 

คําชี้แจง   
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ  ดังนี้  
  ระดับ  5    เมื่อความพึงพอใจกับขอความนั้น มากท่ีสุด 
  ระดับ  4    เมื่อความพึงพอใจกับขอความนั้น มาก 
  ระดับ  3    เมื่อความพึงพอใจกับขอความนั้น ปานกลาง 
  ระดับ  2    เมื่อความพึงพอใจกับขอความนั้น นอย 
  ระดับ  1   เมื่อความพึงพอใจกับขอความนั้น นอยท่ีสุด 
 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน คือ ดานครูผูสอน การกิจกรรม
การเรียนการสอน  ดานการวัดประเมินผลและภาพรวมของรูปแบบการสอน   
 3.  ใหนักเรียนขีดเครื่องหมาย / ตามความพึงพอใจของตนเอง และกรอกขอมูลที่เปน
จริงเพื่อประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน   
 4.  คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน  ซ่ึงขอมูลนี้จะถูกเก็บไว
เปนความลับ 
  
 ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ชวยตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
       

นางอารยา ชออังชัญ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการนิเทศ

มหาวิทยาลัยศลิปากร       
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ระดับความความพงึพอใจ รายการ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด

1 
ดานครูผูสอน 
1.  ครูแนะนําและขยายผลการปฏิบัติการคิดทุกขั้นตอน 
2.  ครูอธิบายเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน 
3. ครูจัดชั้นเรียนเหมาะสมกับสภาพกจิกรรม 
4. ครูเตรียมสื่อ อุปกรณลวงหนา และเหมาะสม    
5.  ครูชมเชย  ใหกาํลังใจในการเรียน 
6. ครูมีความรู ความเขาใจในกระบวนการคิดและการจัด 
     การเรียนการสอนอยางแทจริง 
7. ครูกระตุนใหผูเรียนมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง 
ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน 
8. มีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
9. ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดดวยเองและรวมกัน 
    เรียนรูกับผูอื่น 
10. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธและแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู 
      ที่หลากหลาย 
11. สรุปความรู เชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
ดานวัดและประเมนิผล 
12. วัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย 
13. ผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียน 
14. ประเมินผลทั้งระหวางเรียนและสิน้สุดการเรียน 
15. ประเมินผลทั้งการคิด ทักษะและการเรียนรูของผูเรียน 
ดานประโยชนของรูปแบบการเรียนการสอน 
16. รูปแบบการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและผูเรียน 
17. รูปแบบการสอนนี้ทําใหเขาใจเนื้อหาสามารถคิดแกปญหา 
      อยางมีวิจารณญาณและสงเสริมทักษะกระบวนการ 
      ทางวิทยาศาสตร 
18. รูปแบบการสอนนี้ทําใหเกิดความสนุกสนาน 
19. รูปแบบการสอนนี้นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
20. รูปแบบการสอนนี้นาสนใจเหมาะสมกับการเรียนรู 

     

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบวดัทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
 เร่ือง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
 

*********************** 

คําชี้แจง   
 1. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 มีวัตถุประสงคเพื่อวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ฉบับนี้ เปนแบบทดสอบ
แบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ แตละแบงเปน 8 ประเด็น  
 
วิธีตอบ

1. นักเรียนอานรายละเอียดในการตอบแตละขอใหเขาใจ 
2. ขอใหนักเรียนตอบรายการครบทุกขอตามความเปนจริง 

 
  
       ขอขอบพระคุณนักเรียนทกุคนที่ชวยตอบแบบวัดทักษะครั้งนี้ 
                นางอารยา ชออังชัญ 
       นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบทดสอบวดัทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
 

คําส่ัง ใหนักเรยีนตอบคําถามจากสถานการณที่กําหนดตอไปนี้ตามความคิดของนักเรียน 
 
สถานการณท่ี 1   
 ปอมกับปุยนั่งชมการแขงเรอืยาวอยูริมแมน้ําและสนทนากันดังนี ้
 ปอม : เรือยาวทั้งยาวและใหญแถมมีคนพายเรือตั้งหลายคนยังแลนไดนะ นาจะหนักจน
แลนไมไหว 
 ปุย    : ใช เราวาเรือที่มคีนนั่งมากขนาดนีน้าจะจมนะ 
  ปอม : จริงดวย เรามาหาเหตผุลกันดีมั้ย วัสดุที่ทําเรือจะเกีย่วของหรือเปลานะ 
 ปุย    : อือนาสงสัยอีกตั้งหลายอยาง รูปรางของเรือ  จํานวนคนนั่ง ลักษณะการนั่ง  นา
หาคําตอบนะ 
 ปอม : จริงดวยเราเคยเรยีนเกี่ยวกับเรื่องนีม้าบางแตตอนนั้นไมคอยไดสนใจ เรามาหา
คําตอบที่ชัดเจนกันมัย้ใหหายสงสัยเลย 
 ปุย   : ดี  แลวเราจะหาคําตอบอยางไรกันดลีะ 
       ปอมกับปุย   : เราตองคิดและลงมือทํา 
 
 จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนตอบคาํถามขอ 1-8 ใหถูกตองไดใจความ 
1. ปญหาหรือคําถามที่ปอมกับปุยสงสัยตองการหาคําตอบคืออะไร 
 คําถามที่ปอมกับปุยตองการหาคําตอบคือ......................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ปอมกับปุยควรเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องใดบาง  จึงจะนํามาใชประโยชนในการคิดหาคําตอบได 
ถูกตอง 
 ขอมูลที่ปอมกับปุยควรเก็บรวบรวม ไดแก ….................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. ปอมกับปุยควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางไรบาง (วิธีใด จากทีใ่ด) จึงจะไดขอมูลที่นํามาใช
ประโยชนในการคิดหาคําตอบไดถูกตอง 
 ปอมกับปุยควรเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีดงันี้ 1)............................................................. 
        2)................................................................................3)............................................................. 
        4)...............................................................................5)............................................................. 
4. เมื่อปอมกับปุยเก็บรวบรวมขอมูลมาไดแลว และเมื่อวเิคราะห/จดักลุมขอมูลแลว ควรประเมิน
ขอมูลดานตาง ๆ อยางไร และผลจะเปนอยางไร 
 1. ประเมินขอมูลดาน........................................โดย......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 พบวา .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ประเมินขอมูลดาน............................................................โดย..................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 และ3 พบวา .................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
5. นักเรียนคิดวา สาเหตุที่ทําใหปอมกับปุยมีขอสงสัยหรือคําถามนาจะเปนเพราะสาเหตุใด 
 สาเหตุที่ปอมกับปุยมีขอสงสัยหรือคําถาม นาจะเปนเพราะ.............................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. จากประสบการณที่นกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับคําถามหรือขอสงสัยของปอมและปุย ให
นักเรียนบอกทางเลือกหรือวิธีการที่จะคนหาและสรุปคําตอบที่อาจทําไดหลาย ๆ วิธี 
 ทางเลือกหรือวิธีการคนหาและสรุปคําตอบที่อาจจะทําได ไดแก 

1. .................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................. 
3 .................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................. 
5. ................................................................................................................................. 
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7. จากทางเลือกตามขอ 6 ใหนักเรียนคิดประเมินทางเลือกแตละทาง (คดิในใจ) แลวใหนักเรียน
ตัดสินใจเลือกทางเลือก 1 ทาง ที่นักเรียนคดิวาเหมาะสม ใชหาคําตอบไดถูกตอง  โดยใหนกัเรียน
ประเมินทางเลอืกนั้นดวย 
 ทางเลือกที่เลือกคือ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 การประเมินทางเลือกนี้คือ 
                          ผล 
ระยะ 

ผลดี(คุณ) ผลเสีย(โทษ) 

ส้ัน 
 

  

ยาว 
 

  

 
8. เมื่อนักเรียนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดของนักเรียนในขอ 7  แลว ใหนักเรียน
อธิบายการปฏิบัติตามทางเลือกนั้น ตามประสบการณที่เคยเรียนรู  
 การปฏิบัติตามทางเลือก คือ ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 จากการปฏิบัตติามทางเลือก จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยในขอ 1 
อยางไร 
 ผลการปฏิบัติ  จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามจากขอ 1 ดังนี ้

คําถามจากขอ 1 
 

คําตอบ 
(ขอสรุปจากการปฏิบัติตามทางเลือก) 
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สถานการณท่ี 2    
 ตอยเปนเด็กวยัรุนรักเสียงเพลง เขาชอบฟงเพลงจากเอ็มพ ี3 มาก ตอยเรียนอยูใน
โรงเรียนที่ตั้งอยูใจกลางเมืองใหญ ที่มีการจราจรคับคั่ง อาคารและหองเรียนของตอยอยูชิดถนน 
ชวงนี้ตอยรูสึกหูอ้ือบอยครัง้ บางครั้งมีอาการมึนงง  ถาเพื่อนพูดดวยเสียงเบา ๆ ตอยจะไมไดยิน 
 
 จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนตอบคาํถามขอ 1-8 ใหถูกตองไดใจความ 
1. ปญหาของตอยคืออะไร 
 ปญหาของตอยคือ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ตอยควรเกบ็รวบรวมขอมูลเรื่องใดบาง  จึงจะนํามาใชประโยชนในการคิดหาคําตอบได 
ถูกตอง 
 ขอมูลที่ตอยควรเก็บรวบรวม ไดแก …............................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ตอยควรเกบ็รวบรวมขอมูลอยางไรบาง (วิธีใด จากที่ใด) จึงจะไดขอมูลที่นํามาใชประโยชนใน
การคิดหาคําตอบไดถูกตอง 
          ตอยควรเก็บรวบรวมขอมลูดวยวิธีดังนี้ 1)............................................................. 
        2)................................................................................3)............................................................. 
        4)...............................................................................5)............................................................. 
4. เมื่อตอยเก็บรวบรวมขอมลูมาไดแลว และเมื่อวิเคราะห/จัดกลุมขอมูลแลว ควรประเมินขอมูล
ดานตาง ๆ อยางไร และผลจะเปนอยางไร 
 1. ประเมินขอมูลดาน........................................โดย......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 พบวา .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ประเมินขอมูลดาน............................................................โดย..................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 และ3 พบวา .................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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5. นักเรียนคิดวา สาเหตุตามปญหาของตอยนาจะเปนเพราะสาเหตุใด 
 ปญหาของตอยนาจะมีสาเหตุดังนี้.................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. จากประสบการณที่นกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับคําถามหรือขอสงสัยของตอย  ใหนักเรียนบอก
ทางเลือกหรือวิธีการที่จะคนหาและสรุปคําตอบที่อาจทําไดหลาย ๆ วิธี 
 ทางเลือกหรือวิธีการแกปญหาที่เกีย่วของกับสาเหตุ ไดแก 

สาเหตุ วิธีแกไขปญหา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7. จากทางเลือกตามขอ 6 ใหนักเรียนคิดประเมินทางเลือกแตละทาง (คดิในใจ) แลวใหนักเรียน
ตัดสินใจเลือกทางเลือก 1 ทาง ที่นักเรียนคดิวาเหมาะสม ในการแกปญหา  โดยใหนกัเรียนประเมนิ
วิธีการแกปญหานั้นดวย 
 ทางเลือกที่เลือกคือ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
  
การประเมินทางเลือกนี้คือ 
                          ผล 
ระยะ 

ผลดี(คุณ) ผลเสีย(โทษ) 

ส้ัน 
 

  

ยาว 
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8. เมื่อนักเรียนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดของนักเรียนในขอ 7  แลว ใหนักเรียน
อธิบายการปฏิบัติตามวิธีการแกปญหานั้น ตามประสบการณที่เคยเรยีนรู  
 การปฏิบัติตามทางเลือก คือ ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 จากการปฏิบัตติามทางเลือก จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยในขอ 1 
อยางไร 
 ผลการปฏิบัติ  จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามจากขอ 1 ดังนี ้

คําถามจากขอ 1 
 

คําตอบ 
(ขอสรุปจากการปฏิบัติตามทางเลือก) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
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คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 
คําชี้แจง 
 คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน       เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา 
อยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 “PLOASE 

Model ”  เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5  ซ่ึงเปนคูมือสําหรับผูสอน โปรดศึกษาทําความเขาใจในรายละเอียดและปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา 
 คูมอืการใชรูปแบบการเรียนการสอน       เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา 
อยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่5 ประกอบดวยสวนตาง ๆ 
ดังตอไปนี ้
 1. คําชี้แจงการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 2. ความเปนมาของรูปแบบการเรียนการสอน 
 3. ทฤษฎีและแนวคดิพื้นฐานที่รองรับรูปแบบการเรียนการสอน 
 4. องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 5. ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรูตามรูปแบบการเรียนการสอน 
 6. ตัวอยางเครือ่งมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 
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คําชี้แจงในการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา 
อยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5   

 
ขอควรปฏิบตักิอนดําเนินการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 1. ศึกษารายละเอียดในสวนตาง ๆ ของคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
     1.1 ศึกษาคําชี้แจงการใชรูปแบบการเรียนการสอนประกอบกับการศึกษาสวนอื่น ๆ 
ในคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
     1.2 ศึกษาความเปนมาของรูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่
รองรับรูปแบบการเรียนการสอนและเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีอันเปนที่มาของ
รูปแบบการเรียนการสอนนี้  ซ่ึงจะชวยใหเห็นภาพรวม เห็นความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ 
ในรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเขาใจในศัพทเฉพาะสวนตาง ๆ 
     1.3 ศึกษาตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอน จากแผนการ
จัดการเรียนรู เร่ือง ประโยชนและ ผลกระทบของลม ในคูมือเลมนี้มีลักษณะดังนี้          
             1) แผนการจัดการเรียนรูแตละแผนมีลักษณะสําเร็จรูปและยืดหยุนในตัว 
ประกอบดวย ช่ือแผนการจัดการเรียนรู   ระยะเวลา  หัวขอเร่ือง  สาระสําคัญ  ตัวช้ีวัด จุดประสงค
การเรียนรู   สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือและแหลงการเรียนรู  การวัดและประเมินผล 
ซ่ึงใหอิสระครูผูสอนในการเตรียมเอกสาร  แหลงการเรียนรูใหผูเรียนคนควา  รวบรวมขอมูลอยาง
อิสระ  ครูผูสอนสามารถปรับกิจกรรมการเรียนการสอน เวลาไดเอง  หลังจากที่ไดศึกษาคูมือครบ
ทุกสวนและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการเรียนรูแลวก็สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดเลย  ในสวนของเนื้อหาที่ไมไดอยูในแผนการจัดการเรียนรู  อาจสราง
แผนการจัดการเรียนรูขึ้นมาใชตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้ได 
             2) แผนการจัดการเรียนรูแตละแผนเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนรู เขาใจ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตรควบคูไปกับทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก   1)
ขั้นเตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน(Preparing and Motivating stage :P) 2)ขั้นเรียนรู
กระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice stage :L)  3)ขั้นจัดระเบียบความรู 
(Organizing  Knowledge stage :O)  4)ขั้นประยุกตใชกระบวนการคิด (Applying Thinking Process 
stage :A)   5)ขั้นสรุป (Summarizing stage :S)  6)ขั้นประเมินผล (Evaluating stage :E) 
 2. จัดเตรียมสิ่งที่จําเปนในการสอน เมื่อศึกษาสวนตาง ๆ ในคูมือการใชรูปแบบครบ
แลว ควรดําเนินการกอนสอนดังนี้ 
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      2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
      2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไวในแผนการจัดการเรียนรูใหเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียนและเตรียมแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้งบุคคล เอกสาร วัสดุอุปกรณและ
ส่ิงแวดลอมอื่น 
      2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
จากองคประกอบดานการวัดและประเมินผล  ตัวอยางตามรูปแบบการเรียนการสอน ตัวอยาง
แบบทดสอบ แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ตามจุดมุงหมายของการจัดการเรียน
การสอน 
     2.4 ในกรณีที่ครูตองการสอนเนื้อหาตามตัวอยางนี้ ครูสามารถนําตัวอยางตาม
รูปแบบการเรียนการสอน ตัวอยางแบบทดสอบ แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
คูมือนี้ไปใชไดเลย  โดยศึกษาคําแนะนําที่ใหไว 
 
แนวทางในการดําเนินการสอน 
 เมื่อศึกษาและจัดเตรียมสิ่งที่จําเปนตาง ๆ ไวพรอมแลวก็ดําเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่เตรียมไว การดําเนินการสอนมีขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอนดังนี้ 
 1. บทบาทครู  การดําเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน ครูควรคํานึงถึง
บทบาทดังตอไปนี้ 
      1.1 ครูตองมีความรู  ความเขาใจกระบวนการคิดในรูปแบบการเรียนการสอนอยาง
ถองแท  สามารถแนะนําการปฏิบัติ รวมถึงเสริมตอไดคลองแคลวและถูกตองสมบูรณทุกขั้นตอน  
                       1.2 ครูตองสามารถจัดเตรียมเนื้อหาสาระที่จะใชสอนโดยมีการบูรณาการ
กระบวนการคิดอยางกลมกลืน  เชื่อมโยงกันทุกขั้นตอน   
      1.3 ครูผูสอนควรฝกใหนักเรียนปฏิบัติการคิดดวยตนเอง และรวมมือกันเรียนรูกับ
ผูอ่ืน   
                      1.4 ครูจะตองตอบสนองตอส่ิงที่นักเรียนโดยการแนะนําและขยายความเขาใจตามผล
การปฏิบัติการคิดทุกขั้นตอนใหผูเรียนไดรับรูความกาวหนาของตนเอง  กระตุนและเสริมแรงให
ผูเรียนมุงมั่นเรียนรูและพัฒนาตนเอง  ชมเชย ใหกําลังใจเมื่อผูเรียนมีความกาวหนาจากเดิม  
                      1.5 ครูตองสามารถตรวจสอบและประเมินผลการคิดและการเรียนรูของผูเรียนทุก
ขั้นตอน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
หนวยการเรียนรูท่ี 3  น้ํา ฟา ดวงดาว  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 

เร่ือง ประโยชนและ ผลกระทบของลม          ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................. 
1. สาระสําคัญ 
 ลมมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมทั้งประโยชนและโทษมากมายเราจึงจําเปน
ที่ตองทําความเขาใจเพื่อการนําไปใชใหเหมาะสม 
 

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรยีนรู 
    ตัวชี้วัด 
 ว 6.1 ป.5/4 ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนําความรูไปใชประโยชนในชีวิต 
ประจําวัน 
 ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  

 ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได 
 ว 8.1 ป.5/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป 
 ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
 ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 

ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธบิายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง 

กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   นักเรียนสามารถบอกประโยชนของลมได 
 2.  นักเรียนสามารถบอกโทษของลมได 
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 3.  นักเรียนสามารถอธิบายการนําความรูเกีย่วกับลมไปใชในชีวิตประจําวนัได 
4.  นักเรียนสามารถใชกระบวนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรูได 

 

3. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 1.  ระโยชนของลม 

2.  โทษของลม 
3.  ผลของลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  

 ทักษะกระบวนการ 
 1.  ทดลอง 
 2.  อธิบาย 

3.  กระบวนการทาํงานกลุม 
 4.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 คณุลักษณะ 
 1.  มีวินยั 
 2.  ใฝเรียนรู 
 3.  มุงมั่นในการทํางาน 
 4.  ซ่ือสัตย สุจริต 
 5.  มีจิตวิทยาศาสตร 
 สมรรถนะ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู        
การกํากับการเรียนรูดวยตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 
 3.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1  เตรียมความพรอมและกระตุนแรงจูงใจในการเรียน (P : Preparing and 
Motivating) 

 1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนดังนี้  
          1.1  สามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับผลของลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมดวย
กระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณได  
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  1.2  นักเรียนสามารถใชทักษะการจําแนกในการเรียนรูได 
  1.3  สามารถบอกประโยชนของลมได 
      1.4  สามารถบอกโทษของลมได 
       1.5  นักเรียนสามารถอธิบายการนําความรูเกีย่วกับลมไปใชในชีวิตประจําวนัได 
 2. ครูกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคาของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ โดย      

การสนทนา ซักถามขาวเกี่ยวกับขาวลมพายุ  ลมมรสุมตาง ๆที่พัดผานแลวทําใหเกิดความเสียหาย 
เชน นักเรียนคิดอยางไรกับขาวนี้  นักเรียนจะทําอยางไรจึงจะไมใหเกิดเหตุการณตามขาวกับ
นักเรียน 
 3.  ครูและนักเรียนทบทวนผลของความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุจุดประสงค  โดยสรุปให
ไดวาจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของลม ผลกระทบของลมตอคน  วิธี
ปองกันอันตราย  ผลกระทบของลมตอคนดวยวิธีการคิดอยางรอบคอบมีเหตุผล และการคนควา
ทดลองดวยตัวนักเรียนเอง  ซ่ึงจะทําใหสามารถนําทั้งความรูเร่ืองผลกระทบของลมตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมและวิธีการคิดไปใชประโยชนได 
 

 ขั้นท่ี 2  เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (L : Learning Thinking Process by 
Practice) 

 ครูกระตุนใหนักเรียนคิดตามลําดับของกระบวนการคิดโดยมีการบันทึกการคิดดวย 
แบบบันทึก  
      ขั้นที่ 1  ขั้นตั้งเปาหมายการคิด   

         ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางโทษของลมที่นักเรียนรูจัก เชน ทําใหเสียชีวิต ทําให
บานเรือนทรัพยสินเสียหาย  แลวสนทนา ซักถามถึงผลกระทบดังกลาวตอการดําเนินชีวิตของ
นักเรียน  กระตุนใหนักเรียนตองการคิด  คนควาและทดลองเกี่ยวกับผลของลมตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม  โดยตั้งเปาหมายการคิดวาเพื่อหาความรูเร่ืองผลกระทบของลมตอคนและหาวิธีการ
ปองกันผลของลมตอคนโดยเสนอแนวทางการแกปญหาผลของลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมแก  
ผูที่เกี่ยวของ 

 ขั้นที่ 2  ขั้นระบุปญหา  
 นักเรียนชวยกันคิดระบุปญหาโดยครูกระตุนใหนักเรียนระบุปญหาไดตรงกับ
สถานการณ คือ คนที่ไดรับอันตรายและผลกระทบอื่น ๆ จากผลของลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ในลักษณะตาง ๆ ดังนั้นจึงตองหาความรูเร่ืองผลของลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมและหาวิธีการ
ปองกันตนเองจากผลของลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมรวมทั้งเสนอแนวทางการแกปญหาแก      
ผูที่เกี่ยวของ 
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     ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 1. นักเรียนระดมสมอง รวบรวมขอมูลความรูที่คิดวาเกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดย
ครูเนนใหนักเรียนรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมมากที่สุด 

 2. ครูแนะนําแหลงขอมูลท่ีนอกเหนือจากการระดมสมอง  เชน การสํารวจ การสังเกต  
คนควาจากหนังสือเรียน  เอกสารเพิ่มเติม บุคคล  อินเทอรเน็ตและใหนักเรียนไปรวบรวมขอมูลจาก
แหลงดังกลาว 
    ขัน้ที่ 4 ขัน้วิเคราะหและประเมินขอมูล 
 1. นักเรียนชวยกันอานหรือศึกษาขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ จําแนกขอมูล
ออกมาใหเห็นรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด 

2. ชวยกันจัดกลุมหรือจัดหมวดหมูขอมูล เชน   
 - ขอมูลบอกประโยชนของลม 

  - ขอมูลบอกโทษของลม 
  - ขอมูลสรุปผลของลมตอคน 
  - ขอมูลอธิบายปรากฏการณพายุหมุน 
  - แผนภาพแสดงขอมูลผลของลมตอคน 
  - ขอมูลบอกการเตรียมตัวกับการสังเกตลม       

3. นักเรียนชวยกันประเมินขอมูลดังนี้ 
 3.1 ความพอเพียง  ชวยกันตรวจวาขอมูลท่ีไดมามากพอที่จะทําใหเขาใจเรื่องผล

ของลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมโดยรวม  วิธีการปองกันตนเองจากของลมตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมรวมทั้งแนวทางแกไขปญหาของลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอตอ                 
ผูที่เกี่ยวของ 

 3.2 ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  โดยตรวจขอมูลที่มาจากแหลง  
ตาง ๆ เปรียบเทียบกัน  หากพบวาขอมูลเรื่องเดียวกันแตมีสาระแตกตางกันใหพิจารณาวาขอมูลใด
นาจะถูกตอง นาเชื่อถือกวากัน  เชน พิจารณาแหลงขอมูล  การถามซ้ํา  การไตรตรองใหมากยิ่งขึ้น  
 ขัน้ที่ 5 ขัน้ระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนทบทวนเปาหมายการคิดและปญหาแลวระบุลักษณะของลมที่ทําใหคนเกิด
อันตรายหรือผลกระทบ  ซ่ึงอาจมีหลายแหลงหลายสาเหตุ  นักเรียนจึงควรเสนอทั้งหมดตามที่
รวบรวมได  โดยแยกแหลงกําเนิดเสียงหรืออันตรายหรือผลกระทบ เชน  
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แหลง (สาเหต)ุ อันตราย/ผลกระทบ 
1. ลมแรงมาก 
2. ลมพายุ 
3. ไตฝุน 

- ตนไมไหวรุนแรง กิ่งไมหักทําใหบาดเจ็บ 
- ตึกอาคาร ส่ิงกอสรางไดรับความเสียหาย 
- เกิดความเสียหายรุนแรงมาก อาจทําใหเสียชีวิต 

 
 2. ชวยกันคิดหาทางเลือกในการปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากผลของลมตอ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมโดยรวม หรือถาเปนแหลงสาธารณะใหเสนอแนวทางการแกไขปญหา
สําหรับผูเกี่ยวของ เชน  
  - หลีกเลี่ยงการอยูใกลสถานที่ที่มีลมแรงมาก 
  - สังเกตสิ่งรอบตัวเมื่อมีลม 
  - ปองกันอันตรายลวงหนาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
  - ยายที่อยูอาศัย    

 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินทางเลือก 
 จากทางเลือกที่กําหนดไว นักเรียนชวยกันประเมินทางเลือกโดยคาดคะเนผลทีจ่ะตามมา
จากการใชวิธีปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากผลกระทบของลมที่มีตอคนและการแกไขปญหา
ที่เกดจากมลพิษทางเสียงในที่สาธารณะ ทั้งผลได/ผลเสีย  คุณ/โทษ  ทั้งระยะสั้น/ยาวของแตละ
ทางเลือก  เชน  สังเกตสิ่งรอบตัวเมื่อมีลม 
 

               ผล 
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

ส้ัน - ทําไดงาย - อาจสังเกตผิดทําใหเกิดอันตราย 
ยาว - เขาใจปรากฏการณทางลม - อาจเกิดความผิดพลาดถาไมเขาใจ 

  อยางแทจริง 
- แกไขความเขาใจไดยาก 

 

 ขั้นที่ 7 ขั้นลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนชั่งน้ําหนักผลที่จะเกิดตามมาของแตละทางเลือก  คิดไตรตรอง ทบทวน
กลับไปมาอยางรอบคอบ 

 2. นักเรียนลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ระบุไวและตัดสินใจเลือกทางเลือก
ไปใชในการปองกันตนเองหรือการแกปญหา  เชน ถาตองการปองกันและแกไขผลของลมที่มีตอ
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คนควรหลีกเลี่ยงการอยูใกลสถานที่ที่มีลมแรงมาก  สังเกตสิ่งรอบตัวเมื่อมีลม  ปองกันอันตราย
ลวงหนาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ยายที่อยูอาศัย    

 ขัน้ที่ 8 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
 1. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-6 คน ใหลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบตามวิธีการที่
เลือกเปนกลุม   
 2. เมื่อปฏิบัติตามวิธีการที่ เลือกเสร็จสิ้นแลว ใหทุกกลุมสรุปใหไดคําตอบและ
นําเสนอผล 
 3. นักเรียนทั้งช้ันรวมกันอภิปรายใหไดคําตอบวา ผลกระทบของลมที่มีตอคนปองกัน
และแกไขไดอยางไร  ใหทุกคนเขาใจอยางถูกตองสมบูรณพรอมทั้งอภิปรายทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่ไดใชในการปฏิบัติ 
 

 ขั้นท่ี 3 จัดระเบียบความรู (O : Organizing Knowledge) 
 1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกับผลของลมที่มีตอคนตามเนื้อหาสาระ 

วิทยาศาสตรที่ไดมาจากการใชกระบวนการคิด 
 2.  ทบทวนการคิดโดยครูกระตุนและเสริมตอจนนักเรียนเขาใจกระบวนการ ขั้นตอน  

วิธีการและจุดเนนของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   
 

 ขั้นท่ี 4 ประยุกตใชกระบวนการคิด (A : Applying Thinking Process)  
 1. นักเรียนแบงกลุมยอย แตละกลุมนํากระบวนการคิดไปใชกับสถานการณอ่ืน  โดย 

กําหนดสถานการณจากบทเรียน เชน ผลกระทบของลมที่มีตอส่ิงแวดลอมโดยบันทึกการคิดลงใน
แบบบันทึกการคิดของกลุม 
 2. ครูสุมตัวแทนนําเสนอผลงานตามแบบบันทึกการคิดทั้งดานกระบวนการคิดและ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร 
 

ขั้นท่ี 5 สรุป (S : Summarizing ) 
 1.  นักเรียนรวมสรุปองคความรูทั้งหมดทั้งดานเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยครูอธิบายเสริมตอใหสมบูรณ 

2.  อบหมายงานใหนักเรียนทํานอกเวลา ใหนักเรียนแตละคนเลือกสถานการณที่
เกี่ยวกับผลกระทบของลมที่มีตอพืชและสัตวที่นักเรียนสนใจ แลวใชกระบวนการคิดที่ไดเรียนรู
ตอบคําถามหรือเสนอวิธีแกไขปญหา โดยจัดทําบันทึกการคิดทุกขั้นตอน 
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 ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (E : Evaluating) 
1.  นักเรียนรวมประเมินผล ผลงานการคิดของแตละกลุมที่นาํเสนอในขั้นตอนที่ 4 ครู

ประเมินผลการคิดรายบุคคลจากการทํางานนอกเวลา 
2.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแลวเฉลยบันทึกคะแนนทุกคร้ัง 

 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 1. นักเรียน 
 2. วัสดุ อุปกรณในหองเรียน 
 3. วาว 
 4. อุปกรณในการทําวาว ไดแก กระดาษทําวาว เชือก  กระปอง ไม  กาว  กระดาษแข็ง
สี  ไม   
 5. หลอด   

6. หนังสือเรียน  
7. เอกสารเพิ่มเตมิ 

 8. ครู   
9. คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต        

                 10. เครื่องพิมพ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
ตรวจผลงาน ใบงาน นักเรียนทําใบงาน ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบฝกหัด นักเรียนทําแบบฝกหัด ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบบันทึกการคิด นักเรียนทําแบบบันทึกการคิด ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนทําแบบทดสอบ รอยละ 50 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกต

พฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 

สังเกต แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 

สังเกตการปฏิบัติงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 306

 
ส่ิงที่วัด เครื่องมือ วิธีการวัด เกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตทักษะ 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

สังเกตการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ประเมิน ประเมิน
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 

หนวยท่ี 3  น้ําฟาดวงดาว 
เร่ือง ประโยชนและผลกระทบของลม 

  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. ถาตนไมไหวรุนแรง มีกิ่งไมหักควรทําอยางไร เพราะเหตุใด 
    ก. เดินชา ๆ เพราะลมปกติ  ข. เดินเร็ว ๆ เพราะลมแรง 
    ค. หลบใหหาง เพราะลมแรง  ง. อยูเฉย ๆ เพราะลมปกต ิ
 
2. ขอใดจัดกลุมประโยชนของลมไดถูกตอง  
    ก. อากาศเยน็สบาย ผลิตไฟฟา  รถยนต ข. อากาศเย็นสบาย เครื่องบิน รถยนต 
    ค. อากาศเยน็สบาย บอลลูน  เครื่องบิน ง. อากาศเยน็สบาย ผลิตไฟฟา  บอลลูน  
 
3. ใครนําความรูเกี่ยวกับผลกระทบของลมไปใชไดถูกตอง 
    ก. ไกสรางบานมุงแฝก  ข. กบทํากังหนัลมหนาบาน 
    ค. แกวปลูกตนไมใหญใกลบาน  ง. กิ๊บยายบานไปอยูตางประเทศ 
 
4. ชาวประมงใชประโยชนจากลมชนิดใดในการออกหาปลาและกลับเขาฝง 
    ก. ลมกรด     ข. ลมประจําถ่ิน 
    ค. ลมประจําเวลา    ง. ลมประจําฤดู 
 
5. พายุในขอใดมีความรุนแรงมากที่สุด 
    ก. พายุไตฝุน     ข. พายุทอรนาโด 
    ค. พายุโซนรอน    ง. พายุดีเปรสชั่น  
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 
หนวยท่ี 3 น้ําฟาดวงดาว 

เร่ือง ประโยชนและผลกระทบของลม 
 

ขอท่ี เฉลย 
1 ค 
2 ง 
3 ข 
4 ค 
5 ก 

 
 

สนุกจังเลย 
รูทั้งประโยชนและ

ผลกระทบของลมแลวคะ 
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แบบบันทึกการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง................................................................................................... 

ชื่อ/ชื่อกลุม...................................................................................ชั้น.................เลขท่ี......................... 
 
1. ตั้งเปาหมายในการคิด 
 เปาหมายในการคิดคือ....................................................................................................... 
2. ระบุปญหา (หรือคําถามที่ตองการคําตอบ) 
 ปญหาหรือคําถามคือ........................................................................................................ 
3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของคอื............................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดวยวิธี.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.   วิเคราะหและประเมินขอมูล 

วเิคราะหขอมูล ไดขอมูลเปนกลุม ๆ ดังนี้........................................................................ 
1)...................................................................................................................................... 
2)...................................................................................................................................... 
3)...................................................................................................................................... 
4)...................................................................................................................................... 
5)...................................................................................................................................... 
6)...................................................................................................................................... 
7)...................................................................................................................................... 

 ประเมินขอมูล 
 - ดานความพอเพียง........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 - ดานความถูกตอง............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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 - ดานความนาเชื่อถือของขอมูล………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
5. ระบุสาเหตแุละทางเลือกในการแกปญหา 
 สาเหตุของปญหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ทางเลือกในการในการหาวธิีตอบคําถามหรือแกปญหา.................................................... 
............................................................................................................................................................. 
6. ประเมินทางเลือก 

ทางเลือก ผล      
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

1)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

2)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

3)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

4)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

 
7. ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 

ทางเลือกในการแกปญหาที่เลือกใชคือ....…………………………………………...……… 
8.  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล   
 ปฏิบัติตามทางเลือกดังนี้...................................................................................................    
………………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปผลการปฏิบัติ ไดขอสรุป คําตอบหรือผลการแกปญหาดังนี ้
 

ปญหาที่ตั้งไว (จากขอ 2) คําตอบ/ผลการแกปญหา 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
เกณฑการประเมิน  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ในการระบุ
ปญหาได
อยางชัดเจน
ถูกตอง       

ระบุปญหาได 
ชัดเจนถูกตอง
ทั้งหมด 

ระบุปญหา
ไดชัดเจน  
 

ระบุปญหาได 
 

ระบุปญหา
ไดบาง แตยัง
ไมดี 

ระบุปญหา
ไดเล็กนอย 

ระบุปญหา
ผิด  
ไมถูกตอง 

ความสามารถ
ในการระบุ
สาเหตุของ
ปญหาอยาง
รอบคอบและ
ชัดเจน 

ระบุสาเหตุ
ของปญหาได
เช่ือมโยงทํา
ใหเกิดปญหา
ไดถูกตอง
ชัดเจน ต้ังแต 
5ประเด็น 
ขึ้นไป   
 

ระบุลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  

4 วิธีขึ้นไป
และ
ประเมิน
ขอมูลดาน
ความ
ถูกตอง         
ความ
นาเชื่อถือ
และความ
เพียงพอได
ทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 3  วิธี
ขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานความ
ถูกตอง ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 

ระบุลกัษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน        
ขอมูลได
ชัดเจนแตไม
ทั้งหมด           

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
1  วิธีและ
ประเมิน        
ขอมูลได 
 

ไมสามารถ
ระบุวิธีการ
เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
และไม
สามารถ
ประเมิน
ขอมูลได 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ในการระบุ
ลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลและ
ประเมิน
ขอมูลในดาน
ความถูกตอง 
ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
5  วิธีขึ้นไป
และประเมิน
ขอมูลดาน
ความถูกตอง
ความ
นาเชื่อถือและ 
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 
 

ระบุ
ลกัษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
4 วิธีขึ้นไป
และ
ประเมิน
ขอมูลดาน
ความ
ถกูตอง
ความ
นาเชื่อถือ
และความ
เพียงพอได
ทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 3  วิธี
ขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานความ
ถูกตอง ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 
 

ระบุลกัษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน
ขอมูลได
ชัดเจนแตไม
ทั้งหมด           

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
1  วิธี             
และ
ประเมิน
ขอมูลได 
 

ไมสามารถ
ระบุวิธีการ
เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
 และไม
สามารถ
ประเมิน
ขอมูลได 

ความสามารถ
ในระบุ
ทางเลือกใน
การแกปญหา
และประเมิน
ทางเลือกใน
ดานผลดี
ผลเสียอยาง
สมเหตุสมผล 

ระบุทางเลือก
ในการ
แกปญหาได
ต้ังแต  
5 แนวทางขึ้น
ไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียอยา
สมเหตุสมผล
ไดดีมาก 
 

ระบุทาง 
เลือกในกา
แกปญหา
ไดต้ังแต   
4 แนวทาง
ขึ้นไปและ
ประเมิน
ทางเลือก
ไดชัดเจน
โดยบอก
ผลดีผลเสีย
ไดอยาง 
สมเหตุ  
สมผลไดดี 

ระบุทางเลือก
ในการ
แกปญหาได
ต้ังแต   
3 แนวทางขึ้น
ไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียได 
 

ระบุ
ทางเลือกใน
การ
แกปญหาได
ต้ังแต  
2 แนวทาง
และประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนแตยัง
ไมทั้งหมด 

ระบุ
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
ไดต้ังแต 
 1 แนวทาง 
และ
ประเมิน
ทางเลือก
ได 
 

ไมสามารถ
ระบุ
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
และไม
สามารถ
ประเมิน
ทางเลือก
ได 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ในการ
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
อยางมีเหตุผล   

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตอง 
ชัดเจนสมเหตุ 
สมผล 
 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
ไดถูกตอง 
เหตุผลดี  
แตยังไม
ชัดเจน 
 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตองมี
เหตุผล
ประกอบ
เล็กนอย  
ไมชัดเจน 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
แกปญหาได
แตบอก
เหตุผล 
ไมชัดเจน 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา 
แตไม
สามารถ
ระบุเหตุ
ผลได 

ไมสามารถ
การ
ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
ได 
 

 
ผลการประเมิน    ดี (คะแนน 20-25)     พอใช (คะแนน 13-24)   
    ปรับปรุง (ต่ํากวา 13 คะแนน)    
 
                สรุป       ผาน        ไมผาน     

 
 
                                                

   ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
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แบบฝกหัด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
ชื่อ............................................................................................... ชั้น ป.5/.......... เลขท่ี ............. 

วิชา วิทยาศาสตร       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5      ทักษะ การจําแนก 
********************************************************************* 

1.  ใหนกัเรียนฝกจําแนกผลของลมตามประโยชนและโทษ 
 

ประโยชน โทษ 
 
 
 

 

 
2. ใหนกัเรียนเรียงลําดับโทษของลมตามตองการ แลวบอกเกณฑที่ใชเรียงลําดับดวย 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
เกณฑที่ใชเรียงลําดับคือ....................................................................................................................... 
 

เกณฑการประเมิน  
 

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตาม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตาม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทีไ่มชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

             ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    
 

                            สรุป       ผาน        ไมผาน     
 
                                                  ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
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แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สังเกตจากการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 เร่ือง ประโยชนและโทษของลม    

ทักษะที่ฝกปฏบิัติ คือ 1) การจําแนก  2) การสังเกต 
 
รายการทักษะ 

การจําแนก การสังเกต 
ระดับ สรุปผล ระดับ สรุปผล 

 
ชื่อ-สกุล 

3 2 1 ผาน ไมผาน 3 2 1 ผาน ไมผาน 

 
หมาย
เหตุ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
ลงชื่อ..................................................ผูสังเกต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
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แบบบันทึกหนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรยีนรูเร่ือง เสียงและการไดยิน        รหัส – ช่ือ
รายวิชา ว 15101   
กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร         ช้ันประถมศึกษาปที่ 5        เวลา  7 ช่ัวโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัดชัน้ป 
 มาตรฐาน ว 5.1  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม          
มีกระบวนการ  การสืบเสาะหาความความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 ว 5.1 ป.5/1 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง 
 ว 5.1 ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูงต่ํา 
 ว 5.1 ป.5/3 ทดลองและอธิบายเสียงดังคอย 
 ว .1 ป.5/4 สํารวจและอภปิรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อเสียงดังมาก ๆ 
 มาตรฐาน ว 8.1ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา 
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  
 ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได 
 ว 8.1 ป.5/4  บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป 
 ว 8.1 ป.5/5  สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
 ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
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 ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
 ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 

2. ความเขาใจที่คงทน 
 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนซ่ึงความแรงของการสั่นสะเทือนทําใหเกิดเสียงที่แตกตาง
กันและเสียงสามารถเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลาง จึงตองระมัดระวังอันตรายจากเสียงดังมาก ๆ  
 

3. สาระสําคัญ  
 เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงและเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลาง  เสียงสูงต่ํา

เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยความถี่สูงต่ํา เสียงดังคอยเกิดจากแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยพลังงาน
มากนอย เสียงดังมาก ๆ เปนมลพิษทางเสียง  ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตรในการเรยีนรู 

 

4. สาระการเรียนรู  
 ความรู 
 1.  การเกิดเสยีงและแหลงกําเนดิเสียง 
 2.  ลักษณะการเคลื่อนที่ของเสียง 
 3.  การเคลื่อนที่ของเสียงผานตวักลาง 
 4.  การไดยนิของหู 
 5.  การเกิดเสยีงสูงต่ํา 
 6.  การเกิดเสยีงดงั เสียงคอย 

               7.  มลพิษทางเสียง 
 ทักษะ/ กระบวนการ 

 ศึกษาคนควา  ทดลอง  ปฏิบัติ  สํารวจ อธิบาย   ตั้งคําถาม   ระบุปญหา  รวบรวมขอมูล
ระบุสาเหตุ และทางเลือกในการแกปญหา  ประเมินทางเลือก  ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก 
ปญหา อภิปราย  กระบวนการกลุม วางแผนการ  สังเกต เสนอการสํารวจ  ตรวจสอบ  คาดการณ  
บันทึกขอมูล  แสดงความคิดเห็น  สรุป  นําเสนอ จัดแสดงผลงาน   

 คณุลักษณะ 
  ใฝเรียนรู  มีวนิัย   มีเหตุผล  มุงมั่นในการทํางาน   ซ่ือสัตย สุจริต  มีจติวิทยาศาสตร  
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 สมรรถนะ 
 ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การแสวงหาขอมูล
จากแหลงการเรียนรู  การกํากับการเรียนรูตนเอง   การทํางานรวมกับผูอ่ืน)  ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

5. กิจกรรมรวบยอด 
 5.1 นักเรียนฝกคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณโดยใชเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดเสียงและ

แหลงกําเนิดเสียง ลักษณะการเคลื่อนที่ของเสียง  การเคลื่อนที่ของเสียงผานตัวกลาง การไดยิน    
ของหู  การเกิดเสียงสูงต่ํา  การเกิดเสียงดัง เสียงคอย  มลพิษทางเสียง 

 5.2 นักเรียนทดลองเปนกลุมเกี่ยวกับการเกิดเสียง  แหลงกําเนิดเสียง การเคลื่อนที่ของ
เสียง  การไดยินของหู  การเกิดเสียงสูงต่ํา ดังคอย 

 5.3 นักเรียนประดิษฐที่ครอบหูปองกันเสียง 
 5.4 นักเรียนบันทึกผลการคิดตามกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณจาก

สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเสียงและการไดยิน 
 5.5 นักเรียนบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
 5.6 เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกบัเสียงและการไดยิน 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 6.1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน/หลังเรียนประจํา
หนวย  

 6.2 ทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงการเกิดเสียงสูงต่ําเสียงดัง
คอย 

 6.3 อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงการเกิด
เสียงสูงต่ําเสียงดังคอยอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อเสียงดังมาก ๆ 

 6.4 คิดโดยการตั้งเปาหมาย  ระบุปญหา รวบรวมขอมูล  วิเคราะหและประเมินขอมูล  
ระบุปญหาและเลือกทางเลือก  ประเมินทางเลือก  ลงความเห็นและตัดสินใจในการแกปญหา  
สรุปผลเกี่ยวกับการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงการเกิดเสียงสูงต่ําเสียงดังคอยอันตรายที่
เกิดขึ้นเมื่อเสียงดังมาก ๆ 

 6.5 บันทึกผลการคิดตามตามกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณตาม
สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเสียงและการไดยิน 
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 6.6 สรุปและบันทึกผลการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 6.7 ประดิษฐทีค่รอบหูปองกันเสียง 
 6.8 เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับเสียงและการไดยิน 
 

7. การประเมินผลการเรียนรู 
 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน/หลังเรียนประจําหนวย 
 7.2 การประเมินการทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงการเกิดเสียง

สูงต่ําเสียงดังคอย 
 7.3 การประเมินการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่

ของเสียงการเกิดเสียงสูงต่ําเสียงดังคอยอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อเสียงดังมาก ๆ 
  7.4 การประเมินการคิดโดยการตั้งเปาหมาย  ระบุปญหา รวบรวมขอมูล  วิเคราะหและ

ประเมินขอมูล  ระบุปญหาและเลือกทางเลือก  ประเมินทางเลือก  ลงความเห็นและตัดสินใจในการ
แกปญหา  สรุปผลเกี่ยวกับการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงการเกิดเสียงสูงต่ําเสียงดังคอย
อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อเสียงดังมาก ๆ  

 7.5 การประเมินการบันทึกผลการคิดตามสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเสียงและ
การไดยิน 

 7.6 การประเมินการสรุปและบันทึกผลการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 7.7 การประเมินการปฏิบัติการประดิษฐที่ครอบหูปองกันเสียง 
 7.8 การประเมินการเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับเสียงและการยิน 
 

8. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 8.1 อุปกรณทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียง ไดแก  ระนาด  เอ็นขึงไม  แกวน้ํา  แกวกาน
ลูกโปง  ทราย   หลอดตัดปลาย  สอมเสียงพรอมชุด  ไมบรรทัด   โตะ  ยาง  กรรไกร   
 8.2 อุปกรณทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียง  ไดแก เชือก  แกวพลาสติก  ตะปู
กานไมขีด  ถุงพลาสติกบรรจุอากาศ  ถุงพลาสติกบรรจุทราย  ถุงพลาสติกบรรจุน้ํา   กระดิ่งไฟฟา
ชุดการเคลื่อนที่สุญญากาศ   อุปกรณชุดเสียงและตัวกลาง  สอมเสียง  น้ํา  กะละมัง  กระดิ่ง 
วัสดุ อุปกรณในหองเรยีน 

 8.3 อุปกรณชุดการทดลองเกี่ยวกับการไดยิน  ไดแก  วิทยุ  นาฬิกาปลุก  สอมเสียง
พรอมชุด   
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 8.4 อุปกรณการทดลองเกี่ยวกับเสียงดังคอย  ไดแก ไมบรรทัดพลาสติก  โตะ  กลอง ไม
ตีกลอง 

 8.5 อุปกรณการทดลองเกี่ยวกับเสียงสูงต่ํา  ไดแก ไมบรรทัดพลาสติก  โตะ  ขวดใสน้ํา
ตางระดับ  ดินสอ  เครื่องดนตรี  กลอง  ยางวง 3 วง  ดินสอ  ลูกโปง  ภาชนะตางขนาด  ไม  เชือก  
แกวใสน้ําไมเทากัน   

 8.6 อุปกรณการวดั  ไดแก  ไมบรรทัด  ไมเมตร  สายวัดชนดิตลับ  สายวัดตวั 
 8.7 ตนไม 
 8.8 กระดาษแข็ง 
 8.9 วิทย ุ
    8.10 สําลี 
 8.11 กาว 
    8.12 เชือก 
    8.13 ภาพประกอบการสอนเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง 
    8.14 ขาวมลพิษทางเสียง 
    8.15 หนังสือเรียน 
    8.16 เอกสารเพิ่มเติม 
     8.17 นักเรียน 
    8.18 ครู 
 8.19 คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต 
    8.20 เครื่องพิมพ 
    8.21 ที่ครอบหู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 322

แบบบันทึกหนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรยีนรูเร่ือง แรงและความดัน                                                    รหัส – ช่ือรายวิชา ว 15101   
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร                  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5        เวลา  8 ช่ัวโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัดชัน้ป 
    มาตรฐาน ว 4.1  เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวงและแรงนิวเคลียร 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  ว 4.1 ป.5/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่
กระทําตอวัตถุ 
   ว 4.1 ป.5/2 ทดลองและอธิบายความดันอากาศ 
   ว 4.1 ป.5/3 ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว 
   ว 4.1 ป.5/4 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวการลอยตัวและการจมของวัตถุ 
   มาตรฐาน  ว 4.2  เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง  ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ               
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
   ว 4.2 ป.5/1 ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและนําความรูไปใชประโยชน 
   มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา 
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
  ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเดน็หรอืเร่ืองสถานการณที่จะศกึษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  
 ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 
  ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได 
 ว 8.1 ป.5/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป 
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 ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
 ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
 ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธบิายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
 ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 

2. ความเขาใจที่คงทน 
 แรงทําใหวัตถุเคลื่อนที่ในทิศทางตาง ๆ ซ่ึงแรงลัพธคํานวณจากแรงหลายแรงเปน      
แรงเดียว  โดยความดัน ความดันอากาศ ความดันของเหลว  แรงลอยตัว  แรงเสียดทานเปนผลจาก
แรงทั้งหมด 
 

3. สาระสําคัญ  
 แรงมีอยูในธรรมชาติ  โดยแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถุมีคาเปนแรงเดียว  
แรงสงผลใหเกิดความดัน  ความดันอากาศ    ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลวหรือแรง
ลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทานซึ่งมีประโยชนในชีวิตประจําวัน  ทั้งนี้ตองอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการเรียนรู 
 

4. สาระการเรียนรู  
 ความรู 
 1. การหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันทีก่ระทําตอวัตถุ 
   2.  ความดันอากาศและการนําความรูไปใชประโยชน 

     3.  ความดันของของเหลวและการนําความรูไปใชประโยชน 
     4.  แรงพยุงของของเหลวการลอยตัวและการจมของวัตถุ 

 5.  แรงเสียดทาน ผลดี ผลเสียและผลกระทบของแรงเสียดทานและการนาํความรูไปใช
ประโยชน 

 ทักษะ/ กระบวนการ 
  ศึกษาคนควา  ทดลอง  ปฏิบัติ  อธิบาย   ตั้งคําถาม   ระบุปญหา  รวบรวมขอมูลระบุ

สาเหตุ และทางเลือกในการแกปญหา  ประเมินทางเลือก  ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
อภิปราย  กระบวนการกลุม วางแผนการ  สังเกต เสนอการสํารวจ  ตรวจสอบ  คาดการณ  บันทึก
ขอมูล  แสดงความคิดเห็น  สรุป  นําเสนอ จัดแสดงผลงาน   
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 คุณลักษณะ 
  ใฝเรียนรู  มีวนิัย   มีเหตุผล  มุงมั่นในการทํางาน   ซ่ือสัตย สุจริต  มีจติวิทยาศาสตร  

 สมรรถนะ 
 ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  
ความสามารถในการแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู  ความสามารถในการกํากับการเรียนรู
ตนเอง   ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน   
   

5. กิจกรรมนักเรียน 
 5.1 นักเรียนฝกคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณโดยใชเนื้อหาเกี่ยวกับแรงลัพธ ความดนั  

ความดันอากาศ    ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  
แรงเสียดทาน 

 5.2 นักเรียนทดลองเกี่ยวกับแรงลัพธ ความดัน ความดันอากาศ ความดันของของเหลว  
แรงพยุงของของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทาน 

 5.3 นักเรียนอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงลัพธ  ความดัน  ความดันอากาศ    
ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทาน  

 5.4 บันทึกผลการคิดตามกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณจากสถานการณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับแรงและความดัน 

 5.5 สรุปและบันทึกผลการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 5.6 เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับแรงและความดัน 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 6.1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหา

อยางมีวิจารณญาณ  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน/หลังเรียนประจํา
หนวย  

 6.2 ทดลองเกี่ยวกับแรงลัพธ ความดัน ความดันอากาศ  ความดันของของเหลว แรงพยุง
ของของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทาน 

 6.3 อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงลัพธ  ความดัน  ความดันอากาศ    ความดนั
ของของเหลว  แรงพยุงของของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทาน  

 6.4 คิดโดยการตั้งเปาหมาย  ระบุปญหา รวบรวมขอมูล  วิเคราะหและประเมินขอมูล  
ระบุปญหาและเลือกทางเลือก  ประเมินทางเลือก  ลงความเห็นและตัดสินใจในการแกปญหา  
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สรุปผลเกี่ยวกับแรงลัพธ  ความดัน  ความดันอากาศ    ความดันของของเหลว  แรงพยุงของ
ของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทาน 

 6.5 บนัทึกผลการคิดตามสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแรงลัพธ  ความดัน  ความดัน
อากาศ ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลวหรือแรงลอยตัว การจมการลอย แรงเสียดทาน  

 6.6 สรุปและบันทึกผลการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 6.7 เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับแรง 
 6.8 การประดิษฐรถของเลน 
 6.9 ประเมินผลผลงานการคิดของกลุมและรายบุคคล 
 

7. การประเมินผลการเรียนรู 
 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน/หลังเรียนประจําหนวย  
 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงลัพธ  ความดัน  ความดันอากาศ    

ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทาน 
 7.3 การสังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงลัพธ  ความดัน  ความดัน

อากาศ ความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลวหรือแรงลอยตัว การจมการลอย แรงเสียดทาน  
 7.4 การประเมินผลการคิดโดยการตั้งเปาหมาย  ระบุปญหา รวบรวมขอมูล  วิเคราะห

และประเมินขอมูล  ระบุปญหาและเลือกทางเลือก  ประเมินทางเลือก  ลงความเห็นและตัดสินใจใน
การแกปญหา  สรุปผลเกี่ยวกับแรงลัพธ  ความดัน  ความดันอากาศ    ความดันของของเหลว  แรง
พยุงของของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทาน 

 7.5 การประเมินผลการบันทึกผลการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณตามสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแรงลัพธ  ความดัน  ความดันอากาศ    ความดันของของเหลว  แรงพยุงของ
ของเหลวหรือแรงลอยตัว  การจมการลอย  แรงเสียดทาน  

 7.6 การประเมินผลการสรุปและบันทึกผลการทดลองตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

 7.7 กาประเมินการประดิษฐรถของเลน 
 7.8 การเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับแรง 
 7.9 การประเมินผลผลงานการคิดของกลุมและรายบุคคล 
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8. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 8.1 อุปกรณการทดลองเกี่ยวกับแรงลัพธ  ไดแก เครื่องชั่งสปริง 2 อัน  ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
กอนหิน  หนังสือ  กลองดินสอ  ดินน้ํามัน  ถุงทราย  โตะ 
 8.2 อุปกรณการทดลองเกี่ยวกับความดัน  ไดแก แทงไมทรงลูกบาศก  4  แทง  ดิน
น้ํามัน 4 กอน   
 8.3 อุปกรณการทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศ  ไดแก  ขวดปากแคบ  กรวย  ดินน้ํามัน
แกวน้ํา  กระดาษแข็ง  น้ํา  กระดาษหนังสือพิมพ  ดาย  แผนกระจก  โตะ 
 8.4 อุปกรณการทดลองเกี่ยวกับความดันของเหลว  ไดแก น้ําเปลา 3 แกว  เกลือปน  
กระปองนม  2  ใบ   ตะปู   คอน   กระดาษกาว  ขวดน้ําพลาสติก  ไมจิ้มฟน  กรวย  กะละมัง  
ลูกโปง  น้ํา 
 8.5 อุปกรณทดลองเกี่ยวกับแรงลอยตัว ไดแก  กอนหิน  เชือก  เครื่องชั่งสปริง  แกวน้ํา  
น้ํา  แทงไมทรงลูกบาศก  ดินน้ํามัน  กะละมัง  วัตถุที่มีน้ําหนักเบา 
 8.6 อุปกรณทดลองเกี่ยวกับการจมการลอย  ไดแก ดินน้ํามัน  กะละมัง   
 8.7 อุปกรณทดลองเกี่ยวกับแรงเสียดทาน ไดแก  กระปองนม  กลองนม  กอนหิน      
ลูกบอล  เชือก  เหรียญ 10 บาท    

8.8 อุปกรณทดลองเกี่ยวกับประโยชนของแรงเสียดทาน ไดแก ขวดใสน้ํา  กะละมัง  ยา
สระผม  น้ํา  กระดาษชําระ 

8.9 อุปกรณการประดิษฐรถของเลน ไดแก กระปองแปง ไม รองเทาฟองน้ํา ปากกาเคมี  
กระดาษสี  มีดคัตเตอร 
 8.10 หนังสือเรียน 
 8.11 เอกสารเพิ่มเติม 
 8.12 บุคคล 
 8.13 ผลงานนักเรียน 
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แบบบันทึกหนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรยีนรูเร่ืองน้ํา ฟา ดวงดาว                                                     รหัส – ช่ือรายวชิา ว 15101   
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                ช้ันประถมศึกษาปที่ 5       เวลา 15 ช่ัวโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัดชัน้ป 
 มาตรฐาน  ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง  ๆ  ที่ เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน    
 ว 6.1 ป.5/1 สํารวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ 
 ว 6.1 ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรของน้ํา 
 ว 6.1 ป.5/3 ออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและ
ความกดอากาศ 
 ว 6.1 ป.5/4 ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนําความรู ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่และเอกภพ การปฏิสัมพันธ
ในระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร การสื่อสารที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 ว 7.1 ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดย 
ใชแผนที่ดาว 
 มาตรฐาน ว 8.1ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  
 ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได 
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 ว 8.1 ป.5/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป 
 ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
 ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
   ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
 ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

 

2. ความเขาใจที่คงทน 
 ไอน้ําในอากาศที่ควบแนนเปนละอองน้ําทําใหเกิดหมอก เมฆแลวรวมกันเปนหยดน้ํา
ทําใหเกิดน้ําคางและฝน  ซ่ึงน้ํามีวัฏจักรหมุนเวียนระหวางน้ําบนผิวโลกและน้ําในบรรยากาศ    ลม
เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศตามแนวราบ  โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดการกําหนดทิศและ
กลางวันกลางคืน   
 

3. สาระสําคัญ  
ไอน้ําในอากาศที่ควบแนนเปนละอองน้ําทําใหเกิดหมอก เมฆแลวรวมกันเปนหยดน้ําทําให

เกิดน้ําคางและฝน  โดยน้ํามีวัฏจักรที่เกิดจากการหมุนเวียนระหวางน้ําบนผิวโลกและน้ําใน
บรรยากาศ    ทําใหเกิดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศซึ่งตรวจสอบไดจากเครื่องมือตาง ๆ   
ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศตามแนวราบซึ่งพลังงานลมมีประโยชน  โลกหมุนรอบตัวเองทํา
ใหเกิดการกําหนดทิศและสังเกตเห็นดวงดาวบนทองฟา  ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และจิตวิทยาศาสตรในการเรียนรู 

 

4. สาระการเรียนรู  
 ความรู 
 1.  การเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ 
 2.   การเกิดวัฏจักรน้ํา 
 3.  การออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกด 

อากาศ 
 4.  การเกิดลมและนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนั 
 5.  ผลกระทบของปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ 
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 6.  การเกิดทิศ กลางวันกลางคืนและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่
ดาว 

 ทักษะ/ กระบวนการ 
 ศึกษาคนควา  ทดลอง  ปฏิบัติ  สํารวจ อธิบาย   ออกแบบ  สรางเครื่องมือ  ตั้งคําถาม   
ระบุปญหา  รวบรวมขอมูลระบุสาเหตุ และทางเลือกในการแกปญหา  ประเมินทางเลือก  ตัดสินใจ
เลือกทางเลือกในการแกปญหา อภิปราย  กระบวนการกลุม วางแผนการ  สังเกต เสนอการสํารวจ  
ตรวจสอบ  คาดการณ  บันทึกขอมูล  แสดงความคิดเห็น  สรุป  นําเสนอ จัดแสดงผลงาน   

 คุณลักษณะ 
  ใฝเรียนรู  มีวินัย   มีเหตุผล  มุงมั่นในการทํางาน   ซ่ือสัตย สุจริต  มีจิตวิทยาศาสตร  

 สมรรถนะ 
 ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  
ความสามารถในการแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู  ความสามารถในการกํากับการเรียนรู
ตนเอง   ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน   
 

5. กิจกรรมนักเรียน 
 5.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ วัด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน/หลังเรียนประจําหนวย  
 5.2 ทดลองเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ วัฏจักรน้ํา   การเกิดลม  

การออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ            
การอธิบายการเกิดทิศ กลางวันกลางคืนและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว 

 5.3 อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ     
วัฏจักรน้ํา   อากาศ  การเกิดลม การออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ 
ความชื้นและความกดอากาศ การเกิดทิศ กลางวันกลางคืนและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาว
โดยใชแผนที่ดาว 

 5.4 คิดโดยการตั้งเปาหมาย  ระบุปญหา รวบรวมขอมูล  วิเคราะหและประเมินขอมูล  
ระบุปญหาและเลือกทางเลือก  ประเมินทางเลือก  ลงความเห็นและตัดสินใจในการแกปญหา  
สรุปผลเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ วัฏจักรน้ํา   การออกแบบและสราง
เครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ  การเกิดลม การเกิดทิศ กลางวัน
กลางคืนและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว 

 5.5 บันทึกผลการคิดตามกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารญาณจากสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํา ฟา ดวงดาว 
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 5.6 สรุปและบันทึกผลการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 5.7 ประดิษฐวาว 
 5.8 เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับน้ํา ฟา ดวงดาว 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 6.1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางมี

วิจารณญาณ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน/หลังเรียนประจําหนวย  
 6.2 ทดลองเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ วัฏจักรน้ํา   การเกิดลม  

การออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ             
การอธิบายการเกิดทิศ กลางวันกลางคืนและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว 

 6.3 อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ      
วัฏจักรน้ํา   การเกิดลม การเกิดทิศ กลางวันกลางคืนและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใช
แผนที่ดาว  การออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกด
อากาศ   

 6.4 คิดโดยการตั้งเปาหมาย  ระบุปญหา รวบรวมขอมูล  วิเคราะหและประเมินขอมูล  
ระบุปญหาและเลือกทางเลือก  ประเมินทางเลือก  ลงความเห็นและตัดสินใจในการแกปญหา  
สรุปผลเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ วัฏจักรน้ํา การเกิดลม การเกิดทิศ 
กลางวันกลางคืนและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว  การออกแบบและสราง
เครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ   

 6.5 บนัทึกผลการคิดตามสถานการณตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับน้าํ ฟา ดวงดาว 
 6.6 บนัทึกผลการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 6.7 การประดิษฐวาว 
 6.8 การเขียนแผนผังความคิดเกีย่วกับน้ํา ฟา ดวงดาว  
  

7. การประเมินผลการเรียนรู 
 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน/หลังเรียนประจําหนวย 
 7.2 การประเมินผลการทดลองเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ       

วัฏจักรน้ํา  การเกิดลม 
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 7.3 การประเมินผลการออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ 
ความชื้นและความกดอากาศ 

 7.4 การประเมินผลการอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดย
ใชแผนที่ดาว 

 7.5 การประเมินผลการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง 
ฝนและลูกเห็บ  วัฏจักรน้ํา  การเกิดลม  ประโยชนของลม  การวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกด
อากาศ  การเกิดทิศและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว 

 7.6 การประเมินผลการคิดโดยการตั้งเปาหมาย  ระบุปญหา รวบรวมขอมูล  วิเคราะห
และประเมินขอมูล  ระบุปญหาและเลือกทางเลือก  ประเมินทางเลือก  ลงความเห็นและตัดสินใจใน
การแกปญหา  สรุปผลเกี่ยวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝนและลูกเห็บ  วัฏจักรน้ํา  การเกิดลม  
ประโยชนของลม  การวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ  การเกิดทิศและปรากฏการณ     
การขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว  

 7.7 การประเมินผลการบันทึกผลการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณตามสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับน้ําฟาดวงดาว 

 7.8 การประเมินผลการสรุปและบันทึกผลการทดลองตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

 7.9 การประเมินผลการประดิษฐวาว 
 7.10 การประเมินผลหารเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับน้ํา ฟา ดวงดาว 

 

8. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 8.1 อุปกรณทดลองการเกิดเมฆ  หมอก ฝน ไดแก ขวดพลาสติกตัด 2 สวน  น้ําแข็ง     
น้ํารอน  จานโลหะ  ขวดปากกวาง  บีกเกอร  จานแกว   

 8.2  อุปกรณทดลองการเกิดน้ําคางและลูกเห็บ ไดแก กระปองนม  แทงแกวสําหรับคน   
น้ําแข็ง  เกลือ  

 8.3  เสื้อกันหนาว 
 8.4  แผนผังความคิด 
 8.5 ภาพผลกระทบจากปรากฏการณลมฟาอากาศ 
 8.6  อุปกรณทดลองการเกิดวัฏจักรน้ํ า  ไดแก   กลองพลาสติก   ถวยพลาสติก  

ถุงพลาสติก  พลาสติกใส  เทปใส  น้ํา 
8.7  อุปกรณทดลองวัดอณุหภูมิ ไดแก  เทอรโมมิเตอร   
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 8.8  อุปกรณทดลองวัดความชื้น ไดแก  ตะปู  เสนผม  ลวดทองแดง  นอต กระดาษ  
ปากกาเคมี  แผนไม  ขาตั้ง  ไมหนีบ 2 อัน  เทอรโมมิเตอร 2 อัน  สําลี 3- 4 กอน   

 8.9  อุปกรณทดลองวัดความกดอากาศ ไดแก กะละมัง เชือก ดินน้ํามัน ขวดพลาสติกใส  
ไมบรรทัด  ลูกโปง  ยางวงรัด  แกวน้ํา  หลอดกระดาษแข็ง  ปากกาเคมี 

 8.10 อุปกรณทดลองการเกิดลม ไดแก  ขวดพลาสติกใส  ลูกโปง  น้ํารอน  ถวยแกว  
ขวดปากกวาง 2 ใบ  เทียนไข  ไมขีด    

 8.11 อุปกรณทดลองการเกิดลมบกลมทะเล ไดแก กระปองบรรจุทราย กระปอง      
บรรจุน้ํา  เทอรโมมิเตอร  กระปองบรรจุดิน   

 8.12 อุปกรณทดลองทิศทางลม ไดแก  กระดาษแข็ง  ศรลม  เข็มหมุด  หลอดดูด
พลาสติก  ไมยาว  ไมแผน  ดินน้ํามัน 

 8.13 วาว 
 8.14 กระดาษทําวาว 
 8.15 เชือก 
 8.16 กระปอง 
 8.17 ไม 
 8.19 กาว 
 8.20 กระดาษแข็งสี 
 8.21 ไม 
 8.22 หลอด 
 8.23 อุปกรณทดลองการเกิดกลางวัน กลางคืน ไดแก ลูกโลกจําลอง  ไฟฉาย  กระดาษสี

ที่แตกตางกัน 2 สี  
 8.24 อุปกรณทดลองการเกิดทิศ ไดแก ลูกโลกจําลอง  ไฟฉาย  เข็มทิศ 
 8.25 อุปกรณทดลองปรากฏการณขึ้นตกของดวงดาว  ไดแก เข็มทิศ  แผนที่ดาว  

แผนภาพกลุมดาว  ลูกบอลพลาสติก  กระดาษแข็งสีขนาด 10X12  ตารางนิ้ว 12 แผน ปากกาหรือ    
สีเมจิก  ชอลก  เชือก  สกอตเทป  เสาสําหรับแขวนลูกบอล   

 8.26 หนังสือเรียน 
 8.27 เอกสารเพิ่มเติม 
 8.28 บุคคล 
 8.29 ผลงานนักเรียน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
หนวยการเรียนรูท่ี 1  เสียงและการไดยิน  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

เร่ือง  เสียง การเคล่ือนท่ีของเสียงและหูกับการไดยนิ   ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................. 
 
1. สาระสําคัญ 
 เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง ถาแหลงกําเนิดเสียงส่ันดวยพลังงานมากพอ
พลังงานจากการสั่นนี้สงมาถึงหูจึงจะไดยินเสียง ซ่ึงเสียงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง
โดยอาศัยตัวกลาง   
 

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรยีนรู 
    ตัวชี้วัด 
     ว 5.1 ป.5/1  ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง 
 ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  

ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่ 
เชื่อถือได 

ว 8.1 ป.5/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป 

ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง

กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
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     จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสยีงได 
 2.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดเสยีงและแหลงกาํเนิดเสียงได 
 3.  นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงได 
 4.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงได 
 5.  นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับการไดยนิเสียงไดถูกตอง 
 6.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการไดยนิเสียงได 
 7.  นักเรียนสามารถใชกระบวนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรูได 
3. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 1.  การเกิดเสยีง 
 2.  แหลงกําเนิดเสียง 
 3.  การเคลื่อนที่ของเสียง 
 4.  หูกับการไดยนิ 
 ทักษะกระบวนการ 
 1.  ทดลอง 
 2.  อธิบาย 
 3.  กระบวนการทาํงานกลุม 
 4.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 คณุลักษณะ 
 1.  มีวินยั 
 2.  ใฝเรียนรู 
 3.  มุงมั่นในการทํางาน 
 4.  ซ่ือสัตย สุจริต 
 5.  มีจิตวิทยาศาสตร 
 สมรรถนะ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู        
การกํากับการเรียนรูดวยตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 
 3.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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4. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 เตรียมความพรอมและกระตุนแรงจูงใจในการเรียน (P : Preparing and 
Motivating) 

 1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนดังนี้  
          1.1  สามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับการเกิดเสียง แหลงกําเนิดเสียง การเคลื่อนที่
ของเสียงและการไดยินเสียงดวยกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณได 

      1.2  นักเรียนสามารถใชทักษะการสังเกตในการเรียนรูได 
      1.3  สามารถทดลองการเกิดเสียง แหลงกําเนิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียงและ    

การไดยินเสียงได 
      1.4  สามารถอธิบายการเกิดเสียง แหลงกําเนิดเสียง  การเคลื่อนที่ของเสียงและ    

การไดยินเสียงได 
 2. ครูแนะนํากระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  สนทนา  ซักถามและ
กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนของกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
ในการเรียนรูและในชีวิตประจําวัน 
 3.  ครูและนักเรียนรวมอภิปรายผลของความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุจุดประสงค  โดย
สรุปใหไดวาจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดเสียง แหลงกําเนิดเสียง การเคลื่อนที่
ของเสียงและการไดยินอยางถูกตองดวยวิธีการคิดอยางรอบคอบมีเหตุผล และการคนควาทดลอง
ดวยตัวนักเรียนเอง  ซ่ึงจะทําใหสามารถนําทั้งความรูเร่ืองเสียงและวิธีการคิดไปใชประโยชนได 
 

 ขั้นท่ี 2  เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (L : Learning Thinking Process by 
Practice) 

 ครูกระตุนใหนักเรียนคิดตามลําดับของกระบวนการคิดโดยมีการบันทึกการคิดดวย
แบบบันทึก  
      ข้ันท่ี 1  ขั้นตั้งเปาหมายการคิด   

 ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางเสียงที่นักเรียนไดยินในชีวิตประจําวัน  เชน เสียงพูด  
เสียงรถยนต  เสียงปรบมือ  เสียงกลอง  เสียงระฆัง  เสียงพัดลม แลวครูซักถามความรูเกี่ยวกับ     
การเกิดเสียงที่นักเรียนเคยทราบ  กระตุนใหนักเรียนตองการคิด  คนควาและทดลองเกี่ยวกับการเกิด
ของเสียงใหถูกตองชัดเจน  โดยตั้งเปาหมายการคิดวา เพื่อหาความรูเร่ืองการเกิดของเสียงใหถูกตอง
ชัดเจนกวาที่เคยรู  

 ขั้นท่ี 2  ขั้นระบุปญหา  
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          นักเรียนชวยกันคิดระบุปญหาโดยครูเสริมตอใหไดวา  นักเรียนไมเขาใจการเกิดเสียง  
ไมสามารถอธิบายไดอยางถูกตองชัดเจน  ชวยกันตั้งเปนประเด็นคําถาม หรือประเด็นปญหา 2-3 
คําถาม  เชน เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนใชหรือไม   เสียงเกิดจากวัตถุมากระทบกันใชหรือไม  
เสียงเกิดขึ้นไดอยางไร  เสียงเกิดจากอะไร แลวชวยกันเลือกคําถามปลายเปดที่นําไปสูการคิดหา
คําตอบที่ครอบคลุมชวยใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนที่สุด 
     ข้ันท่ี 3 ขั้นรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 1. นักเรียนระดมสมอง รวบรวมขอมูลความรูที่คิดวาเกี่ยวของกับประเด็นปญหา  
“เสียงเกิดขึ้นไดอยางไร”   

 2. ครูแนะนําแหลงขอมูลที่นอกเหนือจากการระดมสมอง เชน หนังสือเรียน เอกสาร
เพิ่มเติม บุคคล  อินเทอรเน็ตและใหนักเรียนไปรวบรวมขอมูลจากแหลงดังกลาว 
    ขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะหและประเมินขอมูล 
 1. นักเรียนชวยกันอานหรือศึกษาขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ จําแนกขอมูล
ออกมาใหเห็นรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด 

2. ชวยกันจัดกลุมหรือจัดหมวดหมูขอมูล เชน   
 - ขอมูลที่แสดงการทดลอง  การเกิดเสียง 
    - ขอมูลที่เปนคําอธิบายหรือสรุปการเกิดเสียง 
 - ขอมูลที่แสดงแหลงกําเนิดเสียงที่ทําใหเกิดเสียง 
3. นักเรียนชวยกันประเมินขอมูลดังนี้ 
 3.1 ความพอเพียง  ชวยกันตรวจวาขอมูลท่ีไดมามากพอที่จะชวยในการคิด คนควา

ทดลองและสรุปเพื่อตอบคําถามที่วา “เสียงเกิดขึ้นไดอยางไร” ไดชัดเจนหรือไม 
 3.2 ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  โดยตรวจขอมูลที่มาจากแหลง  

ตาง ๆ เปรียบเทียบกัน  หากพบวาขอมูลเรื่องเดียวกันแตมีสาระแตกตางกันใหพิจารณาวาขอมูลใด
นาจะถูกตอง นาเชื่อถือกวา โดยใชเกณฑพิจารณา เชน บุคคล  สถาบัน ผูเสนอขอมูล  
 ข้ันท่ี 5 ขั้นระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนทบทวนเปาหมายการคิด ชวยกันคนหาสาเหตุที่ทําใหยังไมเขาใจการเกิด
เสียงอยางแทจริง  ยังไมสามารถตอบคําถามดวยตนเองใหถูกตองชัดเจนอยางมั่นใจ  เชน  
   เคยอานหนังสือแลวแตไมเขาใจและจําไมได 

         ขอมูลในหนังสือมีมากจึงทําใหสับสนสรุปไมได 
         ไมเคยทดลองใหเห็นจริง 
          เคยทดลองเล็กนอยไมเพียงพอที่จะเขาใจ 
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        ไมเคยเรียน 
        ไมเคยทราบจากใครหรือส่ิงใดมากอน 

 2. ชวยกันคิดหาทางเลือกหรือวิธีการในการคนหาคําตอบตามเปาหมายการคิดและ
ประเด็นคําถามหลาย ๆ วิธี  
  - สรุปคําตอบจากการสัมภาษณบุคคล การสังเกตการเกิดเสียงดวยตนเอง 
  - สรุปจากคําอธิบายในหนังสือเลมที่เห็นวาถูกตอง 
  - ใชคําอธิบายจากหนังสือเลมใดเลมหนึ่ง 
  - สรุปจากคําอธิบายในหนังสือหลาย ๆ เลม 
  - ทําการทดลอง สังเกต จดบันทึกสรุปดวยตัวเองทั้งหมด 
  - ทําการทดลองหลายลักษณะและเปรียบเทียบผลกับขอสรุปที่พบในหนังสือ  
หลาย ๆ เลมแลวจึงสรุป 

    ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินทางเลือก 
 จากทางเลือกหรือวิธีการที่กําหนดไว นักเรียนชวยกันประเมินทางเลือกโดยคาดคะเนผล
ที่จะตามมาจากการใชวิธีการนั้น ทั้งผลได/ผลเสีย  คุณ/โทษ  ทั้งระยะสั้น/ยาวของแตละทางเลือก  
เชน  ทางเลือก  ใชคําอธิบายจากหนังสือเลมใดเลมหนึ่ง 
 

               ผล 
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

ส้ัน - สรุปงาย  ไดคําตอบทันที - คําตอบอาจไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
- คําตอบอาจไมครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 

ยาว  - ทําใหเกิดความเขาใจไมถูกตองหรือไม
สมบูรณครบถวน 
- แกไขใหเขาใจถูกไดยาก 
- ลืมไดงาย 

 
 ขั้นท่ี 7 ขั้นลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
         1. นักเรียนชั่งน้ําหนักผลที่จะเกิดตามมาของแตละทางเลือก  คิดไตรตรอง ทบทวน
กลับไปมาอยางรอบคอบ 
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 2. นักเรียนลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ระบุไวและตัดสินใจเลือกทางเลือก 
ไปใชในการแกปญหา  เชน ทําการทดลองหลายลักษณะ  แลวนําผลมาเปรียบเทียบกับขอสรุปใน
หนังสือแลวจึงสรุป 

 ข้ันท่ี 8 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
        1. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ4- 6 คน ใหลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบตามวิธีการที่
เลือกเปนกลุม  เชน ทําการทดลอง คนควา สรุปจากหนังสือและผลการสัมภาษณ โดยขณะปฏิบัติ
ใหนักเรียนใชทักษะการสังเกตซึ่งเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรประกอบดวย   
 2. เมื่อปฏิบัติตามวิธีการที่ เลือกเสร็จสิ้นแลว ใหทุกกลุมสรุปใหไดคําตอบและ
นําเสนอผล 
 3. นักเรียนทั้งชั้นรวมกันอภิปรายใหไดคําตอบวา เสียงเกิดจากอะไร  ใหทุกคนเขาใจ
อยางถูกตองสมบูรณพรอมทั้งอภิปรายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดใชในการปฏิบัติ 
 ข้ันท่ี 3 จัดระเบียบความรู (O : Organizing Knowledge) 

 1.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูตามเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร ที่ไดมาจากการใช 
กระบวนการคิดเกี่ยวกับการเกิดเสียง 

 2.  ทบทวนการคิดโดยครูกระตุนและเสริมตอจนนักเรียนเขาใจกระบวนการ ขั้นตอน  
วิธีการและจุดเนนของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   
 ขั้นท่ี 4 ประยุกตใชกระบวนการคิด (A : Applying Thinking Process)  
 1. นักเรียนแบงกลุมยอย แตละกลุมนํากระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
ไปใชกับสถานการณอ่ืน  โดยกําหนดสถานการณจากบทเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียง โดย
บันทึกการคิดลงในแบบบันทึกการคิดของกลุม 
 2. ครูสุมตัวแทนนําเสนอผลงานตามแบบบันทึกการคิดทั้งดานกระบวนการคิดและ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร 

ขั้นท่ี 5 สรุป (S : Summarizing ) 
1.  นักเรียนรวมสรุปองคความรูทั้งหมดทั้งดานเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

กระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยครูอธิบายเสริมตอใหสมบูรณ 
2.  มอบหมายงานใหนักเรียนทํานอกเวลา ใหนักเรียนแตละคนใชกระบวนการคิดที่ได

เรียนรูแกปญหาหรือตอบคําถามเกี่ยวกับการไดยิน โดยจัดทําบันทึกการคิดทุกขั้นตอน 
ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (E : Evaluating) 
1.  นักเรียนรวมประเมินผล ผลงานการคิดของแตละกลุมที่นําเสนอในขั้นตอนที่ 4 ครู

ประเมินผลการคิดรายบุคคลจากการทํางานนอกเวลา 
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2.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแลวเฉลยบันทึกคะแนนทุกครั้ง 
 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 5.1  อุปกรณทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียง ไดแก  ระนาด  เอ็นขึงไม  แกวน้ํา  แกวกาน
ลูกโปง  ทราย   หลอดตัดปลาย  สอมเสียงพรอมชุด  ไมบรรทัด   โตะ  ยาง  กรรไกร   
 5.2  อุปกรณทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียง  ไดแก เชือก  แกวพลาสติก  ตะปู
กานไมขีด  ถุงพลาสติกบรรจุอากาศ  ถุงพลาสติกบรรจุทราย  ถุงพลาสติกบรรจุน้ํา   กระดิ่งไฟฟา
ชุดการเคลื่อนที่สุญญากาศ   อุปกรณชุดเสียงและตัวกลาง  สอมเสียง  น้ํา  กะละมัง  กระดิ่ง 
วัสดุ อุปกรณในหองเรยีน 

5.3  อุปกรณชุดการทดลองเกี่ยวกับการไดยิน  ไดแก  วิทยุ  นาฬิกาปลุก  สอมเสียง
พรอมชุด   

5.4  หนังสือเรียน 
 5.5  เอกสารเพิ่มเติม 
 5.6  นักเรียน 
 5.7  รู 

5.8  คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต 
 5.9  เครื่องพิมพ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
ตรวจผลงาน ใบงาน นักเรียนทําใบงาน ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบฝกหัด นักเรียนทําแบบฝกหัด ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบบันทึกการคิด นกัเรียนทําแบบบันทึกการคิด ระดับคุณภาพพอใช

ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบบันทึกผลการทดลอง นักเรียนบันทึกผลการทดลอง ระดับคุณภาพ 2 ผาน

เกณฑ 
ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนทําแบบทดสอบ รอยละ 50 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตการปฏิบัติงาน สังเกตการปฏิบัติงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตทักษะ 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

สังเกตการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ 2 ผาน
เกณฑ 

ประเมิน ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานวิทยาศาสตร 

   
ชื่อกลุม............................................................................................... ชั้น ป.5/..........  

วิชา วิทยาศาสตร       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5    เสียง  การเคลื่อนท่ี การไดยิน    
********************************************************************* 
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. เสียงหมายถงึอะไร และเกดิขึ้นไดอยางไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. เสียงเคลื่อนที่ไดอยางไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. หูสามารถไดยินเสยีงไดอยางไร จงอธิบายพอเขาใจ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ใหนกัเรียนบอกชื่อตัวกลางของเสียงตามประเภทที่มกีารแบงไว 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 

เกณฑ  
 

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตามเนื้อหา
วิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตามเนื้อหา
วิทยาศาสตรที่ไมชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามเนื้อหาวิทยาศาสตร 

 
  ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    

                            สรุป       ผาน        ไมผาน  
 
     ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน                                                    
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แบบฝกหัด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
ชื่อ............................................................................................... ชั้น ป.5/.......... เลขท่ี ............. 

วิชา วิทยาศาสตร       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5      ทักษะ การสังเกต 
********************************************************************* 
ใหนักเรียนฝกปฏิบตัิการสังเกตตอไปน้ี แลวบันทึก 
 

สังเกตเสียงที่ไดยินที่บานในเวลา 1 ช่ัวโมง  
 

เวลา เสียงที่ไดยิน แหลงที่มา วิธีการสังเกต 
    

 
 
 

   

    
 

 
 

   

 

เกณฑการประเมิน  
 

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไม
ชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถกูตองตามทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

           
   ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    

                            สรุป       ผาน        ไมผาน  
    
                                                  ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
หนวยท่ี 1 เสียงกับการไดยิน 

เร่ือง เสียง การเคล่ือนท่ีของเสียงและหูกับการไดยนิ    
  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. ขอใดกลาวถูกตอง  
    ก. เสียงเปนพลังงานรูปหนึ่งแตไมมีตวัตน 
    ข. เสียงเปนพลังงานรูปหนึ่งแตมีน้ําหนกั 
    ค. เสียงเปนสสารชนิดหนึง่ที่ตองการที่อยู 
    ง. เสียงเปนสสารรูปหนึ่งที่มีตัวตน 
 
2. เสียงเดินทางผานตัวกลางใดไดดีที่สุด  
    ก. ไม      ข. น้ํา 
    ค. อากาศ      ง. สุญญากาศ 
 
3. อวัยวะใดไมเกี่ยวกับการไดยนิเสียง 
    ก. เยื่อแกวหู     ข. กระดูกคอน 
    ค. กระดูกรปูกนหอย   ง. ทอรูปคร่ึงวงกลม  
 
4. เสียงเกิดจากอะไร  
    ก. เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ  ข. การสั่นสะเทือนของวัตถุ 
    ค. ความดังหรือคอยของเสียง  ง. ขนาดของวตัถุที่แตกตางกนั 
 
5. ขณะที่นั่งฟงเพลง หูของเราไดยินเสียงเพลง เนื่องจากเสียงเดินทางผานตัวกลางชนดิใด 
    ก. ลําโพง     ข. ผนังหอง 
    ค. อากาศ      ง. ไมโครโฟน 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
หนวยท่ี 1 เสียงกับการไดยิน 

เร่ือง เสียง การเคล่ือนท่ีของเสียงและหูกับการไดยนิ    
 

ขอท่ี เฉลย 
1 ก 
2 ก 
3 ง 
4 ข 
5 ค 

 
 
 

 

 
 ถูกหมดทุกขอไหมคะ 

คนเกง  
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แบบบันทึกการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง................................................................................................... 

ชื่อ/ชื่อกลุม...................................................................................ชั้น.................เลขท่ี......................... 
 
1. ตั้งเปาหมายในการคิด 
 เปาหมายในการคิดคือ....................................................................................................... 
2. ระบุปญหา (หรือคําถามที่ตองการคําตอบ) 
 ปญหาหรือคําถามคือ........................................................................................................ 
3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของคอื............................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดวยวิธี.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.   วิเคราะหและประเมินขอมูล 

วเิคราะหขอมูล ไดขอมูลเปนกลุม ๆ ดังนี้........................................................................ 
1)...................................................................................................................................... 
2)...................................................................................................................................... 
3)...................................................................................................................................... 
4)...................................................................................................................................... 
5)...................................................................................................................................... 
6)...................................................................................................................................... 
7)...................................................................................................................................... 

 ประเมินขอมูล 
 - ดานความพอเพียง........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 - ดานความถูกตอง............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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 - ดานความนาเชื่อถือของขอมูล………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
5. ระบุสาเหตแุละทางเลือกในการแกปญหา 
 สาเหตุของปญหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ทางเลือกในการในการหาวธีิตอบคําถามหรือแกปญหา.................................................... 
............................................................................................................................................................. 
6. ประเมินทางเลือก 
 

ทางเลือก              ผล   
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

1)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

2)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

3)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

4)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

 
7. ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 

ทางเลือกในการแกปญหาที่เลือกใชคือ....…………………………………………...……… 
8.  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล   
 ปฏิบัติตามทางเลือกดังนี้...................................................................................................    
………………………………………………………………………………………………………. 
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 สรุปผลการปฏิบัติ ไดขอสรุป คําตอบหรือผลการแกปญหาดังนี ้
 

ปญหาที่ตั้งไว (จากขอ 2) คําตอบ/ผลการแกปญหา 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
เกณฑการประเมิน  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ในการระบุ
ปญหาได
อยางชัดเจน
ถูกตอง       

ระบุปญหาได 
ชัดเจนถูกตอง
ทั้งหมด 

ระบุปญหา
ไดชัดเจน  
 

ระบุปญหาได 
 

ระบุปญหา
ไดบาง แต
ยังไมดี 

ระบุปญหา
ไดเล็กนอย 

ระบุ
ปญหาผิด 
ไมถกูตอง 

ความสามารถ
ในการระบุ
สาเหตุของ
ปญหาอยาง
รอบคอบและ
ชัดเจน 

ระบุสาเหตุของ
ปญหาได
เช่ือมโยงทําให
เกิดปญหาได
ถูกตองชัดเจน 
ต้ังแต  
5ประเด็นขึ้น
ไป   
 

 ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  

4 วิธีขึ้นไปและ
ประเมิน
ขอมูลดาน
ความถูกตอง   
ความ
นาเชื่อถือ
และความ
เพียงพอได
ทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 
3  วิธีขึ้นไป
และประเมิน
ขอมูลดาน
ความถูกตอง 
ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน        
ขอมูลได
ชัดเจนแต
ไมทั้งหมด     

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
1  วิธีและ
ประเมิน       
ขอมูลได 
 

ไม
สามารถ
ระบุ
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
และไม
สามารถ
ประเมิน
ขอมูลได 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ในการระบุ
ลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลและ
ประเมิน
ขอมูลในดาน
ความถูกตอง 
ความ
นาเชื่อถือ
และความ
เพียงพอ 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 5  วิธี
ขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานความ
ถูกตองความ
นาเชื่อถือและ 
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 
 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
4 วิธีขึ้นไป
และประเมิน
ขอมูลดาน
ความถูกตอง
ความ
นาเชื่อถือ
และความ
เพียงพอได
ทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
3  วิธีขึ้นไป
และประเมิน
ขอมูลดาน
ความถูกตอง 
ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 
 

ระบุลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน
ขอมูลได
ชัดเจนแต
ไมทั้งหมด     

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได 
 \1  วิธี          
และ
ประเมิน
ขอมูลได 
 

ไม
สามารถ
ระบุ
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
 และไม
สามารถ
ประเมิน
ขอมูลได 

ความสามารถ
ในระบุ
ทางเลือกใน
การแกปญหา
และประเมิน
ทางเลือกใน
ดานผลดี
ผลเสียอยาง
สมเหตุสมผล 

ระบุทางเลือก
ในการ
แกปญหาได
ต้ังแต 5 
แนวทางขึ้นไป
และประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียอยา
สมเหตุสมผล
ไดดีมาก 
 

ระบุ
ทางเลือกใน
กาแกปญหา
ไดต้ังแต   
4 แนวทาง
ขึ้นไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียได
อยางสมเหตุ 
สมผลไดดี 

ระบุทางเลือก
ในการ
แกปญหาได
ต้ังแต   
3 แนวทางขึ้น
ไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียได 
 

ระบุ
ทางเลือกใน
การ
แกปญหาได
ต้ังแต  
2 แนวทาง
และ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนแตยัง
ไมทั้งหมด 

ระบุ
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
ไดต้ังแต  
1 แนวทาง 
และ
ประเมิน
ทางเลือก
ได 
 

ไม
สามารถ
ระบุ
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
และไม
สามารถ
ประเมิน
ทางเลือก
ได 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ในการ
ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
อยางมีเหตุผล   

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตอง 
ชัดเจนสมเหตุ 
สมผล 
 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตอง 
เหตุผลดี  
แตยังไม
ชัดเจน 
 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตองมี
เหตุผล
ประกอบ
เล็กนอย  
ไมชัดเจน 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
แกปญหาได
แตบอก
เหตุผล 
ไมชัดเจน 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา 
แตไม
สามารถ
ระบุเหตุ
ผลได 
 

ไม
สามารถ
การ
ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
ได 
 

 
ผลการประเมิน    ดี (คะแนน 20-25)     พอใช (คะแนน 13-24)   
    ปรับปรุง (ต่ํากวา 13 คะแนน)    
 
                สรุป       ผาน        ไมผาน                                                    

 
   ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
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แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สังเกตจากการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง เสียง การเคล่ือนท่ีของเสียงและหูกับการไดยิน    

ทักษะที่ฝกปฏบิัติ คือ 1) การสังเกต  2) การทดลอง  
 
รายการทักษะ 

การสังเกต การทดลอง 
ระดับ สรุปผล ระดับ สรุปผล 

 
ชื่อ-สกุล 

3 2 1 ผาน ไมผาน 3 2 1 ผาน ไมผาน 

หมาย
เหตุ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
ลงชื่อ..................................................ผูสังเกต 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 351

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมเปนรายบุคคล 
 

รายการที่สังเกต 
รวมมือใน 

การทํางานกลุม 
รับผิดชอบ
ทํางานที่รับ
มอบหมาย 

รวมแสดง
ความคิดเห็น 

ยอมรับความ
คิดเห็นของ
สมาชิก 

มีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีกับสมาชิกใน

กลุม 

ผลการ
ประเมิน 

 
ท่ี 

 
ชื่อ

สมาชิก 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ผาน ไม
ผาน 

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            
  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

      
 ลงชื่อ...............................................................ผูสังเกต 

                   (..............................................................) 
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แบบสังเกตกระบวนการกลุม 
ชื่อกลุม............................................................................................... 

 
รายการที่สังเกต 

การกําหนด
บทบาทผูนํา/
สมาชิก 

การวางแผน
การทํางาน 

การแบงหนาท่ี
รับผิดชอบ 
การทํางาน 

การรับฟงความ
คิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน 

การติดตามผล
และปรับปรุง
การทํางาน 

ผลการ
ประเมิน 

 
ท่ี 

 
ชื่อ

สมาชิก 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ 

ผาน ไม
ผาน 

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            
  

            

  

 
   ...............................................................ผูสังเกต 
                     (..............................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน 
 

รายการที่สังเกต 
มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการ

ทํางาน 
ซื่อสัตยสุจริต มีจิต

วิทยาศาสตร 

ผลการ
ประเมิน 

 
ท่ี 

 
ชื่อ-สกุล 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบั ติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ผาน ไม
ผาน 

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            
  

            
  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

  
      ...............................................................ผูสังเกต 
                       (..............................................................) 
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แบบประเมินความสามารถในการปฏบิัตงิาน 
 

ระดับความสามารถในการปฏิบัตงิาน ผลการ
ประเมิน 

การ
สื่อสาร 

แสวงหา
ขอมูล 

กํากับการ
เรียนรู 

ทํางาน
รวมกับผูอื่น 

ใช
เทคโนโลยี 

ผาน ไม 
ผาน 

 
ท่ี 

 
ชื่อ-สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1   
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

หนวยการเรียนรูท่ี 1  เสียงและการไดยิน  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง   มลพิษทางเสียง  ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง 

............................................................................................................................................................. 
 
1. สาระสําคัญ 
 เสียงดังมาก ๆ ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายตอหูหรือเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิต เรียกวา 
มลพิษทางเสียง 
 

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู 
  ตัวชี้วัด 
 ว 5.1 ป.5/3 สํารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ 
 ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  

ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได 

ว 8.1 ป.5/4 บนัทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนาํเสนอผลและขอสรุป 

ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธบิายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง

กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
    จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถสํารวจลักษณะเสียงที่กอใหเกิดอันตรายและรําคาญได 

2.  นักเรียนสามารถอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟงเสียงดังมาก ๆได 
3.  นักเรียนสามารถใชกระบวนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรูได 
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3. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 1.  มลพิษทางเสียง 
 2.  อันตรายจากความดังของเสียง 
 3.  การปองกันมลพิษทางเสียง 
 ทักษะกระบวนการ 
 1.  สํารวจ 
 2.  อภิปราย 
 3.  กระบวนการทาํงานกลุม 
 4.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 คณุลักษณะ 
 1.  มีวินยั 
 2.  ใฝเรียนรู 
 3.  มุงมั่นในการทํางาน 
 4.  ซ่ือสัตย สุจริต 
 5.  มีจิตวิทยาศาสตร 

สมรรถนะ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู         
การกํากับการเรียนรูดวยตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 
 3.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 เตรียมความพรอมและกระตุนแรงจูงใจในการเรียน (P : Preparing and 
Motivating) 

 1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนดังนี้  
          1.1  สามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง ดวยกระบวนการคิดแกปญหา
อยางมีวิจารณญาณได  
          1.2  นักเรียนสามารถใชทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลในการเรียนรู
ได 
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      1.3  สามารถสํารวจลักษณะเสียงที่กอใหเกิดอันตรายตอหูและเสียงที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตได 

      1.4  สามารถอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟงเสียงดังมาก ๆได 
 2.  ครูกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคาของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  โดย       

การสนทนา ซักถามขาวเกี่ยวกับอันตรายจากการฟงเพลงเสียงดังมากและการคุยโทรศัพทนาน ๆ  
เชน นักเรียนคิดอยางไรกับขาวนี้  นักเรียนจะทําอยางไรจึงจะไมใหเกิดเหตุการณตามขาวกับ
นักเรียน 

3.  ครูและนักเรียนทบทวนผลของความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุจุดประสงค  โดยสรุปให
ไดวาจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง  วิธีปองกันอันตราย  ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากมลพิษทางเสียงดวยวิธีการคิดอยางรอบคอบมีเหตุผล และการคนควาทดลองดวยตัว
นักเรียนเอง  ซ่ึงจะทําใหสามารถนําทั้งความรูเร่ืองมลพิษทางเสียงและวิธีการคิดไปใชประโยชนได 
 

 ขั้นท่ี 2  เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (L : Learning Thinking Process by 
Practice) 

 ครูกระตุนใหนักเรียนคิดตามลําดับของกระบวนการคิดโดยมีการบันทึกการคิดดวย 
แบบบันทึก  
     ขั้นท่ี 1  ขั้นตั้งเปาหมายการคิด   

         ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางสถานการณของเสียงที่นักเรียนรูจักในชีวิตประจําวัน   
ซ่ึงมีลักษณะดังและนารําคาญเปนมลพิษ เชน  เสียงรถจักรยานยนต  เสียงรถยนต  เสียงเครื่องบิน    
เสียงเครื่องตัดหญา   เสียงในโรงอาหารเวลาพักกลางวัน  แลวสนทนา ซักถามถึงผลกระทบของ
เสียงดังกลาวตอการดําเนินชีวิตของนักเรียน  กระตุนใหนักเรียนตองการคิด  คนควาและทดลอง
เกี่ยวกับมลพิษทางเสียง  โดยตั้งเปาหมายการคิดวาเพื่อหาความรูเร่ืองมลพิษทางเสียงและหาวิธีการ
ปองกันมลพิษทางเสียงโดยเสนอแนวทางการแกปญหามลพิษทางเสียงแกหนวยงานที่รับผิดชอบ 

    ขั้นท่ี 2  ขั้นระบุปญหา  
 นักเรียนชวยกันคิดระบุปญหาโดยครูกระตุนใหนักเรียนระบุปญหาไดตรงกับ
สถานการณ คือ คนที่ไดรับอันตรายและผลกระทบอื่น ๆ จากมลพิษทางเสียงในลักษณะตาง ๆ 
ดังนั้นจึงตองหาความรูเร่ืองมลพิษทางเสียงและหาวิธีการปองกันตนเองจากมลพิษทางเสียงรวมทั้ง
เสนอแนวทางการแกปญหาแกหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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     ขั้นท่ี 3 ขั้นรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 1. นักเรียนระดมสมอง รวบรวมขอมูลความรูที่คิดวาเกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดย
ครูเนนใหนักเรียนรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมมากที่สุด 

 2. ครูแนะนําแหลงขอมูลท่ีนอกเหนือจากการระดมสมอง  เชน การสํารวจ การสังเกต  
คนควาจากหนังสือเรียน  เอกสารเพิ่มเติม บุคคล  อินเทอรเน็ตและใหนักเรียนไปรวบรวมขอมูลจาก
แหลงดังกลาว 
    ข้ันท่ี 4 ขั้นวิเคราะหและประเมินขอมูล 
 1. นักเรียนชวยกันอานหรือศึกษาขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ จําแนกขอมูล
ออกมาใหเห็นรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด 

2. ชวยกันจัดกลุมหรือจัดหมวดหมูขอมูล เชน   
   - ขอมูลลักษณะเสียงที่เปนมลพิษและบริเวณแหลงกําเนิด 

                - ขอมูลที่แสดงผลกระทบของมลพิษที่เกิดกับคนทั้งอันตรายและผลกระทบ     
อยางอื่น 

   - ขอมูลเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากมลพิษทางเสียง 
   - ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหามลพิษทางเสียงที่เกิดในสถานที่ตาง ๆ 

                - ขอมูลที่เปนตารางแสดงระดับความเขมของเสียงตาง ๆ การวัดความเขมของเสียง 
3. นักเรียนชวยกันประเมินขอมูลดังนี้ 
 3.1 ความพอเพียง  ชวยกันตรวจวาขอมูลที่ไดมามากพอที่จะทําใหเขาใจเรื่อง

มลพิษทางเสียงโดยรวม  วิธีการปองกันตนเองจากมลพิษทางเสียงรวมทั้งแนวทางแกไขปญหา
มลพิษทางเสียงที่เกิดในสถานที่สาธารณะเพื่อเสนอตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 3.2 ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  โดยตรวจขอมูลที่มาจากแหลง   
ตาง ๆ เปรียบเทียบกัน  หากพบวาขอมูลเรื่องเดียวกันแตมีสาระแตกตางกันใหพิจารณาวาขอมูลใด
นาจะถูกตอง นาเชื่อถือกวากัน  เชน พิจารณาแหลงขอมูล  การถามซ้ํา  การไตรตรองใหมากยิ่งขึ้น  
 ข้ันท่ี 5 ขั้นระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนทบทวนเปาหมายการคิดและปญหาแลวระบุลักษณะของแหลงกําเนิดเสียง
ที่ทําใหคนเกิดอันตรายหรือผลกระทบ  ซ่ึงอาจมีหลายแหลงหลายสาเหตุ  นักเรียนจึงควรเสนอ
ทั้งหมดตามที่รวบรวมได  โดยแยกแหลงกําเนิดเสียงหรืออันตรายหรือผลกระทบ เชน  
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แหลง (สาเหต)ุ อันตราย/ผลกระทบ 
บริเวณที่มีการกอสราง 
บริเวณจราจรคับคั่ง 
เสียงวิทยุ/เอ็มพี 3 ดังมาก 
สถานบันเทิง 

- ประสาทรับฟงเสียงเสื่อม 
-  รําคาญ หงุดหงิด 
- หูอ้ือ หูตึง 

 
 2. ชวยกันคิดหาทางเลือกในการปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางเสียง 
หรือถาเปนแหลงสาธารณะใหเสนอแนวทางการแกไขปญหาสําหรับผูเกี่ยวของ เชน  
  - หลีกเลี่ยงการอยูใกลสถานที่ที่มีเสียงดังมาก 
  - คนที่ทํางานเกี่ยวกับเสียงดังควรใชสําลีอุดหูหรือสวมเครื่องปองกันเสียง 
           - ปลูกตนไมเปนแนวปองกันเสียง 
  - ใชวัสดุปองกันเสียงกั้นหอง 
  - เปดวิทยุหรือเอ็มพี 3 เบาๆ    

   ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินทางเลือก 
 จากทางเลือกที่กําหนดไว นักเรียนชวยกันประเมินทางเลือกโดยคาดคะเนผลทีจ่ะตามมา
จากการใชวิธีปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางเสียงและการแกไขปญหาที่เกดจาก
มลพิษทางเสียงในที่สาธารณะ ทั้งผลได/ผลเสีย  คุณ/โทษ  ทั้งระยะสั้น/ยาวของแตละทางเลือก  เชน  
ปลูกตนไมเปนแนวปองกันเสียง 
 

               ผล 
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

ส้ัน -  - ใชเวลานาน 
ยาว - คงทน ถาวร 

- ใหรมเงา 
- เปนแนวรั้วบานได 

- เสียงเล็ดลอดเขามาไดบางยังไม
สงผลตอหูไดใกลชิดเทาที่ควร 

 
 ขั้นท่ี 7 ขั้นลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
         1. นักเรียนชั่งน้ําหนักผลที่จะเกิดตามมาของแตละทางเลือก  คิดไตรตรอง ทบทวน
กลับไปมาอยางรอบคอบ 
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 2. นักเรียนลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ระบุไวและตัดสินใจเลือกทางเลือก
ไปใชในการปองกันตนเองหรือการแกปญหา  เชน ถาตองการปองกันมลพิษทางเสียงควรหลีกเล่ียง
การอยูใกลเสียงที่ดังเกินไป   การวัสดุที่ปองกันเสียง  เปดวิทยุหรือเอ็มพี 3 เบา ๆ 

    ข้ันท่ี 8 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
 1. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ4- 6 คน ใหลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบตามวิธีการที่
เลือกเปนกลุม   
 2. เมื่อปฏิบัติตามวิธีการที่ เลือกเสร็จสิ้นแลว ใหทุกกลุมสรุปใหไดคําตอบและ
นําเสนอผล 
 3. นักเรียนทั้งชั้นรวมกันอภิปรายใหไดคําตอบวา มลพิษทางเสียงปองกันและแกไข
ไดอยางไร  ใหทุกคนเขาใจอยางถูกตองสมบูรณพรอมทั้งอภิปรายทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่ไดใชในการปฏิบัติ 
 ขั้นท่ี 3 จัดระเบียบความรู (O : Organizing Knowledge) 
 1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรู เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงตามเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตรที่ไดมาจากการใชกระบวนการคิด 

 2.  ทบทวนการคิดโดยครูกระตุนและเสริมตอจนนักเรียนเขาใจกระบวนการ ขั้นตอน  
วิธีการและจุดเนนของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   

ขั้นท่ี 4 ประยุกตใชกระบวนการคิด (A : Applying Thinking Process)  
 1. นักเรียนแบงกลุมยอย แตละกลุมนํากระบวนการคิดไปใชกับสถานการณอ่ืน  โดย
กําหนดสถานการณจากบทเรียน เชน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางเสียงในโรงเรียนโดยบันทึกการ
คิดลงในแบบบันทึกการคิดของกลุม 
 2. ครูสุมตัวแทนนําเสนอผลงานตามแบบบันทึกการคิดทั้งดานกระบวนการคิดและ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร 

ขั้นท่ี 5 สรุป (S : Summarizing ) 
1.  นักเรียนรวมสรุปองคความรูทั้งหมดทั้งดานเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

กระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยครูอธิบายเสริมตอใหสมบูรณ 
2.  มอบหมายงานใหนักเรียนทํานอกเวลา ใหนักเรียนแตละคนเลือกสถานการณที่

เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงใกลตัว ใกลบานนักเรียน 1  สถานการณ  แลวใชกระบวนการคิดที่ไดเรียนรู
ตอบคําถามหรือเสนอวิธีแกไขปญหา โดยจัดทําบันทึกการคิดทุกขั้นตอน 
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ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (E : Evaluating) 
1.  นักเรียนรวมประเมินผล ผลงานการคิดของแตละกลุมที่นําเสนอในขั้นตอนที่ 4 ครู

ประเมินผลการคิดรายบุคคลจากการทํางานนอกเวลา 
2.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแลวเฉลยบันทึกคะแนนทุกคร้ัง 

 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 5.1  นักเรียน 
 5.2  วัสดุ อุปกรณในหองเรียน 
 5.3  ที่ครอบหู 
 5.4  ตนไม 

5.5  กระดาษแข็ง 
5.6  วิทย ุ
5.7  สําลี 
5.8  กาว 
5.9  เชือก 
5.10 ภาพประกอบการสอนเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง 
5.11 ขาวมลพิษทางเสียง 
5.12 หนังสือเรียน 

 5.13 เอกสารเพิ่มเติม 
 5.14 ครู   

5.15 คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต        
 5.16 เครื่องพิมพ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
    

สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
ตรวจผลงาน ใบงาน นักเรียนทําใบงาน ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบฝกหัด นักเรียนทําแบบฝกหัด ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบบันทึกการคิด นกัเรียนทําแบบบันทึกการคิด ระดับคุณภาพ  

 ผานเกณฑ 
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สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนทําแบบทดสอบ รอยละ 50 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 

สังเกต แบบสังเกตการปฏิบัติงาน สังเกตการปฏิบัติงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตทักษะ 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

สังเกตการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ประเมิน ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานวิทยาศาสตร 
 

ชื่อกลุม........................................................................................... ชั้น ป.5/..........  
วิชา วิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5    มลพิษทางเสียง   

******************************************************************** 
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. มลพิษทางเสียงเปนอยางไร  และมีอะไรบาง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. จงบอกชื่ออาชีพท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงมา 5 อาชีพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ใหนกัเรียนอธิบายระดับความดังของเสียงที่มผีลตอสุขภาพหใูนระดบัตาง ๆ มา 3 ระดับ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. เรามีวิธีการปองกันมลพิษทางเสียงไดอยางไรบาง บอกมา 3 วิธี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เกณฑ  
 

ระดับคุณภาพ 
ดี(3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตาม
เนื้อหาวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตาม 
เนื้อหาวิทยาศาสตรที่ไมชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามเนื้อหางวิทยาศาสตร 

  ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    
                            สรุป       ผาน        ไมผาน  
 
       ลงชื่อ...................................................   ผูประเมนิ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
หนวยท่ี 1 เสียงกับการไดยิน 

เร่ือง มลพิษทางเสียง      
  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. อาชีพใดที่เสี่ยงตอการผิดปกติของหูมากที่สุด  
    ก. แพทย      ข. พยาบาล 
    ค. ไปรษณยี     ง. ตํารวจจราจร 
 
2. ขอใดเกดิมลพิษทางเสียงตอสวนรวมมากที่สุด  
    ก. ฟงเอม็พี 3     ข. พูดโทรศัพทนาน 
    ค. เปดโทรทัศนแลวรองเพลง  ง. ขบัขี่มอเตอรไซคดัดแปลง 
 
3. เสียงในขอใดที่ควรหลีกเลีย่งมากที่สุด 
    ก. เสียงน้ําตก     ข. เสียงระเบิด 
    ค. เสียงเชียรกีฬา    ง. เสียงยานพาหนะ 
 
4. ไมควรฟงทีม่ีความดังของเสียงเกิน 85 เดซิเบล  วันละกี่ช่ัวโมง 
    ก. เกินวันละ 8 ช่ัวโมง   ข. เกินวนัละ 10 ช่ัวโมง 
    ค. เกินวนัละ 12 ช่ัวโมง  ง. เกินวันละ 14 ช่ัวโมง 
 
5. ถามีบานอยูใกลถนนใหญ และมีเสียงดังมากจะมวีิธีปองกันอยางไร  
    ก. สวมเครือ่งปองกันหูตลอดเวลา ข. ปดปายหามบีบแตรไวขางถนน 
    ค. ปลูกตนไมหรือสรางรั้วปองกันเสียง ง. เปดวิทยุหรือโทรทัศนกลบเสียงรถ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 365

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
หนวยท่ี 1 เสียงกับการไดยิน 

เร่ือง มลพิษทางเสียง      
 

ขอท่ี เฉลย 
1 ง 
2 ง 
3 ข 
4 ก 
5 ค 

 
 
 

 

 
สบายมากครับ 
เกงอยูแลว 
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แบบบันทึกการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

......................................................ชั้น.................เลขท่ี......................... 

ของคอื............................................................................................ 
..................
..................
ดวยวิธี.......
..................
..................
4.   วิเคราะห

ไดขอมูลเปนกลุม ๆ ดังนี้........................................................................ 

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

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

เร่ือง................................................................................................... 
ชื่อ/ชื่อกลุม.............................
 
1. ตั้งเปาหมายในการคิด 
 เปาหมายในการคิดคือ....................................................................................................... 
2. ระบุปญหา (หรือคําถามที่ตองการคําตอบ) 
 ปญหาหรือคําถามคือ........................................................................................................ 
3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยว

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
และประเมินขอมูล 
วิเคราะหขอมูล 
1)...................................................................................................................................... 
2)...................................................................................................................................... 
3)...................................................................................................................................... 
4).................................................
5)...................................................................................................................................... 

 ประเมินขอมูล 
 - ดานความพอเพียง........................................................................................................... 
 - ดานความถูกตอง............................................................................................................ 
 - ดานความนาเชื่อถือของขอมูล………………………………………………………… 
5. ระบุสาเหตแุละทางเลือกในการแกปญหา 
 สาเหตุของปญหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
..................................
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 เลื ธีิตอบ แกปญหา.................................................... 
............................................................................................................................................................. 
. . ............... .. . 
. .. ............... .. . 
. . ............... .. . 
6  
 

     ผล   
 

ทาง คําถามหรือ

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

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

............................... ........ ................................................. .................................................
. ประเมินทางเลือก

ทางเลือก         
ระยะ

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

1)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

อกในการในการหาว

2)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

.............................................. ............................................... 
................ ส้ัน .............................................. ............................................... 

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

3)........
........................... ยาว .............................................. ............................................... 

........... ส้ัน .............................................. ............................................... 4).............
........................... ยาว .............................................. ............................................... 

 
ตัดสินใจเ หา 

8
 .. .    

 

ุปผลการปฏิบัติ ไดขอสรุป คําตอบหรือผลการแกปญหาดังนี ้

ญหาที่ตั้งไว (จากขอ 2) อบ/ผลการแกปญหา 

7. ลือกทางเลือกในการแกปญ
เลือกในการแกปญหาที่เลือกใชทาง คือ....…………………………………………...……… 

.  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล   
ปฏิบัติตามทางเลือกดังนี้...................... ..........................................................................

………………………………………………………………………………………………………. 
 

สร
 

ป คําต

… … ……
……………… ………… …………… … ……

… … … …
………… ………… …………

………………………………………………… 
…………………… ………… ……… 

… … …

……………………………………………… 
…………… ………… ………… … 

…… … …  
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เ ระเมิน
 

ุณ

กณฑการป   

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับค ภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถใ
การระบ

น
ุปญหา

ไดอยางชัดเจน
ถูกตอง       

า

 

ได า
ัง  

า

 

ระบุปญห
ไดดีมาก  
ชัดเจน
ถูกตอง
ทั้งหมด

ระบุปญหา
ดี  
 

ระบุปญห
ได 
 

ระบุปญหา
ไดบาง แตย
ไมดี 

ระบุปญหา
ไดเล็กนอย

ระบุปญห
ผิด  
ไมถูกตอง

ความสามารถใน
การระบุสาเหตุ
ของปญหาอยาง
รอบคอบและ
ชัดเจน 

ุ 
า

ดเชื่อมโยง
ทําใหเกิด
ปญหาได
ถูกตอง

น 

็น

  ระบุสาเหต
ของปญห
ไ

ชัดเจ
ตั้งแต  
5ประเด
ขึ้นไป   
 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  

4 วิธีขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล

   

อ

 

ป

าน
 

ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน        

  

ดานความ
ถูกตอง           
ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพ
ไดทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
3  วิธีขึ้นไ
และประเมิน
ขอมูลด
ความถูกตอง
ความ
นาเชื่อถือ
และความ
เพียงพอได
ทั้งหมด 

ระบุลักษณะ

ขอมูลได
ชัดเจนแตไม
ทั้งหมด          

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  

ีและ
        
ด 

ระบุวิธีการ
เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
และไม

ลได 

1  วิธ
ประเมิน
ขอมูลไ
 

ไมสามารถ

สามารถ
ประเมิน
ขอมู

ความสามารถใ
การระบุลักษณ

น
ะ

ขอมูล วิธีการ
เก
ข
ประ
นดานความ
ูกตอง ความ

นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ 

วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
5  วิธ ไป

าน

เก็บรวบรวม
ขอมูลได 4 วิธี
ขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานคว
ถูก
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ 

 

รวบรวม
ขอมูล
3  วิธีขึ้นไป
และประเมิน
ข
ค
คว
นาเชื่อถือ 

ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม

ลได  
และ

ประเมิน
ขอมูล
ชัดเจนแตไม
ทั้งหมด           

็บรวบรวม
อมูลและ

เมินขอมูล
ใ
ถ

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 

ีขึ้น
และ
ประเมิน
ขอมูลด
ความ 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ

าม
ตองความ

ระบุลักษณะ
ขอมูล
วิธีการเก็บ

ได  
ขอมู
2  วิธี 

อมูลดาน
วามถูกตอง 
าม

ระบุลักษณะ

ได

 

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
1  วิธ         
และ
ประเมิน
ขอมูลได 
 

ระบุวิธีการ
เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
 และไม
สามารถ
ประเม
ขอมูลได 

ี     

ไมสามารถ

ิน
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ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 
ประเมิน 

 5 4 0 3 2 1 
 ถูกตองความ

นาเชื่อถือ
และ 
ความ
เพียงพอไ
ทั้งหมด 

ด

ะความ

ด 

 ไดทั้งหมด แล
เพียงพอได
ทั้งหม

  

ความสามารถใน
ระบุทางเลือกใน
การแกปญหา
และประเมิน
ทางเลือกในดาน

 

น
า

ิน

ล
ดดีมาก 

ด

น


เหตุ 

มผลไดดี 

ด
ั้งแต   

าง
และ

ลือกได

ด 

การ
แกปญหาได
ตั้งแต  

ระเมิน

ด 

างเลือก
ในการ
แกปญหา
ไดตั้งแต  

 

กได 

ระบุ
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา

ารถ

ือกได 

ผลดีผลเสียอยาง
สมเหตุสมผล

ระบุ
ทางเลือกใ
การแกปญห
ไดตั้งแต  
5 แนวทาง
ขึ้นไปและ
ประเม
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียอยา
สมเหตุสมผ
ไ

ระบุทางเลือก
ในกา
แกปญหาไ
ตัง้แต   
4 แนวทางขึ้
ไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียได
อยางสม
ส

ระบุ
ทางเลือกใน
การ
แกปญหาไ
ต
3 แนวท
ขึ้นไป
ประเมิน
ทางเ
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียไ
 

ระบุ
ทางเลือกใน

2 แนวทาง
และป
ทางเลือกได
ชัดเจนแตยัง
ไมทั้งหม

ระบุ
ท

1 แนวทาง
และ
ประเมิน
ทางเลือ
 

ไมสามารถ

และไม
สาม
ประเมิน
ทางเล

ความสามารถใน
การตัดสินใจ

ในการแกปญหา
อยางมีเหตุผล    

ตัดสินใจ
เลือก

ไดถูกตอง 
ชัดเจนสม
เหตุ สม
 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน

 ประกอบ

ตัดสินใจ
เลือก



จ
ือก

ในการ
แกปญหา 

ไม
ามารถ

ระบุเหตุ

มสามารถ
การ

ินใจ
เลือก
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
ได 

เลือกทางเลือก ทางเลือกใน การแกปญหา ทางเลือกใน ทางเลือกใน ทางเลือก ตัดส
การแกปญหา ไดถูกตอง การ แกปญหาได

ผล ชัดเจน เหตุผล ไมชัดเจน 
แต
ส

เหตุผลดี  
แตยังไม

แก ญหาได
ถูกตองมี

แตบอก
เหตุผล 

ตัดสินใจ
เลือก

ป

เล็กนอย  
ไมชัดเจน 

ผลได 
 

 

ตดัสินใ
เล

ไ

ผ
 

.......................ผูประเมิน 

ลการประเมิน    ดี (คะแนน 20-25)     พอใช (คะแนน 13-24)    ปรับปรุง (ตํ่ากวา 13 คะแนน)    
               สรุป       ผาน        ไมผาน                                   

 

   ลงช่ือ...........................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 370

แบบฝกหัด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
ชื่อกลุม............................................................................................... ชั้น ป.5/..........  

วิชา วิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   ทักษะ การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
********************************************************************* 
ใหนักเรียนแบงกลุมแลวปฏบิัติงานดงันี ้

อกแบบเกีย่วกับมลพิษทางเสียง แลวนําเสนอขอมูลใหสวยงามและสื่อความหมายชัดเจนที่สุด 

 
 
 
 
 
เกณฑกา

ระดับคุณภาพ 

อ
 
 
 
 
 
 
 

รประเมิน  
 

ดี(3) พอใช(2) ปรับปรุง(1) 
ผลงานถูกตอง ชัดเจนตามท
กระบวนการทาง

องปรับปรุง ขอมูลไม
บวนการ

ักษะ ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตามทักษะ ผลงานต
วิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไม

ชัดเจน 
ถูกตองตามทักษะกระ
ทางวิทยาศาสตร 

  บ 1)    
                            สรุป       ผาน      
 
                                                  ลงชื่อ..................................................ผ

           ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดั
   ไมผาน   

 
ูประเมิน 
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แบบ ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สังเกตจากการเร แผ าร ารเ ี่ 3 ื่อง ลพ าง     

ท ะที่ฝกปฏบิัต ือ 1) การ ดกระทําและส ความ มาย อมู การจําแนก
 
รายการท ษะ 

สังเกตท
ียน นก จัดก รียนรูท  เร  ม ิษท เสียง

ักษ ิ ค จั ื่อ ห ข ล  2)  

ัก
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอ  การจําแนก มลู

ระ บ ุปผล ระ บ ุปผลดั สร  ดั สร  

 
ชื่อ- กุล 

ผ  ไม  ผ  ไม  

หมาย
เหตุ ส

3 2 1 าน ผาน 3 2 1 าน ผาน
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            

 
ลงชื่อ..................................................ผูสังเกต 
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แบบทดสอ สัม งการเรียนกอนเรียนและหลบวดัผล ฤทธิ์ทา ังเรียน 
หนวยท่ี 1 เสียงกับการไดยิน 

ียงขอ
งกําเนิดเส

  ก. แตกหัก     ข. เคล่ือนที่ 

เสยีง 
  ก. ชวยสะทอนเสียงเขาไปในห ู  ข. ชวยใหเยื่อแกวหูเกิดสั่นสะเทือน 

ง. ปองกันฝุนละอองไมใหเขาไปในห ู

จะไดย เพราะเหตุใด  
  ก. ไดยิน เพราะกีตารราคาแพง  ข. ไดยิน เพราะกีตารส่ันสะเทือน 

เพราะกีตารไรน้าํหนัก 

กับคล ขอใด 
  ก. คล่ืนน้ํา     ข. คล่ืนวิทย ุ

กิดเส
  ก. เสียงสูง      ข. เสียงต่ํา 
  ค. เสียงดัง     ง. ไมมีเสียง 

ีคอขนาดใหญกวา 
ีกลองเสียงขนาดใหญกวา 

  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพ เดยีว 
1.เสียงเกิดข้ึนไดเพราะวัตถุที่เปนแหล ียงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร  
  
    ค. ส่ันสะเทือน    ง. เปลี่ยนขนาด 
 
2. ใบหูมีประโยชนอยางไรในการรับฟง
  
    ค. สงการสั่นสะเทือนไปยังสมอง  
 
3. ถานักบินอวกาศดดีกีตารในอวกาศ เขา ินเสียงหรือไม 
  
    ค. ไมไดยนิเพราะไมมีตวักลาง  ง. ไมไดยนิ
 
4. ลักษณะของคลื่นเสียงคลาย ื่นใน
  
    ค. คล่ืนแสง     ง. คล่ืนไฟฟา 
 
5. ถาวัตถุตนกาํเนิดเสียงสั่นสะเทือนชาจะเ ียงอยางไร 
  
  
 
6. เพราะเหตุใดเสียงพูดของผูชายจึงทุมกวาเสียงพูดของผูหญิง 
    ก. มีล้ินขนาดใหญกวา  ข.ม
    ค. มีเสนเสียงขนาดใหญกวา  ง. ม
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7. เสียงที่มีความดังมากทําใหเกิดอันตรายตอเยื่อแกวหูไดอยางไร 
  ก. ทําใหเ

หจูนทะลุ  

ี่
บแกวครอบ จากนั้นดูดอากาศในครอบแกวออกเปนสุญญากาศ 

ทรทัศน 

ง   

. หากผลการทดลองปรากฏวาเมื่อเปดโทรทัศนแลวเอาที่ครอบแกวสุญญากาศครอบไวไมไดยนิ 

ินทางของเสยีง 
ภาพที่เป
รเดินทา

  ง. เสียงไมสามารถเดินทางผานตัวกลางทีเ่ปนสุญญากาศได 

0. ที่กลาววา “ในอวกาศไมสามารถสื่อสารดวยเสียง เพราะไมมีอากาศ” เปนคํากลาวที่ยดึความจรงิ 
    ในขอใดเปนหลัก 

      ก. เสียงเคลื่อ
      ค. เสียงมีแหลงกําเนิดจากวัตถุ รสั่นสะเทอืน 

 
 
 

  ยื่อแกวหูหดตัวอยางเร็วจนฉีกขาด  
    ข. ทําใหเยื่อแกวหูส่ันสะเทือนรุนแรงจนฉีกขาด 
    ค. ทําใหเยื่อแกวหูขยายตวัออกอยางรวดเร็วจนฉีกขาด 
    ง. ทําใหอากาศในชองหูมแีรงดันมากจึงดันเยื่อแกว
 
พิจารณาขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 8 – 9  
 นองปดทาํการทดลองเกี่ยวกบัเสียง  โดยใชโทรทัศนขนาดเล็กเปดคาราโอเกะแลวเอาท
ครอ
8. นองปดควรตั้งสมมติฐานของการทดลองนี้วาอยางไร 
    ก. ปริมาณอากาศมีผลตอการทํางานของโทรทัศน 
    ข. ครอบแกวมีผลตอความดังของเสียงจากโ
    ค. จะไดยินเสียงโทรทัศนดังออกมาจากที่ครอบแกว 
    ง. สภาพความเปนสุญญากาศมีผลตอการเดินทางของเสีย
    
9
    เสียงจากโทรทัศน  นองปดควรจะลงความเห็นในการทดลองนี้วาอยางไร   
    ก. สุญญากาศมีผลตอการเด
    ข. โทรทัศนไมสามารถทํางานไดในส นสุญญากาศ 
    ค. ครอบแกวสุญญากาศไมมผีลตอกา งของเสยีง 
  
 
1
  

นที่ผานตัวกลาง  ข. เสียงเดินทางเร็วกวาแสง       
 ง. เสียงเกิดจากกา
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน/หล
หน ท่ี 1 เสียงกับการไดยิน 

 
ข ี่ เฉลย ทัก ิน 

ังเรียน 
วย

อท ษะที่ประเม
1 ค ความจํา 
2 ก เขาใจ 
3 ค วิเคราะห 
4 ก เขาใจ 
5 ข เขาใจ 
6 ค วิเคราะห 
7 ข วิเคราะห 
8 ง สังเคราะห 
9 ง สังเคราะห 
10 ก ประเมินคา 
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แบบทดสอบวดัทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
หนวยท่ี 1 เสียงและการไดยนิ 

 
คําสั่ง ใหนกัเรยีนตอบคําถามจากสถานการณที่กําหนดตอไปนี้ตามความคิดของนักเรียน 

 

กสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนตอบคาํถามขอ 1-8 ใหถูกตองไดใจความ 
. ปญหาหร

 
ร่ืองใดบาง  จึงจะนํามาใชประโยชนในการคิดหาคําตอบ 

  ไดถูกตอ
... 
... 

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

. นักเรียนควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางไรบาง (วิธีใด จากที่ใด) จึงจะไดขอมูลที่นํามาใชประโยชน 
  ในการคิดหาคําตอบไดถูกตอง 

นกัเรียนควรเกบ็รวบรวมขอมูลดวยวิธีดังนี ้1)............................................................. 
      2)............................................................................3)............................................................. 

 
สถานการณท่ี 1   

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ช้ัน ป.5/1  ครูใหนักเรียนยกตัวอยางเสียงที่ไดยินใน
ชีวิตประจําวัน  เชน เสียงพูด  เสียงรถยนต  เสียงปรบมือ  เสียงกลอง  เสียงระฆัง  เสียงพัดลม แลว
ครูซักถามความรูเกี่ยวกับการเกิดเสียงที่นักเรียนเคยทราบ และนักเรียนสงสัยเกี่ยวกับการหาคําตอบ
คร้ังนี้   
 จา
1 ือคําถามที่ครูตองการใหนกัเรียนหาคําตอบคอือะไร 
 คําถามที่นักเรียนตองหาคําตอบคือ................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
2. นักเรียนควรเก็บรวบรวมขอมูลเ
  ง 
 ขอมูลที่นักเรียน ป.5/1 ควรเก็บรวบรวม ไดแก ….........................................................
..........................................................................................................................................................
..
3
  
 
  
        4)............................................................................5)............................................................. 
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4. เมื่อนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลมาไดแลว และเมื่อวเิคราะห/จดักลุมขอมูลแลว ควรประเมินขอมูล 
    ดานตาง ๆ อยางไร และผลจะเปนอยางไร 
 1. ประเมินขอมูลดาน........................................โดย......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 พบวา .............................................................................. 

.. 

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

. นักเรียนค สาเหตใุด 

 1. ............................................................................................................. 
 
 
 4. ..................................................................................................................... 

. จากทางเลือกตามขอ 6 ใหนักเรียนคิดประเมินทางเลือกแตละทาง (คดิในใจ) แลวใหนักเรียน 
  ตัดสินใจเลอืกทางเลือก 1 ทาง ที่นักเรียนคิดวาเหมาะสม ใชหาคําตอบไดถูกตอง  โดยใหนักเรียน 
  ประเมินทางเลือกนั้นดวย 

คือ........................................................................................................... 
.......................... ..................................... ................ 

  
 
 
 

...........................................................................................................................................................
 2. ประเมินขอมูลดาน............................................................โดย..................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 และ3 พบวา ...................................................................
.............................................................................................................................
5 ิดวา สาเหตุที่ทําใหนกัเรียนมีขอสงสัยหรือคําถามนาจะเปนเพราะ
 สาเหตุที่นักเรยีนมีขอสงสัยหรือคําถาม นาจะเปนเพราะ.............................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. จากประสบการณที่นกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับคําถามหรือขอสงสัยของนักเรยีน ใหนกัเรียน 
    บอกทางเลือกหรือวิธีการที่จะคนหาและสรุปคําตอบที่อาจทําไดหลาย ๆ วิธี 
 ทางเลือกหรือวิธีการคนหาและสรุปคําตอบที่อาจจะทําได ไดแก 

..............
2. ........................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... 

......
7
  
  
 ทางเลือกที่เลือก
................................... ................... .......................
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การประเมินทางเลือกนี้คือ 
 

                          ผล ผลดี(คุณ) ผลเสีย(โทษ) 
ระยะ 
ส้ัน 
 

  

ยาว   
 

 
. เมื่อนักเร8 ียนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดของนักเรียนในขอ 7  แลว ใหนักเรียน 

    อธิบาย รปฏิบัติตามทางเลือกนั้น ตามประสบการณที่เคยเรยีนรู  กา
................................. 

............................. 
............................................................................................................................................................ 
............................ .............................................. ................. 
............................................................................................................................................................ 
 จากการปฏิบัตติามทางเลือก จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยในขอ 1 
อยางไร 

ปฏิบัติ  จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามจากขอ 1 ดังนี ้

ค

 การปฏิบัติตามทางเลือก คือ ............................................................
...............................................................................................................................

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

 ผลการ
 

ําถามจากขอ 1 
 

คําตอบ 
(ขอสรุปจากการปฏิบัติตามทางเลือก) 

 
 

 

 
 

ถานการณส ท่ี 2    
 ในโรงเรียนบานเด็กดีตั้งอยูในใจกลางเมืองหลวงที่มีการจราจรคับคั่ง   ขณะเดียวกนัเปด
เทอมใหมโรงเรียนกําลังกอสรางอาคารเรียนหลังใหม 5 ช้ัน  ระหวางเวลาเรียนมีการเปดเสียงตาม

ครูสอนสายของโรงเรียนเปนระยะ  แตนักเรียนเรียนหนังสือไมรูเร่ือง  ไมมีสมาธิในการทํางาน  ฟง
ไมเขาใจ 
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 จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนตอบคาํถามขอ 1-8 ใหถูกตองไดใจความ 
1. ปญหาของนักเรียนโรงเรียนบานเด็กดีคอือะไร 
 ปญหาของนักเรียนคือ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................... 
. นักเรียนค

.. 

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

  ดานตาง 

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

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

................................ 
. นักเรียนค  

 ปญห เรียนนาจะมีสาเหตุดังนี้.............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

.......................................................
2 วรเก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองใดบาง  จึงจะนํามาใชประโยชนในการคิดหาคําตอบ 
    ไดถูกตอง 
 ขอมูลที่นักเรียนควรเก็บรวบรวม ไดแก …....................................................................
............................................................................................................................................................. 
........................................................................
3. นักเรียนควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางไรบาง (วิธีใด จากที่ใด) จึงจะไดขอมูลที่นํามาใชประโยชน 
    ในการคิดหาคําตอบไดถูกตอง 
 นักเรียนควรเกบ็รวบรวมขอมูลดวยวิธีดังนี ้1)............................................................. 
        2)............................................................................3)............................................................. 
        4)............................................................................5)............................................................. 
4. เมื่อนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลมาไดแลว และเมื่อวเิคราะห/จดักลุมขอมูลแลว ควรประเมินขอมูล 
  ๆ อยางไร และผลจะเปนอยางไร 
 1. ประเมินขอมูลดาน........................................โดย......................................................... 
.....................................................................................................................
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 พบวา .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ประเมินขอมูลดาน............................................................โดย..................................... 
..
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 และ3 พบวา ...................................................................
.............................................................................................................................
5 ิดวา สาเหตุตามปญหาของนักเรียนนาจะเปนเพราะสาเหตใุด

าของนัก
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6 จากประสบการณที่นกัเรียนไดเรียนรูเร่ือง ี่ยวกับคําถามหรือขอสงสัยของนักเรยีน ใหนกัเรียน 
 บอกทางเลือกหรือวิธีการที่จะคนหาและสรุปคําตอบที่อาจทําไดหลาย ๆ วิธี 

ทางเลือกหรือวิธีการแกปญหาที่เกีย่วของกับสาเหตุ ไดแก 

. เก
   

 
สาเหตุ วิธีแกไขปญหา 

  
 
 

 

  
 

 
 
7. จากทางเลือกตามขอ 6 ใหนักเรียนคิด งเลือกแตละทาง (คดิใน ียน 
 อืกทางเลือก 1 ทาง ที่นักเรียนคิดวาเหมาะสม ในการแกปญหา  โดยใหนักเรยีน 
 เมินวิธีการแกปญหานั้นดวย 
 ทางเลือกที่เลือกคือ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
  

ินทางเลือกนี้คือ 

ประเมินทา ใจ) แลวใหนักเร
   ตัดสินใจเล
   ประ

การประเม
 

                          ผล ผลดี(คุณ) ผลเสีย(โทษ) 
ระยะ 
ส้ัน   
 
ยาว   
 

 
8. เมื่อนักเรียนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดของนักเรียนในขอ 7  แลว ใหนักเรียน 
  อธิบายกา

 างเลือก คือ ............................................................................................. 
............................ .............................................. ................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

  รปฏิบัติตามวิธีการแกปญหานั้น ตามประสบการณที่เคยเรียนรู  
การปฏิบัติตามท

... ..............................................................
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 จากการปฏิบัตติามทางเลือก จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยในขอ 1 
อยางไร 
 ผลการปฏิบัติ  จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามจากขอ 1 ดังนี ้

คําถามจากขอ 1 
 

คําตอบ 
อสรุปจากการปฏิบัติตามทางเลือก) (ข
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แบบทดสอบวดัท ระบ างวิทยาศาสตรกอนเรักษะก วนกรท ียนและหลังเรียน 
วยท่ี 1 เส

ขอเดยีว 
. “ถาเอาดินสอเคาะแกวกับเคาะไม  เสียงจะตางกันหรือเหมือนกนั” เราใชประสาทสัมผัสใด และ 
   ส่ิงที่ไดจากการสังเกตคืออะไร 
    ก. ห-ูเสียงที่ไดยนิ   ข.ปาก-ไดกล่ิน  
    ค. จมูก-  ง. ตา-เสียงที่ไดยิน 

 
ใชขอมูลตอ ละ 3  
 
 
 

งวัตถ
3. ลักษณะของวัตถุที่ใชเคาะ 

แก ไม กอนหิน พลาสตกิ ดินสอ 

คือขอ
  ก. ขอ 1      ข. ขอ 2 
  ค. ขอ 3      ง. ขอ 4 

. จากการทดลองนี้ตัวแปรตามคือขอใด 
ข. ขอ 2 

ค. ขอ 3      ง. ขอ 4 

หน ียงกับการไดยิน 
 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง
1
  
  
  ไดกล่ิน   

ไปนี้ ตอบคําถามขอที่ 2 แ

นักเรียนตองการทดลองวา  เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ 

 จงศึกษาขอมูลตอไปนี ้
1. เสียงที่เกิดขึน้ 
2. ขนาด รูปรางขอ ุ 

4. ชนิดของวัตถุที่นํามาเคาะ ได
 

2. จากการทดลองนี้ตัวแปรตน ใด 
  
  
 
3
    ก. ขอ 1      
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4. อาชีพ 2 กลุมนี้ใชอะไรเปนเกณฑในการแบง 
   

  ก. เพศ      . หนาที ่
  ค. รายได      ง. รูปราง 
หนกัเรียนศึกษาขอมูลชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ดานลางแลวตอบคําถามขอ 5 และ 6 

           ขอมูลชุดที่ 2 

  ก. หาความถี่     ข. จัดลําดับ 
ํานวณหาคาใหม 

. ขอมูลชุดที่ 2 จัดกระทําไดเหมาะสมตามขอใด 
  ก. ส้ันเขาใจงาย    ข. บอกรายละเอียดครบ 

รบเขาใจงาย 

. จากการทดลองในครั้งนี้ นักเรียนตองจดัอะไรใหแตกตางกัน 
ข. ชนิดของแหลงกําเนิดเสียง 

  ค. ขนาดข ง. ขนาดของแหลงกําเนิดเสียง 

 
 
  ข
  
ใ
 
 
 กบกินหนอนสวนตุกแกกนิขาวสุก กบ    กิน     -       
 และหนอน สําหรับไกกิ สาร ตุกแก ก
 ขาวสุก หนอน ไก     กิน    -      
 
                       ขอมูลชุดที่ 1   
 
5. จากขอมูลขางตน ขอมูลชุดที่ 2 เปนขอมลูที่จัดกระทําแลวดวยวิธีใด 
  
    ค. แยกประเภท    ง. ค
 
6
  
    ค. ใสขอความสวยงาม  ง. รายละเอียดค
 
จากสถานการณที่กําหนดให จงตอบคําถามขอ 7-8 
 

ทอมทดลองเกีย่วกับเสียง  โดยการเ 
หลายชนดจะม ลักษณะของเสียงหรือไ 

 

กลุมที่ 1    ทหาร  ตํารวจ นักศึกษารักษาดินแดน กลุมที่ 2      วศิวกร  แมคา    คนขับรถ   

ปลากินลูกน้ํา หนอน และขาวสุก 

นขาว

ปลา  กิน  ลูกน้ํา  หนอน  ขาวสุก 
 หนอน      - 

ิน    -         หนอน  ขาวสุก 
   หนอน  ขาวสุก ขาวสาร 

ตรยีมทดสอบแหลงกําเนิดเสียง 
ิ ีผลกับ ม 

7
    ก. ชนิดของพื้นที่วัตถุ   
  องพื้นที่วัตถุ  
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8. จากการทดลองนี้ นักเรียนตองติดตามดูส่ิงใด 
    ก. ลักษณะของเสียง   ข. ความเร็วของเสียง 
   ค. ตนกําเนดิเสียง    ง. การหยดุของเสียง    

งใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9-10 
 ดังนี ้

   ก. ขนาด  
   ค. รูปราง 

0. นักเรียนสา
  ก. ช่ือ  
  ค. ขนาด  

 
 

 
 
 

  
  
 
จ
 จากการแบงขนมเปน 2 กลุม
 
  

 
 

ข  

 
9. เราใชเกณฑ
  
  
 
1
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ทองหยอด

ทองหยิบ 
ฝอยทอง 
ลุมขน
    ข. ประเภท 
    ง. บรรจุภัณฑ

มารถใชเกณฑอ่ืนใดในการแบงกลุมเครื่องดนต
    ข. รสชาติ 
    ง. ถ่ินกําเนิด 

ใดในการแบงก ม 

 

ตะโก 

ใสไส 
าวตมมัด
 

รีขางตนไดชัดเจน  
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เฉลยแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หน ท่ี 1 เสียงกับการไดยิน 

 
ข ี่ เฉลย 

กอนเรียน/หลังเรียน 
วย

อท ทักษะที่ประเมิน 
1 ก สังเกต 
2 ง กําหนดแ ัวแปร ละควบคุมต
3 ก กําหน แปร ดและควบคุมตัว
4 ข จําแนกประเภท 
5 ค จัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล 
6 ง จัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล 
7 ข ทดลอง 
8 ก ทดลอง 
9 ง จําแนกประเภท 
10 ก จําแนกประเภท 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

หนวยการเรียนรูท่ี 2       แรงและความดัน     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ลอยตัวและการจมการลอย ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง 

....................................................................................................... 
าระสําค

ยุงวัตถุไว

2. ตัวชี้วัด/

 
ว 4.1 ป.5/4  ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว  การลอยตัวและการจมของวัตถุ 

 

ือศึกษาคนควาและ
คาดการณส

เชื่อถือได 
ชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่

การณไ  

ี่ไดเรียนรู 
อางอิง 

เร่ือง  ความดนัของเหลว แรง
.............. ........................... .............

. ส1 ัญ 
 แรงที่ของเหลวกระทําตั้งฉากตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เรียกวาความดันของเหลว  ซ่ึงมีแรง
พ เมื่อวัตถุอยูในของเหลวอาจเรียกวา แรงพยุงของของเหลว ซ่ึงการจมการลอยของวัตถุ
ขึ้นอยูกับแรงลอยตัวและน้ําหนักของวัตถุ  
 

จุดประสงคการเรยีนรู 
     ตัวชี้วัด 

ว 4.1 ป.4/3 ทดลองและอธิบายความดันของเหลว 
 

ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  

ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหร
ิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่ 

ว 8.1 ป.5/4 บันทึกขอมูลในเ
คาด วนําเสนอผลและขอสรุป

ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งท
ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการ
ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายด ิบายแสดง

กระบวนกา
สงคการเรียนรู 
รียนสามารถทดลองหาความดันของของเหลวไดถูกตอง 

ิบายเกี่ยวกับความดันของของเหลวได 

วยวาจาหรือเขียนอธ
รและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

    จุดประ
 1.  นักเ

2.  นักเรียนสามารถอธ
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 3.  นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับแรงลอยตัวและการจมการลอยไดถูกตอง 
ถอธิบายเกี่ยวกับแรงลอยตัวและการจมการลอยได 

างมีวิจารณญาณในการเรียนรูได 

 
 ว 
 3. 
 4. นของแรงลอยตัวของของเหลว 

การ 

กลุม 
ิทยาศาสตร 

5.  มีจิตวิทยาศาสตร 
สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 

ามารถในการใชทักษะชีวิต (การแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู         

4.  นักเรียนสามาร
5.  นักเรียนสามารถใชกระบวนการคิดแกปญหาอย
 

3. สาระการเรียนรู 
 ความรู 

1. ความดันของเหลว 
2. ประโยชนของความดันของเหล

ตัว แรงลอย
ชประโย

 ทักษะกระบวน
 1.  ทดลอง 
 2.  อธิบาย 
 3.  กระบวนการทาํงาน
 4. การทางว กระบวน
 คุณลักษณะ 
 1.  มีวินยั 
 2.  ใฝเรียนรู 
 3.  มุงมั่นในการทํางาน 

4.  ซ่ือสัตย สุจริต  
 

 
 2.  ความส
ารกํากับกาก รเรียนรูดวยตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 

 3.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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4. กิจกรรมการเรียนรู 
 รเรียน (P : Prepare and 

 
     

คุณคาของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  โดยให
นักเรียนทั้ง

ับความดันของเหลวอยางถูกตองดวยวิธีการคิดอยาง
คอบมีเ

      ารคิด   

ั้งสมมติฐานและทดลองเกี่ยวกับความดัน

ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอมและกระตุนแรงจูงใจในกา
Motivating) 

1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนดังนี้  
     1.1  สามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับความดันอากาศ และความดันของเหลว ดวย

กระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณได  
         1.2  สามารถใชทักษะการตั้งสมมติฐานได 
  1.3  สามารถทดลองการหาความดันของของเหลวได 

     1.4  สามารถอธิบายการหาความดันของเหลวได 
  1.5  สามารถทดลองหาแรงลอยตัวและการจมการลอยได 
      1.6  สามารถอธิบายการหาแรงลอยตัวและการจมการลอยได 

 2.  ครูกระตุนใหนักเรียนเห็น
หองชวยกันทายเกี่ยวกับการจม ลอยของวัตถุที่ครูเตรียมมาแลวสนทนา  ซักถาม  เชน 

นักเรียนคิดวาลอยไดเพราะเหตุใด  แลวทําไมวัตถุบางชนิดจึงจม  นักเรียนคิดวาหากเราไมคิดคน
แก ญหาเรป ื่องนี้จะเปนอยางไร  การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณสําคัญตอเราอยางไรบาง 

3.  ครูและนักเรียนทบทวนผลของความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุจุดประสงค  โดยสรุปให
าจะทําไดว ใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวก

อบร หตุผล และการคนควาทดลองดวยตัวนักเรียนเอง  ซ่ึงจะทําใหสามารถนําทั้งความรูเร่ือง 
ความดันและวิธีการคิดไปใชประโยชนได 

 

ขั้นท่ี 2  เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (L : Learning Thinking Process by 
Practice) 

 ครูกระตุนใหนักเรียนคิดตามลําดับของกระบวนการคิดโดยมีการบันทึกการคิดดวย
แบบบันทึก  

ขั้นท่ี 1  ขั้นตั้งเปาหมายก
 ครูใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาแขงขันกรอกน้ําใสลูกโปงใหมีขนาดใหญที่สุดโดยไม
แตกแลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับความดันของของเหลวตอมาใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยาง     
ความดันของของเหลวที่มีในหนังสือเรียนหรือท่ีเคยทราบ  เชน การปรับตัวของสัตวน้ําลึก  ชุดตาน
ความดันน้ํา   กระตุนใหนักเรียนตองการคิด  คนควา  ต
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ของเหลวใหถูกตองชัดเจน  โดยตั้งเปาหมายการคิด เพื่อหาความรูเรื่องการเกิดความดันอากาศให
ถูกตองชัดเจนกวาที่เคยรู 

 ขั้นท่ี 2  ขั้นระบุปญหา  
          นักเรียนชวยกันตั้งเปนประเด็นคําถาม   หรือประเด็นปญหาตามประสบการณที่เรียนมา 

 คําถาม  ม  ของเหลวมีแรงดันตางกันหรือไม  ความดัน

ดเจนที่สุด 
     
 ิดวาเกี่ยวของกับประเด็นปญหา
“ความดันข ห

 น หนังสือเรียน เอกสาร
เพิ่มเติม บุคคล  ขอมูลจากแหลงดังกลาว 
    
 

2. ชวยกันจัดกลุมหรือจัดหมวดหมูขอมูล เชน   

ยกันประเมินขอมูลดังนี้ 
3.1 ความพอเพียง  ชวยกันตรวจวาขอมูลท่ีไดมามากพอที่จะชวยในการคิด คนควา

องเหลวเปนอยางไร” ไดชัดเจน

าขอมูลเรื่องเดียวกันแตมีสาระแตกตางกันใหพิจารณาวาขอมูลใด
มนาเชื่อวาจะแสดงผลไดตรงกับ

ขอสงสัยมา เน็ตที่อยูในเว็บไซตที่
นาเชื่อถือมา ป

2-3 เชน  ของเหลวมีแรงกระทําตอวัตถุหรือไ
ของเหลวเปนอยางไร   ความดันของเหลวคืออะไรแลวเลือกคําถามปลายเปดที่นําไปสูการคิดหา
คาํตอบที่ครอบคลุมชวยใหเกิดความเขาใจที่ชั

ขั้นท่ี 3 ขั้นรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
1. นักเรียนระดมสมอง รวบรวมขอมูลความรูที่ค
องเ ลวเปนอยางไร”   
2. ครูแนะนําแหลงขอมูลที่นอกเหนือจากการระดมสมอง เช

อินเทอรเน็ตและใหนักเรียนไปรวบรวม
ขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะหและประเมินขอมูล 
1. นักเรียนชวยกันอานหรือศึกษาขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ จําแนกขอมูล

ออกมาใหเห็นรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด 

 - ขอมูลที่แสดงการทดลองหาความดันของเหลว 
    - ขอมูลที่เปนคําอธิบายหรือสรุปความดันของเหลว 
 - ขอมูลที่เปนคําอธิบายประโยชนของความดันของเหลว 
  - ขอมูลที่เปนคําอธิบายแรงดันของน้ํา 
3. นักเรียนชว
 

ทดลองและสรุปเพื่อตอบคําถาม (แกปญหา) ที่วา “ความดันข
หรือไม 

 3.2 ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  โดยตรวจขอมูลที่มาจากแหลง   
ตาง ๆ เปรียบเทียบกัน  หากพบว
นาจะถูกตอง นาเชื่อถือ เชน ขอมูลการทดลองของหนังสือบางเล

กกวาเลมอื่น  บางเลมมีผูแตงที่นาเชื่อถือกวา ขอมูลในอินเทอร
กกวาเ นตน   
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  ข หา 

รเกิดความดันของเหลวอยางแทจริง  ยังไมสามารถตอบคําถามดวย

  เคยอานหนังสือแลวแตไมเขาใจและจําไมได 
ด 

ญหา 

 เชน 
 ภาษณบุคคล การสังเกตการเกิดความดันของเหลวดวย
นเอง 

- สรุปจากคําอธ ังสือหลาย ๆ เลม 
- ทําการทดลอ ันทึกสรุปดวยตัวเองทั้งหม

  ลายวิธีและเปรียบเทียบ  ๆ 
เลมแ สรุปใ

ขั้นท  
 จากทางเลือกที่กําหนดไว นักเรียนชวยกันประเ ามมา

ั่นขอ ือก  เชน  

ระยะ 
ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

ขั้นท่ี 5 ั้นระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญ
 1. นักเรียนทบทวนเปาหมายการคิดที่วา “เพื่อใหเขาใจความดันของเหลว”  คนหา
สาเหตุที่ทําใหยังไมเขาใจกา
ตนเองอยางมั่นใจ  เชน  
 

  ขอมูลในหนังสือมีมากจึงทําใหสับสนสรุปไมไ
         ไมเคยมีประสบการณจริง 
         มีประสบการณมาบางแตไมคิดวาเปนป
         ไมเคยทราบจากใครหรือส่ิงใดมากอน 

 2. ชวยกันคิดหาทางเลือกในการคนหาคําตอบ(แกปญหา) ของคําถามที่วา “ความดัน
ของเหลวเปนอยางไร” 

 - สรุปคําตอบจากการสัม
ต
  - สรุปจากคําอธิบายในหนังสือเลมที่เห็นวาถูกตอง 
         - ใชคําอธิบายจากหนังสือเลมใดเลมหนึ่ง 
  ิบายในหน

ง สังเกต จดบ ด 
- ทําการทดลองห
หได  

ผลกับขอสรุปที่พบในหนังสือหลาย
ลวจึง

 ี่ 6 ขั้นประเมินทางเลือก
มินทางเลือกโดยคาดคะเนผลทีจ่ะต
สั้น/ยาวของแต

  

จากการส งวัตถุ ทั้งผลได/ผลเสีย  คุณ/โทษ  ทั้งระยะ ละทางเล
ท รุปจากคําอธิบายในหนังสือเลมที่เห็นวาถูกตอง างเลือก  ส
 

               ผล 

ส้ัน - ไดคําตอบเร็ว 
- ตัด

- ขอสรุปอาจไมถูกตอง ไมสมบูรณ 
สินใจไดรวดเร็ว - อาจตัดสินใจผิด 

ยา - เขาใจผิดแกไขใหถูกตองไดยาก 
- เชื่อส่ิงใดงาย 

ว - 
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 ขั้นท่ี 7 ขั้นลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนชั่งน้ําหนักผลที่จะเกิดตามมาของแตละทางเลือก  คิดไตรตรอง ทบทวน

. นักเรียนลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ระบุไวและตัดสินใจเลือกทางเลือก

ี่ 8 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
ัติเพื่อหาคําตอบตามวิธีการที่

เลือ
ื่อปฏิบัติตามวิธีการที่ เลือกเสร็จสิ้นแลว ใหทุกกลุมสรุปใหไดคําตอบและ

นํา
า ความดันของเหลวเกิดขึ้นไดอยางไร  

หทุกคนเข ศาสตรที่ไดใช

าสาระวิทยาศาสตรที่ไดมาจากการใช 

ารคิดโดยครูกระตุนและเสริมตอจนนักเรียนเขาใจกระบวนการ ขั้นตอน  
วิธีการและจ ิจารณญาณ   
 

ณญาณ

กลับไปมาอยางรอบคอบ 
 2

ไปใชในการแกปญหา  เชน  ทําการทดลองหลายลักษณะ  แลวนําผลมาเปรียบเทียบกับขอสรุปใน
หนังสือแลวจึงสรุป 

   ขั้นท
 1. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-6 คน ใหลงมือปฏิบ

กเปนกลุม  เชน ทําการทดลอง คนควาจากหนังสือและผลการสัมภาษณ  
 2. เม

เสนอผล 
 3. นักเรียนทั้งช้ันรวมกันอภิปรายใหไดคําตอบว
ใ าใจอยางถูกตองสมบูรณพรอมทั้งอภิปรายทักษะกระบวนการทางวิทยา
ในการปฏิบัติ 
 ขั้นท่ี 3 จัดระเบียบความรู (O : Organizing Knowledge) 

 1.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูตามเนื้อห
กระบวนการคิด 

 2.  ทบทวนก
ุดเนนของการคิดแกปญหาอยางมีว
ขั้นท่ี 4 ประยุกตใชกระบวนการคิด (A : Applying Thinking Process)  

 1. นักเรียนแบงกลุมยอย แตละกลุมนํากระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจาร
ไปใชกับสถานการณอ่ืน  โดยกําหนดสถานการณจากบทเรียนเกี่ยวกับแรงลอยตั

บบบันทึกการคิดทั้งดานกระบวนการคิดและ
เนื้อหาสาระ

ทั้งดานเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กระบวนกา

วและการจม       
การลอย โดยบันทึกการคิดลงในแบบบันทึกการคิดของกลุม 
 2. ครูสุมตัวแทนนําเสนอผลงานตามแ

วิทยาศาสตร 
ขั้นท่ี 5 สรุป (S : Summarizing) 
1.  นักเรียนรวมสรุปองคความรูทั้งหมด
รคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยครูอธิบายเสริมตอใหสมบูรณ 
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 2.  มอบหมายงานใหนักเรียนทํานอกเวลา ใหนักเรียนแตละคนใชกระบวนการคิดที่ได
เรียนรูตอบคําถามหรือเสนอวิธีแกไขปญหาเกี่ยวกับประโยชนของความดันของเหลวและประโยชน

นักเรียนรวมประเมินผล ผลงานการคิดของแตละกลุมที่นําเสนอในขั้นตอนที่ 4 ครู
ประเมินผล คลจากการทํางานนอกเวลา 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแลวเฉลยบันทึกคะแนนทุกครั้ง 

รเรียนรู 
ารจมการลอย ไดแก  กอนหิน  เชือก  

  กะละมัง  วัตถุที่มีน้ําหนักเบา   
 5.2 อุปกรณการทดลองเกี่ยวกับความดันของเหลว  ไดแก น้ําเปลา 3 แกว  เกลือปน  

ู   คอน   กระดาษกาว  ขวดน้ําพลาสติก  ไมจิ้มฟน  กรวย  กะละมัง  
ูก

3 
5.4 หนังสือเรียน 

 5.5 เติม 
 5.6 ครู 
                   5.7 อินเทอรเ

5.8 เครื่องพิมพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 

ของแรงลอยตัวโดยจัดทําบันทึกการคิดทุกขั้นตอน 
ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (E : Evaluating) 
1.  
การคิดรายบุค
2.  ทดสอบวัดผล

 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงกา
 5.1 อุปกรณทดลองเกี่ยวกับแรงลอยตัวและก
เครื่องชั่งสป ทงไมทรงลูกบาศก ดินน้ํามัน  ริง  แกวน้ําน้ํา  แ

กระปองนม  2  ใบ   ตะป
ล โปง  น้ํา 

5. นักเรียน 

เอกสารเพิ่ม

คอมพิวเตอรพรอม น็ต                   

 

ตรวจผลงาน ใบงาน นักเรียนทําใบงาน ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ตรวจผลงาน แบบฝกหัด นักเรียนทําแบบฝกหัด ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ตรวจผลงาน แบบบันทึกการคิด นักเรียนทําแบบบันทึกการคิด ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ตรวจผลงาน แบบบันทึกผลการทดลอง นักเรียนบันทึกผลการทดลอง ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 
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สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนทําแบบทดสอบ รอยละ 50 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 

สังเกต แบบสังเกตการปฏิบัติงาน สังเกตการปฏิบัติงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตทักษะ 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

สังเกตการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ประเมิน ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานวิทยาศาสตร 
 

ชื่อ............................................................................................... ชั้น ป.5/.......... เลขท่ี ............. 
วิชา วิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ความดันของเหลว  แรงลอยตัวและการจมการลอย 

********************************************************************* 
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. ความดันของเหลวเปนอยางไร  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. แรงลอยตัวเปนอยางไร  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ทําไมวัตถุจงึสามารถลอยน้ําได 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. จงยกตวัอยางประโยชนของแรงลอยตัวมา 2 ตัวอยาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เกณฑ  
 

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตาม
เนื้อหาวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตาม 
เนื้อหาวิทยาศาสตรที่ไมชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามเนื้อหางวิทยาศาสตร 

  ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    
                            สรุป       ผาน        ไมผาน  
 
       ลงชื่อ...................................................   ผูประเมนิ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
หนวยท่ี 2  แรงและความดัน 

เร่ือง  ความดนัของเหลว  แรงลอยตัวและการจมการลอย 
 

คําสั่ง ใหนกัเรยีนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงขอเดียว 
1. เรือเหล็กลอยน้ําไดเพราะเหตุใด  
    ก. แรงที่พยงุเรือมิทิศทางขนานกับผิวน้าํ 
    ข. แรงที่กระทําตอเรือมากกวาน้ําหนักของเรือ 
    ค. แรงที่ดันเรือในแนวตั้งฉากมีคามากกวาในแนวเฉียง 
    ง. แรงลอยตัวของน้ําที่กระทําตอเรือเทากับน้ําหนักเรือ 
 
2. แรงลอยตัวของน้ําใชประโยชนขอใดไดดีที่สุด  
    ก. คมนาคมทางน้ํา   ข. การวายน้ํา 
    ค. ดําน้ําดูปะการัง    ง. เลนระบําใตน้ํา 
 
3. ในการเรยีนเร่ือง การจมการลอยเราใชดนิน้ํามันปนเปนรูปตาง ๆ เพราะเหตใุด  
    ก. วัตถุตาง ๆ มีรูปทรงตางกัน  ข. วัตถุทุกชนดิตองการที่อยู 
    ค. รูปรางทําใหวัตถุมีปริมาตรตางกัน ง. รูปรางทําใหขนาดวัตถุตางกัน  
 
4. วัตถุที่ลอยน้ําได ตองมีลักษณะอยางไร 
    ก. มีน้ําหนกัเทากับน้ํา   ข. มีน้ําหนักมากกวาน้ํา 
    ค. ความหนาแนนมากกวาน้ํา  ง. ความหนาแนนนอยกวาน้าํ 
 
5. ถาความหนาแนนของวัตถุมีคาเทากับความหนาแนนของของเหลว ผลจะเปนอยางไร   
    ก. วัตถุจะจมลงไปในของเหลว  ข. วัตถุจะลอยปริ่มอยูในของเหลว 
    ค. วัตถุจะลอยอยูที่ผิวของเหลว  ง. ไมมีขอถูก 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
หนวยท่ี 2  แรงและความดัน 

เร่ือง  แรงลอยตัว  การจมการลอย     
 

ขอท่ี เฉลย 
1 ง 
2 ก 
3 ค 
4 ง 
5 ข 

 
 
 
 

 
 

 
ผมรูแลวครับวาทําไมเรือลอยน้ําได 
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แบบบันทึกการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง................................................................................................... 

ชื่อ/ชื่อกลุม...................................................................................ชั้น.................เลขท่ี......................... 
 
1. ตั้งเปาหมายในการคิด 
 เปาหมายในการคิดคือ....................................................................................................... 
2. ระบุปญหา (หรือคําถามที่ตองการคําตอบ) 
 ปญหาหรือคําถามคือ........................................................................................................ 
3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของคอื............................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดวยวิธี.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.   วิเคราะหและประเมินขอมูล 

วเิคราะหขอมูล ไดขอมูลเปนกลุม ๆ ดังนี้........................................................................ 
1)...................................................................................................................................... 
2)...................................................................................................................................... 
3)...................................................................................................................................... 
4)...................................................................................................................................... 
5)...................................................................................................................................... 
6)...................................................................................................................................... 
7)...................................................................................................................................... 

 ประเมินขอมูล 
 - ดานความพอเพียง........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 - ดานความถูกตอง............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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 - ดานความนาเชื่อถือของขอมูล………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
5. ระบุสาเหตแุละทางเลือกในการแกปญหา 
 สาเหตุของปญหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ทางเลือกในการในการหาวธีิตอบคําถามหรือแกปญหา.................................................... 
............................................................................................................................................................. 
6. ประเมินทางเลือก 

ทางเลือก              ผล      
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

1)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

2)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

3)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

4)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

 
7. ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 

ทางเลือกในการแกปญหาที่เลือกใชคือ....…………………………………………...……… 
8.  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล   
 ปฏิบัติตามทางเลือกดังนี้...................................................................................................    
………………………………………………………………………………………………………. 
 สรุปผลการปฏิบัติ ไดขอสรุป คําตอบหรือผลการแกปญหาดังนี ้
 

ปญหาที่ตั้งไว (จากขอ 2) คําตอบ/ผลการแกปญหา 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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เกณฑการประเมิน  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ในการระบุ
ปญหาไดอยาง
ชัดเจนถูกตอง   

ระบุปญหาได
ดีมาก  ชัดเจน
ถูกตอง
ทั้งหมด 

ระบุปญหา
ไดดี  
 

ระบุปญหาได 
 

ระบุปญหา
ไดบาง แตยัง
ไมดี 

ระบุปญหา
ไดเล็กนอย 

ระบุปญหา
ผิด  
ไมถูกตอง 

ความสามารถ
ในการระบุ
สาเหตุของ
ปญหาอยาง
รอบคอบและ
ชัดเจน 

ระบุสาเหตุ
ของปญหาได
เชื่อมโยงทํา
ใหเกิดปญหา
ไดถูกตอง
ชัดเจน ตั้งแต 
5ประเด็น 
ขึ้นไป   
 

ระบุลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  

4 วิธีขึ้นไป
และ
ประเมิน
ขอมูลดาน
ความ
ถูกตอง          
ความ
นาเชื่อถือ
และความ
เพียงพอได
ทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 3  วิธี
ขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานความ
ถูกตอง ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน        
ขอมูลได
ชัดเจนแตไม
ทัง้หมด            

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
1  วิธีและ
ประเมิน        
ขอมูลได 
 

ไมสามารถ
ระบุวิธีการ
เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
และไม
สามารถ
ประเมิน
ขอมูลได 

ความสามารถ
ในการระบุ
ลักษณะขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลและ
ประเมินขอมูล
ในดานความ
ถูกตอง ความ
นาเชื่อถือ 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
5  วิธีขึ้นไป
และประเมิน
ขอมูลดาน
ความถูกตอง
ความ
นาเชื่อถือและ 
ความเพียงพอ 

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
4 วิธีขึ้นไป
และ
ประเมิน
ขอมูลดาน
ความ 

ระบุลกัษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 3  วิธี
ขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานความ
ถูกตอง ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน
ขอมูลได
ชัดเจนแตไม 
ทั้งหมด            

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
1  วิธี             
และ
ประเมิน 
ขอมูลได 

ไมสามารถ
ระบุวิธีการ
เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
 และไม
สามารถ
ประเมิน
ขอมูลได 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
แลความ
เพียงพอ 

ไดทั้งหมด ถูกตอง
ความ
นาเชื่อถือ
และความ
เพียงพอได
ทั้งหมด 

       

ความสามารถ
ในระบุ
ทางเลือกใน
การแกปญหา
และประเมิน
ทางเลือกใน
ดานผลดี
ผลเสียอยาง
สมเหตุสมผล 

ระบุทางเลือก
ในการ
แกปญหาได
ตัง้แต 5 
แนวทางขึ้น
ไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียอยา
สมเหตุสมผล
ไดดีมาก 
 

ระบุ
ทางเลือกใน
กาแกปญหา
ไดตั้งแต   
4 แนวทาง
ขึ้นไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียได
อยาง 
สมเหตุ  
สมผลไดดี 

ระบุทางเลือก
ในการ
แกปญหาได
ตัง้แต   
3 แนวทาง 
ขึ้นไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดยบอก
ผลดีผลเสียได 
 

ระบุทางเลือก
ในการ
แกปญหาได
ตัง้แต  
2 แนวทาง
และประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนแตยัง
ไมทั้งหมด 

ระบุ
ทางเลือกใน
การ
แกปญหา
ไดตั้งแต  
1 แนวทาง 
และ
ประเมิน
ทางเลือกได 
 

ไมสามารถ
ระบุทาง 
เลือกในการ
แกปญหา
และไม
สามารถ
ประเมิน
ทางเลือกได 

ความสามารถ
ในการ
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
อยางมีเหตุผล    

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตอง 
ชัดเจนสมเหตุ 
สมผล 
 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
การแก 
ปญหาได
ถูกตอง 
เหตุผลดี  
แตยังไม
ชัดเจน 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตองมี
เหตุผล
ประกอบ
เล็กนอย  
ไมชัดเจน 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
แกปญหาได
แตบอก
เหตุผล 
ไมชัดเจน 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
การ
แกปญหา 
แตไม
สามารถ
ระบุเหตุ
ผลได 

ไมสามารถ
การ
ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
การ
แกปญหา
ได 
 

ผลการประเมิน    ดี (คะแนน 20-25)     พอใช (คะแนน 13-24)    ปรับปรุง (ตํ่ากวา 13 คะแนน)    
                สรุป       ผาน        ไมผาน          
                                           

   ลงช่ือ..................................................ผูประเมิน 
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แบบฝกหัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
ชื่อ............................................................................................... ชั้น ป.5/.......... เลขท่ี ........... 

วิชา วิทยาศาสตร       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5      ทักษะ การตั้งสมมติฐาน 
********************************************************************* 
ใหนักเรียนฝกตั้งสมมติฐานตอไปนี ้

1. ถาเราตองการรูวา “ของเหลวมีแรงพยุงตวัวัตถุหรือไม อยางไร” จะตัง้สมมติฐานไดอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ในการทดลองเกี่ยวกับแรงดันน้ํา มกีารเตรียมอุปกรณ ไดแก ขวดน้ําพลาสติก  ไมจิม้ฟน  ตะปู   
    แกวใสน้ํา  กรวย  กะละมงั   จงตั้งสมมติฐาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ใหนกัเรียนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการจม ลอยของวัตถุ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

เกณฑการประเมิน  
 

ระดับคุณภาพ 
ดี(3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไม
ชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถกูตองตามทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

             ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    
                            สรุป       ผาน        ไมผาน    
  
                                                  ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
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แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สังเกตจากการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง ความดันของเหลว   

แรงลอยตัวและการจมการลอย 
ทักษะที่ฝกปฏบิัติ คือ 1) การตั้งสมมติฐาน 2) การทดลอง   

 

รายการทักษะ 
การตั้งสมมตฐิาน การทดลอง 

ระดับ สรุปผล ระดับ สรุปผล 

 
ชื่อ-สกุล 

3 2 1 ผาน ไมผาน 3 2 1 ผาน ไมผาน 

หมาย
เหตุ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
ลงชื่อ..................................................ผูสังเกต 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

หนวยการเรียนรูท่ี 2    แรงและความดัน    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง   ผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทาน  ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง 

............................................................................................................................................................. 
1. สาระสําคัญ 
 แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุมีผลกระทบตอเรา ถาเราขาดความรูอาจ
ประสบปญหาสงผลใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย  จึงจําเปนตองเรียนรูสถานการณที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิตเพื่อหาวิธีปองกันไมใหเกิดขึ้นกับตัวเรา 
 

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรยีนรู 
     ตัวชี้วัด 
     ว 4.2 ป.5/1  ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและนําความรูไปใชประโยชน 
 ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  

 ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได 

ว 8.1 ป.5/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป 

ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง

กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
     จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับแรงเสียดทานได 
 2.  นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทานได 
 3.  นักเรียนสามารถใชกระบวนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรูได 
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3. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 1.  แรงเสียดทาน 
 2.  ผลกระทบของการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทาน 
 ทักษะกระบวนการ 
 1.  อธิบาย 
 2.  กระบวนการทาํงานกลุม 
 3.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 คณุลักษณะ 
 1.  มีวินยั 
 2.  ใฝเรียนรู 
 3.  มุงมั่นในการทํางาน 
 4.  ซ่ือสัตย สุจริต 
 5.  มีจิตวิทยาศาสตร 
 สมรรถนะ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู         
การกํากับการเรียนรูดวยตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 
 3.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 เตรียมความพรอมและกระตุนแรงจูงใจในการเรียน (P : Preparing and 
Motivating) 

 1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนดังนี้  
          1.1  สามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการการขาดความรูเร่ือง
แรงเสียดทานดวยกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณได 

      1.2  สามารถใชทกัษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลในการเรียนรูได 
          1.3  สามารถบอกผลกระทบของการขาดความรูเกี่ยวกับแรงเสียดทานได 

2.  ครูแนะนํากระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณโดยยกตัวอยางสถานการณ
ในโรงเรียน  เชน การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการเรียนวิชาตาง ๆ   และกระตุนให
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นักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนของกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการ
เรียนรูและในชีวิตประจําวัน 

3.  ครูและนักเรียนทบทวนผลของความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุจุดประสงค  โดยสรุปให
ไดวาจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับแรงเสียดผลกระทบที่เกิดจากการการขาดความรูเร่ือง
แรงเสียดทานดวยวิธีการคิดอยางรอบคอบมีเหตุผล และการคนควาทดลองดวยตัวนักเรียนเอง  ซ่ึง
จะทําใหสามารถนําทั้งความรูเร่ืองแรงและวิธีการคิดไปใชประโยชนได 
 ข้ันท่ี 2  เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (L : Learning Thinking Process by 
Practice) 

 ครูกระตุนใหนักเรียนคิดตามลําดับของกระบวนการคิดโดยมีการบันทึกการคิดดวย
แบบบันทึก  
      ข้ันท่ี 1  ขั้นตั้งเปาหมายการคิด   

        ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางสถานการณผลของการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทานที่
นักเรียนรูจักในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีผลกระทบตอเรา เชน  การเบรกรถขณะถนนลื่น  การเดินบน
พื้นที่เปยก  การเลือกดอกยางรถ   การเปดประตูที่ฝดแลวสนทนา ซักถามถึงผลกระทบการขาด
ความรูเรื่องแรงเสียดทานดังกลาวตอการดําเนินชีวิตของนักเรียน  กระตุนใหนักเรียนตองการคิด  
คนควาและทดลองเกี่ยวกับผลของการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทาน  โดยตั้งเปาหมายการคิดวาเพื่อ
หาความรูเร่ืองผลของการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทานและหาวิธีการปองกันผลของการขาดความรู
เร่ืองแรงเสียดทาน โดยเสนอแนวทางการแกปญหาผลของการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทานแกผูที่
เกี่ยวของ และหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ข้ันท่ี 2  ขั้นระบุปญหา  
 นักเรียนชวยกันคิดระบุปญหาโดยครูกระตุนใหนักเรียนระบุปญหาไดตรงกับ
สถานการณ คือ คนที่ไดรับอันตรายและผลกระทบอื่น ๆ จากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทานใน
ลักษณะตาง ๆ ดังนั้นจึงตองหาความรูเรื่องผลกระทบในการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทานและหา
วิธีการปองกันตนเองจากมลพิษทางเสียงรวมทั้งเสนอแนวทางการแกปญหาแกหนวยงานที่
รับผิดชอบ 
     ข้ันท่ี 3 ขั้นรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 1. นักเรียนระดมสมอง รวบรวมขอมูลความรูที่คิดวาเกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดย
ครูเนนใหนักเรียนรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมมากที่สุด 
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 2. ครูแนะนําแหลงขอมูลที่นอกเหนือจากการระดมสมอง เชน  การสํารวจ  การสังเกต  
คนควาจากหนังสือเรียน  เอกสารเพิ่มเติม บุคคล  อินเทอรเน็ตและใหนักเรียนไปรวบรวมขอมูลจาก
แหลงดังกลาว 
    ขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะหและประเมินขอมูล 
 1. นักเรียนชวยกันอานหรือศึกษาขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ จําแนกขอมูล
ออกมาใหเห็นรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด 

2. ชวยกันจัดกลุมหรือจัดหมวดหมูขอมูล เชน   
     - ขอมูลลักษณะผลกระทบของเสียดทานและบริเวณแหลงกําเนิด 

                - ขอมูลที่แสดงผลกระทบของเสียดทานที่เกิดกับคนทั้งอันตรายและผลกระทบ
อยางอื่น 

 - ขอมูลเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากผลกระทบของเสียดทาน 
      - ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหามลพิษทางเสียงที่เกิดในสถานที่ตาง ๆ 
3. นักเรียนชวยกันประเมินขอมูลดังนี้ 
 3.1 ความพอเพียง  ชวยกันตรวจวาขอมูลที่ไดมามากพอที่จะทําใหเขาใจเรื่อง

ผลกระทบของเสียดทานโดยรวม  วิธีการปองกันตนเองจากผลกระทบของเสียดทาน รวมทั้ง
แนวทางแกไขปญหาผลกระทบของเสียดทานที่เกิดกับสวนรวมเพื่อเสนอตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 3.2 ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  โดยตรวจขอมูลที่มาจากแหลง   
ตาง ๆ เปรียบเทียบกัน  หากพบวาขอมูลเรื่องเดียวกันแตมีสาระแตกตางกันใหพิจารณาวาขอมูลใด
นาจะถูกตอง นาเชื่อถือกวากัน  เชน พิจารณาแหลงขอมูล  การถามซ้ํา  การไตรตรองใหมากยิ่งขึ้น  
     ขั้นที่ 5 ขั้นระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนทบทวนเปาหมายการคิดและปญหาแลวระบุลักษณะของแหลงที่เกิดแรง
เสียดทานที่ทําใหคนเกิดอันตรายหรือผลกระทบ  ซ่ึงอาจมีหลายแหลงหลายสาเหตุ  นักเรียนจึงควร
เสนอทั้งหมดตามที่รวบรวมได  โดยแยกแหลงกําเนิดหรืออันตรายหรือผลกระทบ เชน  
 

แหลง (สาเหต)ุ อันตราย/ผลกระทบ 
1. บริเวณบาน 
2.  บริเวณทองถนน 
3. บริเวณโรงเรียน 
4. สถานที่สาธารณะและอื่น ๆ 

- บาดเจ็บเล็กนอย เชน เกิดแผลถลอก 
-  บาดเจ็บปานกลาง เชน แขนขาหัก 
- เสียชีวิต 
- เสียทรัพยสิน 
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 2. ชวยกันคิดหาทางเลือกในการปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากผลกระทบของ
เสียดทาน หรือถาเปนแหลงสาธารณะใหเสนอแนวทางการแกไขปญหาสําหรับผูเกี่ยวของ เชน  
  - หลีกเลี่ยงการใชงานวัสดุ อุปกรณ หรือสถานที่ที่มีอันตราย 
  - ระมัดระวังในการขับขี่เมื่อถนนล่ืน 
         -  ตรวจสภาพรถทุกครั้งกอนใชงาน เชน เบรก  ดอกยาง 
  - ใชรองเทาใหถูกกับการใชงาน 
  - แจงเตือนวัสดุ อุปกรณ สถานที่และสภาพถนนที่เปนอันตราย   

 ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินทางเลือก 
 จากทางเลือกที่กําหนดไว นักเรียนชวยกันประเมินทางเลือกโดยคาดคะเนผลทีจ่ะตามมา
จากการใชวิธีปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางเสียงและการแกไขปญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบของเสียดทานในที่สาธารณะ ทั้งผลได/ผลเสีย  คุณ/โทษ  ทั้งระยะสั้น/ยาวของแตละ
ทางเลือก  เชน  แจงเตือนวัสดุ อุปกรณ สถานที่และสภาพถนนที่เปนอันตราย 
 

               ผล 
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

ส้ัน - รวดเร็ว 
- เห็นผลจริง ชัดเจน 

- รูกะทันหันทําใหวางแผนไมทัน 

ยาว - ทราบทั่วถึงกัน - 
 
 ขั้นท่ี 7 ขั้นลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนชั่งน้ําหนักผลที่จะเกิดตามมาของแตละทางเลือก  คิดไตรตรอง ทบทวน
กลับไปมาอยางรอบคอบ 

 2. นักเรียนลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ระบุไวและตัดสินใจเลือกทางเลือก
ไปใชในการปองกันตนเองหรือการแกปญหา  เชน ถาตองการปองกันผลกระทบจากการขาดความรู
เร่ืองแรงเสียดทานควรหลีกเลี่ยงการใชงานวัสดุ อุปกรณ หรือสถานที่ที่มีอันตรายระมัดระวังใน 
การขับขี่เมื่อถนนลื่น  ตรวจสภาพรถทุกครั้งกอนใชงาน ใชรองเทาใหถูกกับการใชงาน  แจงเตือน
วัสดุ อุปกรณ สถานที่และสภาพถนนที่เปนอันตรายหลีกเลี่ยง 
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    ขั้นท่ี 8 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
 1. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ4- 6 คน ใหลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบตามวิธีการที่
เลือกเปนกลุม   
 2. เมื่อปฏิบัติตามวิธีการที่ เลือกเสร็จสิ้นแลว ใหทุกกลุมสรุปใหไดคําตอบและ
นําเสนอผล 
 3. นักเรียนทั้งชั้นรวมกันอภิปรายใหไดคําตอบวา ผลกระทบจากการขาดความรูเร่ือง
แรงเสียดทานปองกันและแกไขไดอยางไร  ใหทุกคนเขาใจอยางถูกตองสมบูรณพรอมทั้งอภิปราย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดใชในการปฏิบัติ 
      ข้ันท่ี 3 จัดระเบียบความรู (O : Organizing Knowledge) 

 1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการขาดความรูเร่ืองแรง 
เสียดทานตามเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรที่ไดมาจากการใชกระบวนการคิด 

 2. ทบทวนการคิดโดยครูกระตุนและเสริมตอจนนักเรียนเขาใจกระบวนการ ขั้นตอน  
วิธีการและจุดเนนของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   

ขั้นท่ี 4 ประยุกตใชกระบวนการคิด (A : Applying Thinking Process)  
 1. นักเรียนแบงกลุมยอย แตละกลุมนํากระบวนการคิดไปใชกับสถานการณอ่ืน  โดย
กําหนดสถานการณเกี่ยวกับผลกระทบจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทานกับอุปกรณใกลตัว เชน  
การขี่จักรยาน  การเลือกและใชงานรองเทา  การเตะฟุตบอล  การเลนสเก็ต โดยบันทึกการคิดลงใน
แบบบันทึกการคิดของกลุม 
 2. ครูสุมตัวแทนนําเสนอผลงานตามแบบบันทึกการคิดทั้งดานกระบวนการคิดและ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร 

ขั้นท่ี 5 สรุป (S : Summarizing ) 
1.  นักเรียนรวมสรุปองคความรูทั้งหมดทั้งดานเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

กระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยครูอธิบายเสริมตอใหสมบูรณ 
2.  มอบหมายงานใหนักเรียนทํานอกเวลา ใหนักเรียนแตละคนเลือกสถานการณที่

เกี่ยวกับผลกระทบจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทานที่บานนักเรียน 1  สถานการณ  แลวใช
กระบวนการคิดที่ไดเรียนรูตอบคําถามหรือเสนอวิธีแกไขปญหา โดยจัดทําบันทึกการคิดทุก
ขั้นตอน 

ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (E : Evaluating) 
1.  นักเรียนรวมประเมินผล ผลงานการคิดของแตละกลุมที่นําเสนอในขั้นตอนที่ 4 ครู

ประเมินผลการคิดรายบุคคลจากการทํางานนอกเวลา 
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2.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแลวเฉลยบันทึกคะแนนทุกครั้ง 
 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 5.1 นักเรียน 
 5.2  วัสดุ อุปกรณในหองเรียน 
 5.3 ลูกบอล 
 5.4 รองเทา 

5.5 กระปองแปง 
5.6 รองเทาแตะ 
5.7 ไม 
5.8 กาว 
5.9 ปากกาเคม ี
5.10 ภาพประกอบการสอนเกี่ยวกับแรงเสยีดทาน 
5.11 หนังสือเรียน 

 5.12 เอกสารเพิ่มเติม 
 5.13 ครู   

5.14 คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต        
 5.15 เครื่องพิมพ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
    

สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
ตรวจผลงาน ใบงาน นักเรียนทําใบงาน ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบฝกหัด นักเรียนทําแบบฝกหัด ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบบันทึกการคิด นกัเรียนทําแบบบันทึกการคิด ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนทําแบบทดสอบ รอยละ 50 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตการปฏิบัติงาน สังเกตการปฏิบัติงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตทักษะ 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

สังเกตการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ประเมิน ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานวิทยาศาสตร 

 
ชื่อกลุม............................................................................................... ชั้น ป.5/..........  

วิชา วิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ผลกระทบจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทาน  
********************************************************************* 
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. แรงเสียดทานมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันอยางไร ยกมา 1 ตัวอยางพรอมบอกการปองกันแกไข 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. แรงเสียดทานมีผลกระทบตอการใชอุปกรณตาง ๆ อยางไร ยกมา 1 ตวัอยางพรอมบอกการ
ปองกันแกไข 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. แรงเสียดทานมีผลกระทบตอชีวิตในบานอยางไร ยกมา 1 ตัวอยางพรอมบอกการปองกันแกไข 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เกณฑ  
 

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตาม
เนื้อหาวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตาม 
เนื้อหาวิทยาศาสตรที่ไมชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามเนื้อหางวิทยาศาสตร 

  ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    
                            สรุป       ผาน        ไมผาน  
 
       ลงชื่อ...................................................   ผูประเมิน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
หนวยท่ี 2 แรงและความดัน 

เร่ือง ผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทาน    
  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. ถาพื้นอาคารเรียนมีแรงเสยีดทานนอยเกนิไปอาจทําใหเกิดผลในขอใด  
    ก. เดินไดชาลง    ข. ล่ืนหกลมไดงาย 
    ค. กระโดดไดสูงขึ้น   ง. ขนยายวัตถุไดงาย 
 
2. เหตุใดที่ฝนตกจึงเกดิอุบัตเิหตุทางรถยนตไดงาย  
    ก. ผิวยางรถยนตฝด   ข. ถนนมีแรงเสียดทานนอย 
    ค. ถนนมีแรงเสียดทานมาก  ง. เครื่องยนตทํางานไดไมสะดวก 
 
3. เราควรเลือกใชกระเบื้องปูพืน้หองน้ํามพีื้นผิวขรุขระเล็กนอยเพราะเหตุใด 
    ก. มีความสวยงาม   ข. ทําความสะอาดงาย 
    ค. ลดแรงเสียดทาน   ง. พื้นไมล่ืนเมือ่เปยกน้ํา 
 
ใหนกัเรียนอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 4-5 
 มณีขับรถป 1980 ออกจากบาน   เธอมั่นใจในความชํานาญของตนเองและประสิทธิภาพ
ของรถ  แตวายางรถเสื่อมและเกิดอุบัติเหตุ 
4. มณีเกดิปญหาเกีย่วกับแรงเสียดทานอยางไร 
    ก. ใชยางรถที่เกาเกนิไปไมเกาะถนน ข. ขับรถเร็วเกินไปไมเกาะถนน 
    ค. เบรครถกะทันหันมแีรงเสียดทานมาก ง. ไมรูจักถนนในการเดินทาง 
 
5. ขอใดไมใชวิธีที่เหมาะสมในการปองกนัไมใหเกิดอันตรายและความเสยีหายของมณ ี
    ก. ขับรถตามกฎจราจร  ข. ใชยางรถที่มีสภาพด ี
    ค. ตรวจสภาพรถกอนใชงาน  ง.  ยืมเงินมาซือ้รถใหม 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
หนวยท่ี 2 แรงและความดัน 

เร่ือง ผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทาน    
 

ขอท่ี เฉลย 
1 ข 
2 ค 
3 ง 
4 ก 
5 ค 

 
 
 
 
 
 
 

ระวังอันตราย 
ของแรงเสียดทาน 

นะครับ 
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แบบบันทึกการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง................................................................................................... 

ชื่อ/ชื่อกลุม...................................................................................ชั้น.................เลขท่ี......................... 
 
1. ตั้งเปาหมายในการคิด 
 เปาหมายในการคิดคือ....................................................................................................... 
2. ระบุปญหา (หรือคําถามที่ตองการคําตอบ) 
 ปญหาหรือคําถามคือ........................................................................................................ 
3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของคอื............................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
ดวยวิธี.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.   วิเคราะหและประเมินขอมูล 

วิเคราะหขอมูล ไดขอมูลเปนกลุม ๆ ดังนี้........................................................................ 
1)...................................................................................................................................... 
2)...................................................................................................................................... 
3)...................................................................................................................................... 
4)...................................................................................................................................... 
5)...................................................................................................................................... 

 ประเมินขอมูล 
 - ดานความพอเพียง........................................................................................................... 
 - ดานความถูกตอง............................................................................................................ 
 - ดานความนาเชื่อถือของขอมูล………………………………………………………… 
5. ระบุสาเหตแุละทางเลือกในการแกปญหา 
 สาเหตุของปญหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ทางเลือกในการในการหาวธีิตอบคําถามหรือแกปญหา.................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. ประเมินทางเลือก 
 

ทางเลือก              ผล   
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

1)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

2)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

3)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

4)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

 
7. ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 

ทางเลือกในการแกปญหาที่เลือกใชคือ....…………………………………………...……… 
8.  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล   
 ปฏิบัติตามทางเลือกดังนี้...................................................................................................    
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 สรุปผลการปฏิบัติ ไดขอสรุป คําตอบหรือผลการแกปญหาดังนี ้
 

ปญหาที่ตั้งไว (จากขอ 2) คําตอบ/ผลการแกปญหา 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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เกณฑการประเมิน  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
ความสามารถ
ในการระบุ
ปญหาไดอยาง
ชัดเจนถูกตอง   

ระบุปญหา
ไดดีมาก  
ชัดเจน
ถูกตอง
ทั้งหมด 

ระบุปญหาได
ดี  
 

ระบุปญหาได 
 

ระบุปญหา
ไดบาง แตยัง
ไมดี 

ระบุปญหา
ไดเล็กนอย 

ระบุปญหา
ผิด ไม
ถูกตอง 

ความสามารถ
ในการระบุ
สาเหตุของ
ปญหาอยาง
รอบคอบและ
ชัดเจน 

ระบุสาเหตุ
ของปญหา
ไดเชื่อมโยง
ทําใหเกิด
ปญหาได
ถูกตอง
ชัดเจน 
ตั้งแต  
5ประเด็น
ขึ้นไป   
 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  

4 วิธีขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานความ
ถูกตอง              
ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 3  วิธี
ขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานความ
ถูกตอง ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน        
ขอมูลได
ชัดเจนแตไม
ทัง้หมด            

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
1  วิธีและ
ประเมิน        
ขอมูลได 
 

ไมสามารถ
ระบุวิธีการ
เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
และไม
สามารถ
ประเมิน
ขอมูลได 

ความสามารถ
ในการระบุ
ลักษณะขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลและ
ประเมินขอมูล
ในดานความ
ถูกตอง ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ 

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
5  วิธีขึ้นไป
และ
ประเมิน
ขอมูลดาน
ความ
ถูกตอง
ความ 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 
 4 วิธีขึ้นไป
และประเมิน
ขอมูลดาน
ความถูกตอง
ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 3  วิธี
ขึ้นไปและ
ประเมินขอมูล
ดานความ
ถูกตอง ความ
นาเชื่อถือและ
ความเพียงพอ
ไดทั้งหมด 
 

ระบุลักษณะ
ขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลได  
2  วิธี และ
ประเมิน
ขอมูลได
ชัดเจนแตไม
ทั้งหมด            

ระบุ
ลักษณะ
ขอมูล 
วิธีการเก็บ
รวบรวม
ขอมูลได  
1  วิธี             
และ
ประเมิน
ขอมูลได 
 

ไมสามารถ
ระบุวิธีการ
เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 
 และไม
สามารถ
ประเมิน
ขอมูลได 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1 0 
 นาเชื่อถือ

และ 
ความ
เพียงพอได
ทั้งหมด 

     

ความสามารถ
ในระบุ
ทางเลือกใน
การแกปญหา
และประเมิน
ทางเลือกใน
ดานผลดี
ผลเสียอยาง
สมเหตุสมผล 

ระบุ
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดตั้งแต  
5 แนวทาง
ขึ้นไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียอยา
สมเหตุสมผล
ไดดีมาก 
 

ระบุทางเลือก
ในกา
แกปญหาได
ตั้งแต   
4 แนวทางขึ้น
ไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียได
อยางสมเหตุ 
สมผลไดดี 

ระบุทางเลือก
ในการ
แกปญหาได
ตัง้แต   
3 แนวทางขึ้น
ไปและ
ประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนโดย
บอกผลดี
ผลเสียได 
 

ระบุ
ทางเลือกใน
การ
แกปญหาได
ตั้งแต  
2 แนวทาง
และประเมิน
ทางเลือกได
ชัดเจนแตยัง
ไมทั้งหมด 

ระบุ
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
ไดตัง้แต  
1 แนวทาง 
และ
ประเมิน
ทางเลือกได 
 

ไมสามารถ
ระบุ
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
และไม
สามารถ
ประเมิน
ทางเลือกได 

ความสามารถ
ในการ
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
อยางมีเหตุผล    

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตอง 
ชัดเจนสม
เหตุ สมผล 
 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตอง 
เหตุผลดี  
แตยังไม
ชัดเจน 
 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใน
การแกปญหา
ไดถูกตองมี
เหตุผล
ประกอบ
เล็กนอย  
ไมชัดเจน 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือกใน
แกปญหาได
แตบอก
เหตผุล 
ไมชัดเจน 

ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา 
แตไม
สามารถ
ระบุเหตุ
ผลได 

ไมสามารถ
การ
ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือก
ในการ
แกปญหา
ได 
 

ผลการประเมิน    ดี (คะแนน 20-25)     พอใช (คะแนน 13-24)   ปรับปรุง (ตํ่ากวา 13 คะแนน)    
                สรุป       ผาน        ไมผาน     

                                                
   ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
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แบบฝกหัด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
ชื่อกลุม............................................................................................... ชั้น ป.5/..........  

วิชา วิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   ทักษะ การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
********************************************************************* 
ใหนักเรียนแบงกลุมแลวปฏบิัติงานดงันี ้

ออกแบบสื่อความผลกระทบจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทาน พรอมการปองกนั แกไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน  
 

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไม
ชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถกูตองตามทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

             ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    
                            สรุป       ผาน        ไมผาน    
  
                                                  ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
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แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สังเกตจากการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  

เร่ือง ผลกระทบจากการขาดความรูเร่ืองแรงเสียดทาน 
ทักษะที่ฝกปฏบิัติคือ 1) การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  2) การสังเกต 

 

รายการทักษะ 
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมลู การสังเกต 

ระดับ สรุปผล ระดับ สรุปผล 

 
ชื่อ-สกุล 

3 2 1 ผาน ไมผาน 3 2 1 ผาน ไมผาน 

หมาย
เหตุ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
ลงชื่อ..................................................ผูสังเกต 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
หนวยท่ี 2  แรงและความดัน 

  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. นักเรียนควรประดิษฐกระทงโดยใชวัสดขุอใดเพื่อใหลอยน้ําไดด ี 
    ก. กระดาษสา    ข. กาบกลวย 
    ค. ตนมะมวง     ง. ถุงพลาสติก 
 
2. ถาออกแรงกระทําตอวตัถุเพียง 1 แรง วตัถุจะเคลื่อนทีไ่ปทิศทางใด 
    ก. ทางเดยีวกับแรง   ข. สวนทางกบัแรง 
    ค. ทางใดกไ็ด    ง. ตรงขามกับแรง 
 
3. แรงเสียดทานจะเกิดขึ้นเมือ่ใด 
    ก. เมื่อวัตถุหยุดนิ่ง   ข. เมื่อวัตถุตกลงพื้น 
    ค. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่   ง. เมื่อวัตถุสูญหาย 
 
4. ส่ิงใดชวยใหเสื้อชูชีพลอยตัวบนน้ําได  
    ก. สีสันของเสื้อชูชีพ   ข. ขนาดของเสื้อชูชีพ 
    ค. อากาศที่มอียูในเสื้อชูชีพ  ง. น้ําหนกัของคนที่อยูในเสื้อชูชีพ 
 
ใหนกัเรียนพิจารณาการทดลองขางลาง  แลวตอบคําถามขอ 5-8 ตามหลกัวิทยาศาสตร 
 “มานะทําการทดลองเกี่ยวกบัแรงดันของอากาศ  เขานําน้ําเทใสขวดปากแคบที่ใชดนิ
น้ํามันหุมรอบกรวย  แลวใชดินสอเจาะรูทีด่ินน้ํามันแลวสังเกตการไหลของน้ํา” 
 5. ถาตองการทราบผลการทดลองนี้อยางละเอียด  มานะจะตองสังเกตอะไร เมื่อเร่ิมการทดลองและ 
    หลังการทดลอง 
    ก. อากาศกบัการสั่นของขวด   ข. อากาศกับการไหลของน้ํา 
    ค. แรงกับการสั่นของขวด  ง. แรงกับการไหลของน้ํา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 420

6. การทดลองนี้จะเชื่อไดมากขึ้น ถามานะปฏิบัติเชนไร 
    ก.ทดลองกบัแกวน้ําปากกวาง  ข. เพิ่มเวลาในการเทน้ําใหนานขึ้น 
    ค. ทดลองกับการเทน้ําหวาน  ง. ทดลองเชนนั้นซ้ําอีกหลายครั้ง 
 
7. การทดลองของมานะอาจไมไดผลตามนี้ถามีส่ิงใดบกพรอง 
   ก. ดินน้ํามนัแข็ง   ข. ดินน้ํามันเหนียว 
   ค. ขวดใหญมาก   ง. ขวดมืดทึบมาก 
 
8. เราอาจชวยใหการทดลองนี้ปรากฏผลชัดและเรว็ขึ้นกวาเดิม โดยวิธีการใด 
   ก. ทดลองกบักรวยสีสด  ข. ทดลองกับกรวยยาวขึน้ 
   ค. ทดลองกับกรวยขนาดใหญ  ง. ทดลองกับกรวยที่สรางเอง 
 
ใหนกัเรียนดูภาพขางลางแลวตอบคําถามขอ 9 
 
                                5 นิวตัน                                                  5 นิวตัน 
 
 
9. จากภาพขางบน แรงลัพธมีคาเทาใด 
    ก. 0 นิวตนั     ข. 5 นิวตัน 
    ค. 10 นิวตนั     ง. ไมเกิดแรงลัพธ 
 
10. ที่กลาววา “แรงหลายแรง เทากับแรงลพัธเพียงแรงเดยีว” เปนคํากลาวที่ยดึความจริง 
      ในขอใดเปนหลัก 
      ก. แรงลัพธมีทิศทางเดียว  ข. แรงลัพธมีหลายทิศทาง 
      ค. แรงลัพธรวมทุกแรง  ง. แรงลัพธเปนผลจากแรงทัง้หมด 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 2  แรงและความดัน 

 
ขอท่ี เฉลย ทักษะที่ประเมิน 

1 ข นําไปใช 
2 ก เขาใจ 
3 ค ความจํา 
4 ค วิเคราะห 
5 ข สังเคราะห 
6 ค สังเคราะห 
7 ก สังเคราะห 
8 ค สังเคราะห 
9 ก เขาใจ 
10 ง ประเมินคา 
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แบบทดสอบวดัทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
หนวยท่ี 2 แรงและความดัน 

 
คําสั่ง ใหนกัเรยีนตอบคําถามจากสถานการณที่กําหนดตอไปนี้ตามความคิดของนักเรียน 
 
สถานการณท่ี 1   

 ครูใหนักเรียนอาสาสมัคร 2 คน   ออกมาดันโตะใหเคลื่อนที่   แลวใหนักเรียน  3 คน
ออกมาดันโตะใหเคล่ือนที่ โดยแบงเปนดันโตะดานหนึ่ง 2 คน อีกดานหนึ่ง 1 คน  แลวรวมกัน
สังเกตเปรียบเทียบการกระทําที่นักเรียนพบและใหนักเรียนคนหาปญหาจากการทดลองนี้  

 จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนตอบคําถามขอ 1-8 ใหถูกตองไดใจความ 
1. ปญหาหรือคําถามที่ครูตองการใหนกัเรียนหาคําตอบคอือะไร 
 คําถามที่นักเรียนตองหาคําตอบคือ................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. นักเรียนควรเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องใดบาง  จึงจะนาํมาใชประโยชนในการคิดหาคําตอบ 
    ไดถูกตอง 
 ขอมูลที่นักเรียนควรเก็บรวบรวม ไดแก …............................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. นักเรียนควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางไรบาง (วิธีใด จากที่ใด) จึงจะไดขอมูลที่นํามาใชประโยชน 
    ในการคิดหาคําตอบไดถูกตอง 
 นักเรียนควรเกบ็รวบรวมขอมูลดวยวิธีดังนี ้1)............................................................. 
        2)............................................................................3)............................................................. 
        4)............................................................................5)............................................................. 
4. เมื่อนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลมาไดแลว และเมื่อวเิคราะห/จดักลุมขอมูลแลว ควรประเมินขอมูล 
    ดานตาง ๆ อยางไร และผลจะเปนอยางไร 
 1. ประเมินขอมูลดาน........................................โดย......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 พบวา .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2. ประเมินขอมูลดาน............................................................โดย..................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 และ3 พบวา .................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
5. นักเรียนคิดวา สาเหตุที่ทําใหนกัเรียนมีขอสงสัยหรือคําถามนาจะเปนเพราะสาเหตใุด 
 สาเหตุที่นักเรยีนมีขอสงสัยหรือคําถาม นาจะเปนเพราะ.............................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. จากประสบการณที่นกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับคําถามหรือขอสงสัยของนักเรยีน ใหนกัเรียน 
    บอกทางเลือกหรือวิธีการที่จะคนหาและสรุปคําตอบที่อาจทําไดหลาย ๆ วิธี 
 ทางเลือกหรือวิธีการคนหาและสรุปคําตอบที่อาจจะทําได ไดแก 

 1.  .................................................................................................................................. 
 2.  .................................................................................................................................. 
 3.  .................................................................................................................................. 
 4.  .................................................................................................................................. 
 5.  .................................................................................................................................. 

7. จากทางเลือกตามขอ 6 ใหนักเรียนคิดประเมินทางเลือกแตละทาง (คดิในใจ) แลวใหนักเรียน 
    ตัดสินใจเลอืกทางเลือก 1 ทาง ที่นักเรียนคิดวาเหมาะสม ใชหาคําตอบไดถูกตอง  โดยใหนักเรียน 
    ประเมินทางเลือกนั้นดวย 
 ทางเลือกที่เลือกคือ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 การประเมินทางเลือกนี้คือ 

                          ผล 
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

ส้ัน 
 

  

ยาว 
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8. เมื่อนักเรียนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดของนักเรียนในขอ 7  แลว ใหนักเรียน 
    อธิบายการปฏิบัติตามทางเลือกนั้น ตามประสบการณที่เคยเรยีนรู  
 การปฏิบัติตามทางเลือก คือ ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 จากการปฏิบัตติามทางเลือก จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยในขอ 1 
อยางไร 
 ผลการปฏิบัติ  จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามจากขอ 1 ดังนี ้

คาํถามจากขอ 1 
 

คําตอบ 
(ขอสรุปจากการปฏิบัติตามทางเลือก) 

 
 
 
 

 

 
สถานการณท่ี 2    
 แมวขับรถซิ่งออกไปบนทองถนน ในวันที่มีฝนตกตลอดทั้งวัน ระหวางทางมีตนไม
ใหญลมลงขวางทาง แมวจึงหยุดรถกะทันหันแตรถของแมวเกิดล่ืนไถลลงขางทางทําใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัส 
 จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนตอบคาํถามขอ 1-8 ใหถูกตองไดใจความ 
1. ปญหาขอแมวคืออะไร 
 ปญหาของแมวคือ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. แมวควรเกบ็รวบรวมขอมูลเร่ืองใดบาง  จึงจะนํามาใชประโยชนในการคิดหาคําตอบไดถูกตอง 
 ขอมูลที่แมวควรเก็บรวบรวม ไดแก …...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 425

3. แมวควรเกบ็รวบรวมขอมูลอยางไรบาง (วิธีใด จากทีใ่ด) จึงจะไดขอมูลที่นํามาใชประโยชนใน 
    การคิดหาคาํตอบไดถูกตอง 
          แมวควรเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีดงันี้  1)............................................................. 
        2)...............................................................................3)............................................................. 
        4)...............................................................................5)............................................................. 
4. เมื่อแมวเก็บรวบรวมขอมลูมาไดแลว และเมื่อวิเคราะห/จัดกลุมขอมูลแลว ควรประเมินขอมูล 
    ดานตาง ๆ อยางไร และผลจะเปนอยางไร 
 1. ประเมินขอมูลดาน........................................โดย......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 พบวา .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ประเมินขอมูลดาน............................................................โดย..................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 และ3 พบวา .................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
5. นักเรียนคิดวา สาเหตุตามปญหาของแมวนาจะเปนเพราะสาเหตุใด 
 ปญหาของแมวนาจะมีสาเหตุดังนี้....................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. จากประสบการณที่นกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับคําถามหรือขอสงสัยของแมว ใหนักเรียนบอก 
    ทางเลือกหรอืวิธีการที่จะคนหาและสรปุคําตอบที่อาจทําไดหลาย ๆ วิธี 
 ทางเลือกหรือวิธีการแกปญหาที่เกีย่วของกับสาเหตุ ไดแก 

สาเหตุ วิธีแกไขปญหา 
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7. จากทางเลือกตามขอ 6 ใหนักเรียนคิดประเมินทางเลือกแตละทาง (คดิในใจ) แลวใหนักเรียน 
    ตัดสินใจเลอืกทางเลือก 1 ทาง ที่นักเรียนคิดวาเหมาะสม ในการแกปญหา  โดยใหนักเรยีน 
    ประเมินวิธีการแกปญหานั้นดวย 
 ทางเลือกที่เลือกคือ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
  

การประเมินทางเลือกนี้คือ 
 

                          ผล 
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

ส้ัน 
 

  

ยาว 
 

  

 
8. เมื่อนักเรียนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดของนักเรียนในขอ 7  แลว ใหนักเรียน 
    อธิบายการปฏิบัติตามวิธีการแกปญหานั้น ตามประสบการณที่เคยเรียนรู  
 การปฏิบัติตามทางเลือก คือ ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 จากการปฏิบัตติามทางเลือก จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยในขอ 1 
อยางไร 
 ผลการปฏิบัติ  จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามจากขอ 1 ดังนี ้

คําถามจากขอ 1 
 

คําตอบ 
(ขอสรุปจากการปฏิบัติตามทางเลือก) 
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แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนกรทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
หนวยท่ี 2 แรงและความดัน 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1.  “ออ ! แลวพอผมเดินผานมา  มีกล่ินหอมดวย”  จากขอความที่ขีดเสนใตใชประสาทสัมผัสทางใด 

            ก. ทางตา     ข.   ทางหู 
            ค. ทางจมูก     ง.   ทางปาก 
 

ครูสมบูรณ : นอยหนักยี่สิบหากิโลกรัม ถาครูหนักเปนสามเทาของนอย นักเรยีนคดิวาครูหนกั 
                   เปนเทาไร  
2. จากคําถามครูมีน้ําหนักเทาไร 
      ก. สามสิบหากิโลกรัม  ข. หาสิบหากโิลกรัม 
      ค. เจ็ดสิบหากิโลกรัม  ง. แปดสิบหากิโลกรัม 
 
3. คําถามขอใดที่นําไปสูการคํานวณ 
      ก. ดินสอยาวหรือส้ันกวาปากกา 
      ข. เรามีดินสอรวมกันทั้งหมดกีแ่ทง 
      ค. สมุดปกแข็งทั้งสองเลมนี้ เลมไหนดกีวากนั 
      ง. ถาจะแบงเครื่องเขียนตามลักษณะการใชงานจะแบงอยางไร 
 

ในการทดลองเพื่อหาคําตอบวา “ขนาดของแรงที่ตางกันกระทํากับวตัถุ จะทําใหเกดิ  
แรงลัพธ เทากนัหรือไม”   
4. ตัวแปรตน คอืขอใด  
    ก. ขนาดของแรง    ข. ชนิดของวตัถุ 
    ค. ลักษณะของแรง   ง. รูปรางของวัตถุ 
 
5. ตัวแปรตาม คือขอใด 
     ก. รูปรางของวัตถุ   ข. ผลของแรงลัพธ 
     ค.ขนาดของวัตถุ    ง. ชนิดของแรงลัพธ 
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6. ถาตองการวดัความยาวของสมุดควรใชเครื่องมือวัดใด 
      ก. สายวดัตัว    ข. ไมบรรทัด 
      ค. ไมเมตร     ง. สายวัดชนิดตลับ 
 
7. ถาตองการวดัอุณหภูมิของนักเรียน ควรเลือกเครื่องมือใด 
      ก. เครื่องชั่ง     ข. ไมเมตร 
      ค. แอนนิมอมิเตอร   ง. เทอรโมมิเตอร 
 
จากสถานการณที่กําหนดให จงตอบคําถามขอ 8 
 
 
 
 
 
8. จากการทดลองในครั้งนี้ นักเรียนตองจดัอะไรใหแตกตางกัน 
    ก. ข. ชนิดของพื้นผิว   ข. ชนิดของรองเทา    
    ค. ขนาดของรองเทา   ง. ขนาดของพืน้ที่ 

 
9. การทดลองแรงเสียดทาน  ตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แบงกลุมออกแรงกลิ้งวัตถุไปกับพื้นแลว 
    วัดระยะทาง  นักเรียนควรตั้งสมมติฐานอยางไร 
     ก. เมื่อวัตถุเคล่ือนที่จะเกดิแรงลัพธ 
     ข. เมื่อวัตถุเคล่ือนที่จะเกดิแรงในแนวเดียวกัน 
     ค. เมื่อวัตถุเคล่ือนที่จะเกดิแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
     ง. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จะเกดิแรงดันรอบทศิทางชวยในการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 
 

กานทดลองเกีย่วกับแรงเสียดทาน  โดยการเดินบนพืน้ดนิ  หิน  และพลาสติก  เพื่อทดสอบ
พื้นผิวท่ีตางชนิดกันจะมีผลกับแรงเสียดทานหรือไม 

หองเรียน  กวาง      6  เมตร 
หองเรียน  ยาว    10  เมตร 
หองพักคร ู  กวาง    12  เมตร 
หองพักคร ู  ยาว    20  เมตร 
หองสมุด  กวาง    15  เมตร 
หองสมุด  ยาว    25  เมตร 
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10. จากขนาดของหองที่พบบนกระดานนี้ เราควรเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบใดจึงจะเขาใจงาย 
      ขึ้นเพราะเหตุใด 
    ก. ใชตารางเพราะอานและสื่อสะดวก ข. ใชผังความคิดเพราะไดแสดงความคิด 
    ค. ใชการเปลี่ยนสีเพราะมองเห็นชัดเจน ง. ใชการบรรยายเพราะอานสะดวกรวดเร็ว 
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เฉลยแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 2 แรงและความดัน 

 
ขอท่ี เฉลย ทักษะที่ประเมิน 

1 ค สังเกต 
2 ค คํานวณ 
3 ข คํานวณ 
4 ก กําหนดและควบคุมตัวแปร 
5 ข กําหนดและควบคุมตัวแปร 
6 ข วัด 
7 ง วัด 
8 ก ทดลอง 
9 ค ตั้งสมมติฐาน 
10 ก จัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 12 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

หนวยการเรียนรูท่ี 3  น้ํา ฟา ดวงดาว  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ  ความกดอากาศ ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง 

............................................................................................................................................................. 
1. สาระสําคัญ 
  อุณหภูมิคือระดับความรอนของอากาศ  ความชื้นของอากาศเกิดจากปริมาณไอน้ําที่มี
อยูในอากาศ   ความกดอากาศคือน้ําหนักของอากาศที่กดทับลงมาบนพื้นที่หนึ่งตารางหนวยซ่ึง
สามารถตรวจสอบไดโดยเครื่องมืองาย ๆ 
 

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู 
     ตัวชี้วัด 
     ว 6.1 ป.5/3  ออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้นและ
ความกดอากาศ 
 ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  

ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได 

ว 8.1 ป.5/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป 

ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง

กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
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       จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   นักเรียนสามารถออกแบบเครื่องมืออยางงายในการวัดอณุหภูมิ  ความชืน้และความ
กดอากาศได 
 2.  นักเรียนสามารถสรางเครื่องมืออยางงายในการวดัอุณหภูมิ  ความชื้นและความกด
อากาศได  

3.  นักเรียนสามารถใชกระบวนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรูได 
 

3. สาระการเรียนรู 
 ความรู 

 1. อุณหภูม ิ
 2. ความชื้น 
 3. ความกดอากาศ 

 ทักษะกระบวนการ 
 1.  ออกแบบ 
 2.  สราง 
 3.  ทดลอง 
 4.  อธิบาย 

5.  กระบวนการทาํงานกลุม 
 6.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 คณุลักษณะ 
 1.  มีวินยั 
 2.  ใฝเรียนรู 
 3.  มุงมั่นในการทํางาน 
 4.  ซ่ือสัตย สุจริต 
 5.  มีจิตวิทยาศาสตร 
 สมรรถนะ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู         
การกํากับการเรียนรูดวยตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 
 3.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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4. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 เตรียมความพรอมและกระตุนแรงจูงใจในการเรียน (P : Preparing and 
Motivating) 

 1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนดังนี้  
          1.1  สามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ
ดวยกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณได 

      1.2  สามารถใชทกัษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปในการเรียนรูได 
      1.3  สามารถออกแบบเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้นและความกด

อากาศได 
      1.4  สามารถสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้นและความกด

อากาศได 
 2.  ครูแนะนํากระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณโดยยกตัวอยางสถานการณ
ในชีวิตประจําวัน  เชน การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการใชงานอินเทอรเน็ต และกระตุน
ใหนักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนของกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณใน   
การเรียนรูและในชีวิตประจําวัน 

3.  ครูและนักเรียนทบทวนผลของความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุจุดประสงค  โดยสรุปให
ไดวาจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศอยาง
ถูกตองดวยวิธีการคิดอยางรอบคอบมีเหตุผล และการคนควาทดลองดวยตัวนักเรียนเอง  ซ่ึงจะทําให
สามารถนําทั้งความรูเร่ืองอุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศและวิธีการคิดไปใชประโยชนได 
  

 ขั้นท่ี 2  เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (L : Learning Thinking Process by 
Practice) 

 ครูกระตุนใหนักเรียนคิดตามลําดับของกระบวนการคิดโดยมีการบันทึกการคิดดวย
แบบบันทึก  
 ข้ันท่ี 1  ขั้นตั้งเปาหมายการคิด   

ครูสนทนา  ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ  จากประสบการณเดิม  แลวกระตุน
ใหนักเรียนตองการคิด  คนควาและทดลองเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิใหถูกตองชัดเจน   โดย
ตั้งเปาหมายการคิดวา เพื่อหาความรูเร่ือง การวัดอุณหภูมิ ใหถูกตองชัดเจนกวาที่เคยรู  
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    ขั้นท่ี 2  ขั้นระบุปญหา  
 นักเรียนชวยกันคิดระบุปญหาโดยครูเสริมตอใหไดวา นักเรียนไมเขาใจการวัดอุณหภูมิ  
ไมสามารถอธิบายไดอยางถูกตองชัดเจน   ชวยกันตั้งเปนประเด็นคําถาม  หรือประเด็นปญหา 2-3 
คําถาม  เชน อุณหภูมิคืออะไร อุณหภูมิวัดไดอยางไร   เครื่องมือใดบางที่ใชวัดอุณหภูมิ  หนวยวัด
อุณหภูมิคืออะไร แลวชวยกันเลือกคําถามปลายเปดที่นําไปสูการคิดหาคําตอบที่ครอบคลุมชวยให
เกิดความเขาใจที่ชัดเจนที่สุด 
     ข้ันท่ี 3 ขั้นรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 1. นักเรียนระดมสมอง รวบรวมขอมูลความรูที่คิดวาเกี่ยวของกับประเด็นปญหา
“อุณหภูมิวัดไดอยางไร”   

 2. ครูแนะนําแหลงขอมูลที่นอกเหนือจากการระดมสมอง เชน หนังสือเรียน เอกสาร
เพิ่มเติม บุคคล  อินเทอรเน็ตและใหนักเรียนไปรวบรวมขอมูลจากแหลงดังกลาว 
   ขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะหและประเมินขอมูล 
 1. นักเรียนชวยกันอานหรือศึกษาขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ จําแนกขอมูล
ออกมาใหเห็นรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด 

2. ชวยกันจัดกลุมหรือจัดหมวดหมูขอมูล เชน   
 - ขอมูลที่แสดงและออกแบบการวัดอุณหภูมิ 
 - ขอมูลที่เปนคําอธิบายหรือสรุปเกี่ยวกับอุณหภูมิ  
 - ขอมูลที่เปนคําอธิบายการอานอุณหภูมิ 
3. นักเรียนชวยกันประเมินขอมูลดังนี้ 
 3.1 ความพอเพียง  ชวยกันตรวจวาขอมูลท่ีไดมามากพอที่จะชวยในการคิด คนควา

ทดลองและสรุปเพื่อตอบคําถามที่วา “อุณหภูมิวัดไดอยางไร” ไดชัดเจนหรือไม 
 3.2 ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  โดยตรวจขอมูลที่มาจากแหลง  

ตาง ๆ เปรียบเทียบกัน  หากพบวาขอมูลเรื่องเดียวกันแตมีสาระแตกตางกันใหพิจารณาวาขอมูลใด
นาจะถูกตอง นาเชื่อถือกวา โดยใชเกณฑพิจารณา เชน บุคคล  สถาบัน ผูเสนอขอมูล  
  ข้ันท่ี 5 ขั้นระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนทบทวนเปาหมายการคิด ชวยกันคนหาสาเหตุที่ทําใหยังไมเขาใจการวัด
อุณหภูมิที่แทจริง  ยังไมสามารถตอบคําถามดวยตนเองใหถูกตองชัดเจนอยางมั่นใจ  เชน  
   เคยอานหนังสือแลวแตไมเขาใจและจําไมได 

          ขอมูลในหนังสือมีมากจึงทําใหสับสนสรุปไมได 
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         ไมเคยทดลองใหเห็นจริง 
         เคยทดลองเล็กนอยไมเพียงพอที่จะเขาใจ 
         ไมเคยเรียน 
         ไมเคยทราบจากใครหรือส่ิงใดมากอน 

 2. ชวยกันคิดหาทางเลือกหรือวิธีการในการคนหาคําตอบตามเปาหมายการคิดและ
ประเด็นคําถามหลาย ๆ วิธี  
  - สรุปคําตอบจากการสัมภาษณบุคคล การสังเกตอุณหภูมิดวยตนเอง 
  - สรุปจากคําอธิบายในหนังสือเลมที่เห็นวาถูกตอง 
             - ใชคําอธิบายจากหนังสือเลมใดเลมหนึ่ง 
  - สรุปจากคําอธิบายในหนังสือหลาย ๆ เลม 
  - ทําการทดลอง สังเกต จดบันทึกสรุปดวยตัวเองทั้งหมด 
  - ทําการทดลองหลายลักษณะและเปรียบเทียบผลกับขอสรุปที่พบในหนังสือ  
หลาย ๆ เลมแลวจึงสรุป 

 ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินทางเลือก 
 จากทางเลือกหรือวิธีการที่กําหนดไว นักเรียนชวยกันประเมินทางเลือกโดยคาดคะเนผล
ที่จะตามมาจากการใชวิธีการนั้น ทั้งผลได/ผลเสีย  คุณ/โทษ  ทั้งระยะสั้น/ยาวของแตละทางเลือก  
สรุปจากคําอธิบายในหนังสือเลมที่เห็นวาถูกตอง 
 

               ผล 
ระยะ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ) 

ส้ัน - ไดคําตอบเร็ว 
- ตัดสินใจไดรวดเร็ว 

- ขอสรุปอาจไมถูกตอง ไมสมบูรณ 
- อาจตัดสินใจผิด 

ยาว -  - เขาใจผิดแกไขใหถูกตองไดยาก 
- เชื่อส่ิงใดงาย 

 
 ขั้นท่ี 7 ขั้นลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนชั่งน้ําหนักผลที่จะเกิดตามมาของแตละทางเลือก  คิดไตรตรอง ทบทวน
กลับไปมาอยางรอบคอบ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 436

 2. นักเรียนลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ระบุไวและตัดสินใจเลือกทางเลือก 
ไปใชในการแกปญหา  เชน ทําการทดลองหลายลักษณะ  แลวนําผลมาเปรียบเทียบกับขอสรุปใน
หนังสือแลวจึงสรุป 

 ข้ันท่ี 8 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
 1. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ4- 6 คน ใหลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบตามวิธีการที่
เลือกเปนกลุม  เชน ทําการทดลอง คนควา สรุปจากหนังสือและผลการสัมภาษณ โดยขณะปฏิบัติ
ใหนักเรียนใชทักษะการวัดซึ่งเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรประกอบดวย   
 2. เมื่อปฏิบัติตามวิธีการที่ เลือกเสร็จสิ้นแลว ใหทุกกลุมสรุปใหไดคําตอบและ
นําเสนอผล 
 3. นักเรียนทั้ง ช้ันรวมกันอภิปรายใหไดคําตอบวา  อุณหภูมิวัดได เปนอยางไร            
ใหทุกคนเขาใจอยางถูกตองสมบูรณพรอมทั้งอภิปรายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดใช
ในการปฏิบัติ 
 ขั้นท่ี 3 จัดระเบียบความรู (O : Organizing Knowledge) 

 1.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูตามเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรที่ไดมาจากการใช 
กระบวนการคิด เกี่ยวกับ การวัดอุณหภูมิ 

 2.  ทบทวนการคิดโดยครูกระตุนและเสริมตอจนนักเรียนเขาใจกระบวนการ ขั้นตอน  
วิธีการและจุดเนนของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   

ขั้นท่ี 4 ประยุกตใชกระบวนการคิด (A : Applying Thinking Process)  
 1. นักเรียนแบงกลุมยอย แตละกลุมนํากระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
ไปใชกับสถานการณอ่ืน  โดยกําหนดสถานการณจากบทเรียนเกี่ยวกับการวัดความชื้น โดยบันทึก
การคิดลงในแบบบันทึกการคิดของกลุม 
 2. ครูสุมตัวแทนนําเสนอผลงานตามแบบบันทึกการคิดทั้งดานกระบวนการคิดและ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร 

ขั้นท่ี 5 สรุป (S : Summarizing ) 
1.  นักเรียนรวมสรุปองคความรูทั้งหมดทั้งดานเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

กระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยครูอธิบายเสริมตอใหสมบูรณ 
2.  มอบหมายงานใหนักเรียนทํานอกเวลา ใหนักเรียนแตละคนใชกระบวนการคิดที่ได

เรียนรูแกปญหาหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง การวัดความกดอากาศ โดยจัดทําบันทึกการคิด       
ทุกขั้นตอน 
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ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (E : Evaluating) 
1.  นักเรียนรวมประเมินผล ผลงานการคิดของแตละกลุมที่นําเสนอในขั้นตอนที่ 4 ครู

ประเมินผลการคิดรายบุคคลจากการทํางานนอกเวลา 
2.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแลวเฉลยบันทึกคะแนนทุกคร้ัง 

 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 5.1 อุปกรณทดลองวัดอุณหภูมิ ไดแก  เทอรโมมิเตอร   

5.2  อุปกรณทดลองวัดความชื้น ไดแก  ตะปู  เสนผม  ลวดทองแดง  นอต กระดาษ  
ปากกาเคมี  แผนไม  ขาตั้ง  ไมหนีบ 2 อัน  เทอรโมมิเตอร 2 อัน  สําลี 3- 4 กอน   

5.3 อุปกรณทดลองวัดความกดอากาศ ไดแก กะละมัง เชือก ดินน้ํามัน ขวดพลาสติกใส  
ไมบรรทัด  ลูกโปง  ยางวงรัด  แกวน้ํา  หลอดกระดาษแข็ง  ปากกาเคมี 

5.4 หนังสือเรียน 
 5.5 เอกสารเพิ่มเติม 
 5.6 นักเรียน 
 5.7 ครู 

5.8 คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต 
 5.9  เครื่องพิมพ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
  

สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
ตรวจผลงาน ใบงาน นักเรียนทําใบงาน ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบฝกหัด นักเรียนทําแบบฝกหัด ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบบันทึกการคิด นักเรียนทําแบบบันทึกการคิด ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบบันทึกผลการทดลอง นักเรียนบันทึกผลการทดลอง ระดับคุณภาพ 

2 ผานเกณฑ 
ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนทําแบบทดสอบ รอยละ 50 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตการปฏิบัติงาน สังเกตการปฏิบัติงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตทักษะ 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

สังเกตการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ประเมิน ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานวิทยาศาสตร 

 
ชื่อกลุม............................................................................................... ชั้น ป.5/..........  

วิชา วิทยาศาสตร    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ  ความกดอากาศ 
********************************************************************* 
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1.ทําไมอุณหภมูิอากาศจึงแตกตางกัน  แลวใชเครื่องมือใดวัด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ความชื้นอากาศเกิดขึน้ไดอยางไร  แลวใชเครื่องมือใดวัด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ความกดอากาศเปนอยางไรมีผลกับอุณหภูมิและความชืน้หรือไมอยางไร แลวใชเครือ่งมือใดวดั 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ความชื้นสมัพัทธคืออะไร  สามารถคํานวณหาคาไดอยางไร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เกณฑ  

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตาม
เนื้อหาวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตาม 
เนื้อหาวิทยาศาสตรที่ไมชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามเนื้อหางวิทยาศาสตร 

  ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    
                            สรุป       ผาน        ไมผาน  
 

       ลงชื่อ...................................................   ผูประเมิน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 12 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  น้ํา ฟา ดวงดาว   

เร่ือง  อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ  ความกดอากาศ  
 

คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. ถาประเทศใกลเคียงมีความกดอากาศสูงและอากาศเยน็กวาประเทศไทย  จะมีผลทําใหอากาศใน 
    ประเทศไทยเปนอยางไร 
    ก. คงที่      ข. รอนขึ้น 
    ค. อุณหภูมติ่ําลง    ง. เกิดพายุดีเปรสชั่น 
       
2. ลักษณะอากาศแบบใด ฝนมีโอกาสตกมากที่สุด 
    ก. อากาศชืน้ อุณหภูมิสูง  ข. อากาศชื้น อุณหภูมติ่ํา 
    ค. อากาศที่มีอุณหภูมิต่ํา  ง. อากาศที่มีอุณหภูมิสูง 
 
3. ความแตกตางของความกดอากาศมีสาเหตุมาจากอะไร 
    ก. ความรอน     ข. การไหลของอากาศ 
    ค. การที่โลกหมุนรอบตวัเอง  ง. ความสูงต่ําของภูมิประเทศ 
 
4. อากาศมีความชื้นสัมพัทธ 70% หมายความวาอยางไร 
    ก. ขณะนั้นอากาศ 100 สวน มีไอน้ําอยู 20 สวน 
    ข. ขณะนัน้อากาศ 100 สวน มีไอน้ําอยู 30 สวน 
    ค. ขณะนัน้อากาศสามารถรับไอน้ําไดอีก 70 สวน 
    ง. ขณะนัน้อากาศรับไอน้าํไวแลว 70 สวน จากที่รับได 100 สวน 
 
5. สภาพอากาศที่ทําใหคนเรารูสึกสบายมีความชื้นสัมพัทธประมาณเทาใด 
    ก. 60%      ข. 70% 
    ค. 80%      ง. 90% 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 12 
หนวยท่ี 3  น้ําฟาดวงดาว 

เร่ือง  อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ  ความกดอากาศ 
 

ขอท่ี เฉลย 
1 ค 
2 ข 
3 ง 
4 ง 
5 ก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งายมาก ๆ  เลย 
ใชไหมครับ 
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แบบบันทึกการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง................................................................................................... 

ชื่อ/ชื่อกลุม...................................................................................ชั้น.................เลขท่ี......................... 
 
1. ตั้งเปาหมายในการคิด 
 เปาหมายในการคิดคือ....................................................................................................... 
2. ระบุปญหา (หรือคําถามที่ตองการคําตอบ) 
 ปญหาหรือคําถามคือ........................................................................................................ 
3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของคอื............................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดวยวิธี.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.   วิเคราะหและประเมินขอมูล 

วเิคราะหขอมูล ไดขอมูลเปนกลุม ๆ ดังนี้........................................................................ 
1)...................................................................................................................................... 
2)...................................................................................................................................... 
3)...................................................................................................................................... 
4)...................................................................................................................................... 
5)...................................................................................................................................... 
6)...................................................................................................................................... 
7)...................................................................................................................................... 

 ประเมินขอมูล 
 - ดานความพอเพียง........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 - ดานความถูกตอง............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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 - ดานความนาเชื่อถือของขอมูล………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
5. ระบุสาเหตแุละทางเลือกในการแกปญหา 
 สาเหตุของปญหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ทางเลือกในการในการหาวธีิตอบคําถามหรือแกปญหา.................................................... 
............................................................................................................................................................. 
6. ประเมินทางเลือก 
 

ทางเลือก ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ)              ผล   
ระยะ 

1)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

2)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

3)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

4)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

 
7. ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 

ทางเลือกในการแกปญหาที่เลือกใชคือ....…………………………………………...……… 
8.  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล   
 ปฏิบัติตามทางเลือกดังนี้...................................................................................................    
………………………………………………………………………………………………………. 
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 สรุปผลการปฏิบัติ ไดขอสรุป คําตอบหรือผลการแกปญหาดังนี ้
 

ปญหาที่ตั้งไว (จากขอ 2) คําตอบ/ผลการแกปญหา 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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แบบฝกหัด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ชื่อ............................................................................................... ชั้น ป.5/.......... เลขท่ี ............. 

วิชา วิทยาศาสตร     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5    ทักษะ การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
********************************************************************* 
ใหนักเรียนดูตารางคาความชืน้ในหนงัสือเรียน แลวตีความความหมายและลงขอสรุป 

1. คาความชื้นสัมพัทธเทากับ 85 ที่อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส 
  1.1 วิธีอานคา 
     ผลตางดูที่.......... °C อุณหภูมิเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงดูที่............. °C  
     อยูที่ชอง........................... ตัวเลขที่ตัดกนัในแนว...............คือ..................... 
   1.2 ตีความหมาย 
    อานคาอุณหภูมิกระเปาะแหงได.........°C   อานคาอุณหภูมิกระเปาะเปยกได.......... °C 
    หาผลตางของอุณหภูมิได.................... °C    
   1.3 สรุปไดวา ................................................................................................................................. 
2. คาความชื้นสัมพัทธเทากับ 75 ที่อุณหภมูิ 20 องศาเซลเซียส 
  2.1 วิธีอานคา 
     ผลตางดูที่.......... °C อุณหภูมิเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงดูที่............. °C  
     อยูที่ชอง........................... ตัวเลขที่ตัดกนัในแนว...............คือ..................... 
   2.2 ตีความหมาย 
    อานคาอุณหภูมิกระเปาะแหงได.........°C   อานคาอุณหภูมิกระเปาะเปยกได.......... °C 
    หาผลตางของอุณหภูมิได.................... °C    
   2.3 สรุปไดวา ................................................................................................................................. 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
ผลงานถูกตอง ชัดเจนตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไม
ชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

 ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)   สรุป       ผาน        ไมผาน    
 
             ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
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แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สังเกตจากการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 12   

เร่ือง  อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ  ความกดอากาศ   
ทักษะที่ฝกปฏบิัติคือ 1) การตีความหมายและลงขอสรุป  2) การวัด  3) การคํานวณ 

 

รายการทักษะ 
ตีความหมายและลงขอสรุป วัด คํานวณ 
ระดับ สรุปผล ระดับ สรุปผล ระดับ สรุปผล 

 
ชื่อ-สกุล 

3 2 1 ผาน ไม
ผาน 

3 2 1 ผาน ไม
ผาน 

3 2 1 ผาน ไม
ผาน 

หมาย
เหตุ 

                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 

 
ลงชื่อ..................................................ผูสังเกต 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 13 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

หนวยการเรียนรูท่ี 3  น้ํา ฟา ดวงดาว  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  ผลกระทบของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศ  ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง 

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

1. สาระสําคัญ 
 สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สงผลกระทบตอคน สัตว  ส่ิงแวดลอม  
                                            

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรยีนรู 
     ตัวชี้วัด 
     ว 6.1 ป.5/3  ออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้นและ
ความกดอากาศ 
 ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
และตามความสนใจ  

ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาและ
คาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูลที่
เชื่อถือได 

ว 8.1 ป.5/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป 

ว 8.1 ป.5/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธบิายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง 
ว 8.1 ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน  โดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง

กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
       จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   นักเรียนสามารถบอกผลกระทบของอากาศที่มีตอคน สัตว ส่ิงแวดลอม 
 2.   นักเรียนสามารถบอกการแกปญหาผลกระทบของอากาศที่มีตอคน  สัตว 
ส่ิงแวดลอม 

3.  นักเรียนสามารถใชกระบวนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรูได 
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3. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 1.  ผลกระทบของอากาศที่มีตอคน 
 2.  ผลกระทบของอากาศที่มีตอสัตว 
 3.  ผลกระทบของอากาศที่มีตอส่ิงแวดลอม 
 ทักษะกระบวนการ 
 1.  อภิปราย 
 2.  อธิบาย 

3.  กระบวนการทาํงานกลุม 
 4.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 คุณลักษณะ 
 1.  มีวินยั 
 2.  ใฝเรียนรู 
 3.  มุงมั่นในการทํางาน 
 4.  ซ่ือสัตย สุจริต 
 5.  มีจิตวิทยาศาสตร 
 สมรรถนะ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การแสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรู          
การกํากับการเรียนรูดวยตนเอง  การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 
 3.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

 ขั้นท่ี 1 เตรียมความพรอมและกระตุนแรงจูงใจในการเรียน (P : Preparing and 
Motivating) 

 1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนดังนี้  
          1.1 สามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับผลกระทบของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศดวยกระบวนการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณได  
          1.2  นักเรียนสามารถใชทักษะการจําแนกในการเรียนรูได 

      1.3  สามารถอธิบายผลกระทบของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศได     
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 2.  ครูกระตุนใหนักเรียนเห็นคุณคาของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ โดยครู
สนทนาซักถามโฆษณาทางโทรทัศนเกี่ยวกับโฆษณาที่พยากรณอากาศผิดพลาด  เชน นักเรียนคิด
อยางไรกับโฆษณาดังกลาว  นักเรียนเชื่อหรือไม  จะทําอยางไรจึงจะไมใหเกิดเหตุการณตามภาพ 
 3.  ครูและนักเรียนทบทวนผลของความมุงมั่นเรียนรูใหบรรลุจุดประสงค  โดยสรุปให
ไดวาจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศ 
ดวยวิธีการคิดอยางรอบคอบมีเหตุผล และการหาคําตอบดวยตัวนักเรียนเอง  ซ่ึงจะทําใหสามารถนํา
ทั้งความรูเร่ืองผลกระทบปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศและวิธีการคิดไปใชประโยชนได 
 

 ขั้นท่ี 2  เรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (L : Learning Thinking Process by 
Practice) 

 รูกระตุนใหนักเรียนคิดตามลําดับของกระบวนการคิดโดยมีการบันทึกการคิดดวยแบบ
บันทึก  
      ขั้นท่ี 1  ขั้นตั้งเปาหมายการคิด   
    ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางผลกระทบของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศ เชน  
ปรับตัวไมทันทําใหไมสบาย   สัตวยายที่อยู   ปลาไมวางไขแลวสนทนา ซักถามถึงผลกระทบของ
เร่ืองดังกลาวตอการดําเนินชีวิตของนักเรียน  กระตุนใหนักเรียนตองการคิด  คนควาและทดลอง
เกี่ยวกับปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศ โดยตั้งเปาหมายการคิดวาเพื่อหาความรู เรื่อง
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศ เพื่อหาวิธีการปองกันอันตรายและแกไขปญหาปรากฏการณ
การเปลี่ ยนแปลงอากาศ  โดยเสนอแนวทางการแกปญหาผลกระทบของปรากฏการณ                   
การเปลี่ยนแปลงอากาศแกผูที่เกี่ยวของ 

 ขั้นท่ี 2  ขั้นระบุปญหา  
 นักเรียนชวยกันคิดระบุปญหาโดยครูกระตุนใหนักเรียนระบุปญหาไดตรงกับ
สถานการณ คือ คนที่ไดรับอันตรายและผลกระทบอื่น ๆ จากผลกระทบของปรากฏการณ           
การเปลี่ยนแปลงอากาศในลักษณะตาง ๆ ดังนั้นจึงตองหาความรูเร่ืองผลกระทบของปรากฏการณ
การเปลี่ ยนแปลงอากาศ  เพื่อหาวิ ธีการปองกันตนเองจากผลกระทบของปรากฏการณ                    
การเปลี่ยนแปลงอากาศ รวมทั้งเสนอแนวทางการแกปญหาแกผูที่เกี่ยวของ 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 1. นักเรียนระดมสมอง รวบรวมขอมูลความรูที่คิดวาเกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดย
ครูเนนใหนักเรียนรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมมากที่สุด 
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 2. ครูแนะนําแหลงขอมูลที่นอกเหนือจากการระดมสมอง   เชน การสํารวจ การสังเกต  
คนควาจากหนังสือเรียน  เอกสารเพิ่มเติม บุคคล  อินเทอรเน็ตและใหนักเรียนไปรวบรวมขอมูลจาก
แหลงดังกลาว 
    ขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะหและประเมินขอมูล 
 1. นักเรียนชวยกันอานหรือศึกษาขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ จําแนกขอมูล
ออกมาใหเห็นรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด 

2. ชวยกันจัดกลุมหรือจัดหมวดหมูขอมูล เชน   
 - ขอมูลที่บอกผลของการเปลี่ยนแปลงความชื้นในอากาศ   
 - ขอมูลที่บอกผลของการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ              
 - ขอมูลที่เปนคําถามเกี่ยวกับผลการเปลี่ยนแปลงความชื้นของอากาศและความกด

อากาศ 
 - ขอมูลแสดงผังความคิดผลของปรากฏการณอากาศ 
3. นักเรียนชวยกันประเมินขอมูลดังนี้ 
 3.1 ความพอเพียง  ชวยกันตรวจวาขอมูลที่ไดมามากพอที่จะทําใหเขาใจเรื่อง 

ผลกระทบของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศ เพื่อหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
ผลกระทบของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศ 

 3.2 ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  โดยตรวจขอมูลที่มาจากแหลง  
ตาง ๆ เปรียบเทียบกัน  หากพบวาขอมูลเรื่องเดียวกันแตมีสาระแตกตางกันใหพิจารณาวาขอมูลใด
นาจะถูกตอง นาเชื่อถือกวากัน  เชน พิจารณาแหลงขอมูล  การถามซ้ํา  การไตรตรองใหมากยิ่งขึ้น  
 ขั้นท่ี 5 ขั้นระบุสาเหตุและทางเลือกในการแกปญหา 
        1. นักเรียนทบทวนเปาหมายการคิดและปญหาแลวระบุลักษณะของผลกระทบของ
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศตอคน สัตว พืชและสภาพสิ่งแวดลอมตามแหลงขอมูล  
นักเรียนจึงควรเสนอทั้งหมดตามที่รวบรวมได   เชน  

แหลง(สาเหตุ) ผลกระทบ/อันตราย 
ผลกระทบของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอากาศ ที่มีตอคน 
สัตว  พืช ส่ิงแวดลอม 
- อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากเกินไป 
- ความชื้นของอากาศมากหรือนอยเกินไป 
- ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงทําใหลมฟาอากาศเปลี่ยน 

-น้ําผิดปกติ เชน น้ําแหง น้ําทวม 
-เจ็บปวยหรือเสียชีวิต 
- ส่ิงมีชีวิตปรับตัวเขากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไมได 
- สัตวไมวางไข 
-พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย 
- ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง 
- พืชไมเจริญเติบโต 
- ทรัพยสินเสียหาย 
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 2. ชวยกันคิดหาทางเลือกในการปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากผลกระทบของ
ปรากฏการณเปล่ียนแปลงอากาศใหเสนอแนวทางการแกไขปญหาสําหรับผู เกี่ยวของ เชน                           
- แตงกายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ 

 - หลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาพอากาศ 
 - ยายที่อยูอาศัย 
 - สนใจและปฏิบัติตามการพยากรณอากาศ 
 - ระวังตนเองและทรัพยสิน  

 ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินทางเลือก 
 จากทางเลือกที่กําหนดไว นักเรียนชวยกันประเมินทางเลือกโดยคาดคะเนผลทีจ่ะตามมา
จากการใชวิธีปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากการผลกระทบของปรากฏการณเปลี่ยนแปลง
อากาศและการแกไขปญหาที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณเปลี่ยนแปลงอากาศตอสัตวตอ
สวนรวม ทั้งผลได/ผลเสีย  คุณ/โทษ  ทั้งระยะสั้น/ยาวของแตละทางเลือก  เชน  แตงกายให
เหมาะสมกับสภาพอากาศ 
 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ)                ผล 
ระยะ 

ส้ัน - ทําไดรวดเร็ว - อาจไมมีเครื่องแตงกาย อุปกรณ 
ยาว - รูวิธีการปองกันแกไขปญหาที่เกิดจาก

ผลกระทบของปรากฏการณ 
เปลี่ยนแปลงอากาศ 

-  

 
 ขั้นท่ี 7 ขั้นลงความเห็นและตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
 1. นักเรียนชั่งน้ําหนักผลที่จะเกิดตามมาของแตละทางเลือก  คิดไตรตรอง ทบทวน
กลับไปมาอยางรอบคอบ 

 2. นักเรียนลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ระบุไวและตัดสินใจเลือกทางเลือก
ไปใชในการปองกันตนเองหรือการแกปญหา  เชน ถาตองการปองกันแกไขผลกระทบของ
ปรากฏการณเปลี่ยนแปลงอากาศควรแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ  

 ขั้นท่ี 8 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปผล 
 1. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-6 คน ใหลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบตามวิธีการที่
เลือกเปนกลุม   
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 2. เมื่อปฏิบัติตามวิธีการที่ เลือกเสร็จสิ้นแลว ใหทุกกลุมสรุปใหไดคําตอบและ
นําเสนอผล 
 3. นักเรียนทั้งชั้นรวมกันอภิปรายใหไดคําตอบผลกระทบของปรากฏการณ
เปลี่ยนแปลงอากาศปองกันและแกไขไดอยางไร  ใหทุกคนเขาใจอยางถูกตองสมบูรณพรอมทั้ง
อภิปรายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดใชในการปฏิบัติ 
      ขั้นท่ี 3 จัดระเบียบความรู (O : Organizing Knowledge) 
 1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรู เกี่ยวกับผลกระทบของปรากฏการณ       
การเปลี่ยนแปลงอากาศตามเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรที่ไดมาจากการใชกระบวนการคิด 

 2.  ทบทวนการคิดโดยครูกระตุนและเสริมตอจนนักเรียนเขาใจกระบวนการ ขั้นตอน  
วิธีการและจุดเนนของการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ   

ขั้นท่ี 4 ประยุกตใชกระบวนการคิด (A : Applying Thinking Process)  
 1. นักเรียนแบงกลุมยอย แตละกลุมนํากระบวนการคิดไปใชกับสถานการณอ่ืน  โดย
กําหนดสถานการณจากบทเรียน เชน  ผลกระทบของปรากฏการณเปล่ียนแปลงอากาศตอสัตวโดย
บันทึกการคิดลงในแบบบันทึกการคิดของกลุม 
 2. ครูสุมตัวแทนนําเสนอผลงานตามแบบบันทึกการคิดทั้งดานกระบวนการคิดและ
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร 

ขั้นท่ี 5 สรุป (S : Summarizing ) 
1.  นักเรียนรวมสรุปองคความรูทั้งหมดทั้งดานเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

กระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยครูอธิบายเสริมตอใหสมบูรณ 
2. ม อบหมายงานใหนักเรียนทํานอกเวลา ใหนักเรียนแตละคนเลือกสถานการณที่

เกี่ยวกับ ผลกระทบของปรากฏการณเปลี่ยนแปลงอากาศตอส่ิงแวดลอมแลวใชกระบวนการคิดที่ได
เรียนรูตอบคําถามหรือเสนอวิธีแกไขปญหา โดยจัดทําบันทึกการคิดทุกขั้นตอน 
 ขั้นท่ี 6 ประเมินผล (E : Evaluating) 

1.  นักเรียนรวมประเมินผล ผลงานการคิดของแตละกลุมที่นําเสนอในขั้นตอนที่ 4 ครู
ประเมินผลการคิดรายบุคคลจากการทํางานนอกเวลา 

2.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแลวเฉลยบันทึกคะแนนทุกครั้ง 
 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 5.1 นักเรียน 
 5.2  วัสดุ อุปกรณในหองเรียน 
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5.3 ภาพผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงอากาศ 
5.4 หนังสือเรียน 

 5.5 เอกสารเพิ่มเติม 
 5.6 ครู   

5.7 คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต        
 5.8 เครื่องพิมพ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
   

สิ่งที่วัด เคร่ืองมือ วิธีการวัด เกณฑ 
ตรวจผลงาน ใบงาน นักเรียนทําใบงาน ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบฝกหัด นักเรียนทําแบบฝกหัด ระดับคุณภาพ  

2 ผานเกณฑ 
ตรวจผลงาน แบบบันทึกการคิด นักเรียนทําแบบบันทึกการคิด ระดับคุณภาพ  

 ผานเกณฑ 
ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนทําแบบทดสอบ รอยละ 50 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

การทํางานกลุม 
สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 

สังเกต แบบสังเกตการปฏิบัติงาน สังเกตการปฏิบัติงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
สังเกต แบบสังเกตทักษะ 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

สังเกตการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ  
2 ผานเกณฑ 

ประเมิน ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

ประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานวิทยาศาสตร 

 
ชื่อกลุม............................................................................................... ชั้น ป.5/..........  

วิชา วิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   ผลกระทบของปรากฏการณการเปล่ียนแปลงอากาศ 
********************************************************************* 
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1.สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลกับอาชีพใดบาง บอกมา 3 ตัวอยาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ความชื้นอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลอยางไรบาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลอยางไรบาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. เรามีวิธีการปองกันตนเองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เกณฑ  

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

ผลงานถูกตอง ชัดเจนตาม
เนื้อหาวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตาม 
เนื้อหาวิทยาศาสตรที่ไมชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามเนื้อหางวิทยาศาสตร 

  ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    
                            สรุป       ผาน        ไมผาน  
 

       ลงชื่อ...................................................   ผูประเมิน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 13 
หนวยท่ี 3 น้ําฟาดวงดาว 

เร่ือง     ผลกระทบของปรากฏการณเปล่ียนแปลงอากาศ 
  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. อาชีพใดควรติดตามสภาพอากาศในขาวประจําวันมากที่สุด 
    ก. มดปลูกพืช    ข.มาขายทีว ี
    ค. มอสทํางานธนาคาร  ง. แมงมุมใชงานคอมพิวเตอร 
 
2. ถาประเทศใกลเคียงมีความกดอากาศสูงและอากาศเยน็กวาประเทศไทยจะมีผลทําใหประเทศไทย 
    เปนอยางไร 
    ก. อุณหภูมติ่ําลง    ข. รอนขึ้น 
    ค. คงที่      ง. เกิดพายุดีเปรสชัน 
 
3. เมื่อเราขึ้นไปที่สูงๆ จะรูสึกหูอ้ือเพราะเหตุใด 
    ก. ลมบนที่สูงพัดแรง   ข. มีอากาศหายใจนอยลง 
    ค. ความดันอากาศนอย  ง. รูสึกตกใจกลัวความสูง 
 
4. สภาพอากาศแบบใด ทําใหผาแหงชา 
    ก. อุณหภูมสูิง    ข. ความชื้นสูง 
    ค. น้ําระเหยเร็ว    ง. ลมพัดแรง 
 
5. เราควรปองกันตนเองจากสภาพอากาศทีเ่ปลี่ยนแปลงอยางไรจึงจะเหมาะสม รวดเรว็ที่สุด  
    ก. ยายบานหน ี    ข. เดินทางไปตางประเทศ 
    ค. อาศัยบานเพื่อน   ง. สวมเครื่องแตงกายตามสภาอากาศ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี  13 
หนวยท่ี 3 น้ําฟาดวงดาว 

เร่ือง     ผลกระทบของปรากฏการณเปล่ียนแปลงอากาศ 

 
ขอท่ี เฉลย 

1 ก 
2 ก 
3 ค 
4 ข 
5 ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เราพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ของอากาศแลวครับ 
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แบบบันทึกการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง................................................................................................... 

ชื่อ/ชื่อกลุม...................................................................................ชั้น.................เลขท่ี......................... 
 
1. ตั้งเปาหมายในการคิด 
 เปาหมายในการคิดคือ....................................................................................................... 
2. ระบุปญหา (หรือคําถามที่ตองการคําตอบ) 
 ปญหาหรือคําถามคือ........................................................................................................ 
3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของคอื............................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
ดวยวิธี.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.   วิเคราะหและประเมินขอมูล 

วิเคราะหขอมูล ไดขอมูลเปนกลุม ๆ ดังนี้........................................................................ 
1)...................................................................................................................................... 
2)...................................................................................................................................... 
3)...................................................................................................................................... 
4)...................................................................................................................................... 
5)...................................................................................................................................... 

 ประเมินขอมูล 
 - ดานความพอเพียง........................................................................................................... 
 - ดานความถูกตอง............................................................................................................ 
 - ดานความนาเชื่อถือของขอมูล………………………………………………………… 
5. ระบุสาเหตแุละทางเลือกในการแกปญหา 
 สาเหตุของปญหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ทางเลือกในการในการหาวธีิตอบคําถามหรือแกปญหา.................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. ประเมินทางเลือก 
 

ทางเลือก ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ)              ผล   
ระยะ 

1)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

2)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

3)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

4)........................ 
........................... 

ส้ัน 
ยาว 

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

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

 
7. ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา 

ทางเลือกในการแกปญหาที่เลือกใชคือ....…………………………………………...……… 
8.  ลงมือปฏิบัติและสรุปผล   
 ปฏิบัติตามทางเลือกดังนี้...................................................................................................    
………………………………………………………………………………………………………. 
 สรุปผลการปฏิบัติ ไดขอสรุป คําตอบหรือผลการแกปญหาดังนี ้
 

ปญหาที่ตั้งไว (จากขอ 2) คําตอบ/ผลการแกปญหา 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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แบบฝกหัด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

ชื่อกลุม............................................................................................... ชั้น ป.5/..........  
วิชา วิทยาศาสตร       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5      ทักษะ การจําแนก 

********************************************************************* 
ใหนักเรียนจําแนกสถานการณท่ีกําหนดให แลวบอกสาเหตุ  สภาพอากาศ การปองกันใหถูกตอง 
 

    สถานการณ สาเหตุ สภาพอากาศที่
เกี่ยวของ 

การปองกัน 

ผาไมแหง    
 

คนเปนลม 
 

   

นั่งเครื่องบินหูอื้อ    
 

เหนียวตัว เหนอะหนะ 
 

   

เสื้อผาปลิวหลน 
 

   

 

สรุปวาเราจําแนกโดยใชเกณฑ............................................................................................................. 
 

เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
ผลงานถูกตอง ชัดเจนตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ผลงานพอใช  ยังมีขอมูลตามทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไม
ชัดเจน 

ผลงานตองปรับปรุง ขอมูลไม
ถูกตองตามทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

 
             ดี  (ระดับ 3)               พอใช (ระดับ 2)     ปรับปรุง (ระดับ 1)    

                            สรุป       ผาน        ไมผาน     
 
                                                  ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 460

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
หนวยท่ี 3  น้ําฟาดวงดาว 

  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. นักเรียนควรนําความรูเร่ืองปรากฏการณธรรมชาติไปใชในเรื่องใด เพื่อใหเกิดประโยชนใหมาก 
    ที่สุด  
    ก. พยากรณอากาศ   ข. ปองกันอันตราย 
    ค. เดินทางประจําวนั   ง. ปรับปรุงบานเรือน 
 
2. ขอใดเปนเมฆที่ทําใหฝนตกหนกั ลมแรง และเกดิปรากฏการณฝนฟาคะนอง 
    ก. เมฆคิวมลัูส    ข. เมฆสเตรตัส 
    ค. เมฆนิมโบสเตรตัส   ง. เมฆคิวมูโลบิมบัส 
 
3. สถานการณโลกรอนในปจจุบันควรเสริมสรางจิตสํานึกใหทกุคนดกีวาการปลูกตนไม 
    เพราะเหตุผลใด 
    ก. เพราะทํางายกวา   ข. เพราะเปนที่นิยม 
    ค. เพราะสงผลกวาง   ง. เพราะเสมอภาค 
 
4. ความกดอากาศมีความสัมพนัธกับส่ิงใดมากที่สุด  
    ก. ความสูงของวัตถุ   ข. ขนาดของวตัถุ 
    ค. ลักษณะของวัตถุ   ง. น้ําหนกัของวัตถุ 
 
5. ในเวลากลางคืนเกิดลมบกตามเงื่อนไขขอใด 
    ก. ลมเคลื่อนที่จากที่มดื  ข. ลมเคลื่อนที่จากดินสูน้ํา 
    ค. ลมเคลื่อนที่หาความสวาง  ง. ลมเคลื่อนแทนที่อุณหภูมสูิง 
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6. จากการทดลองปรากฏวา อุณหภูมิของสถานที่ตาง ๆ ในโรงเรียนไมเทากัน เราอาจสรุปไดวา 
    ก. สถานที่ตาง ๆ มีอากาศเคลื่อนที่  
    ข. อากาศมีอยูรอบตัวเราทุกทิศทาง 
    ค. สถานที่แตละแหงมีความรอนแตกตางกัน 
    ง. อากาศเปลี่ยนแปลงตามการเดินทางของลม 
 
7. ลมเคลื่อนที่จากบริเวณที่มคีวามกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํา  จากขอความนี้  
    เราอาจกลาวไดเชนไร 
    ก. ลมเคลื่อนที่จากอณุหภมูิต่ําไปสูง ข. ลมเคลื่อนที่ตามบรรยากาศ 
    ข. ลมเคลื่อนจากชั้นบรรยากาศ  ง. ลมเคลื่อนที่ตามความกดอากาศ 
 
8. น้ํารอนระเหยกลายเปนไอน้ําลอยขึ้นไปในอากาศตามเงื่อนไขใด                                 
    ก. น้ําตองการที่อยู   ข. น้ําเปลี่ยนสถานะ 
    ค. น้ําหมุนตามวัฏจักร   ง. น้ํามีน้ําหนกัของตน 
 
9. “มนุษยทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก” ขอความนี้ตองการสอนอะไร 
    ก. การตระหนัก    ข. การแกปญหา 
    ค. การคนพบ     ง. การปองกัน 
 
10. ที่กลาววา “การเผาไหมเชื้อเพลิงสงผลใหโลกรอนขึน้” เปนคํากลาวที่ยดึความจรงิ 
      ในขอใดเปนหลัก 
      ก. การเผาไหมของวัตถุ  ข. การเดินทางของแสง 
      ค. พลังงานเชื้อเพลิง   ง. การถายโอนความรอน 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 3  น้ําฟาดวงดาว 

 
ขอท่ี เฉลย ทักษะที่ประเมิน 

1 ข นําไปใช 
2 ง เขาใจ 
3 ค ประเมินคา 
4 ก วิเคราะห 
5 ง วิเคราะห 
6 ค สังเคราะห 
7 ก สังเคราะห 
8 ค วิเคราะห 
9 ก เขาใจ 
10 ง ประเมินคา 
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แบบทดสอบวดัทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
หนวยท่ี 3 น้ํา ฟา ดวงดาว 

 
คําสั่ง ใหนกัเรยีนตอบคําถามจากสถานการณที่กําหนดตอไปนี้ตามความคิดของนักเรียน 
 
สถานการณท่ี 1   

 ไกเดินเลนในสนามตอนบายที่มีแสงแดดรําไร เริ่มรอนจึงหาพัดมาโบก แลวไปนั่งพัก
ใตตนไมที่มีลมพัดโชยตลอดเวลา  แลวสังเกตความรูสึกเย็นสบายจากการใชพัดและลมธรรมชาติ 
จึงคิดหาสาเหตุที่พบและใหนักเรียนคนหาปญหาจากการทดลองนี้  

 จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนตอบคําถามขอ 1-8 ใหถูกตองไดใจความ 
1. ปญหาหรือคําถามที่ไกตองการใหนกัเรียนหาคําตอบคอือะไร 
 คําถามที่นักเรียนตองหาคําตอบคือ................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. นักเรียนควรเก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองใดบาง  จึงจะนํามาใชประโยชนในการคิดหาคําตอบ 
    ไดถูกตอง 
 ขอมูลท่ีนักเรียนควรเก็บรวบรวม ไดแก …...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. นักเรียนควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางไรบาง (วิธีใด จากที่ใด) จึงจะไดขอมูลที่นํามาใชประโยชน 
    ในการคิดหาคําตอบไดถูกตอง 
 นักเรียนควรเกบ็รวบรวมขอมูลดวยวิธีดังนี ้1)............................................................. 
        2)............................................................................3)............................................................. 
        4)............................................................................5)............................................................. 
4. เมื่อนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลมาไดแลว และเมื่อวเิคราะห/จดักลุมขอมูลแลว ควรประเมินขอมูล 
    ดานตาง ๆ อยางไร และผลจะเปนอยางไร 
 1. ประเมินขอมูลดาน........................................โดย......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 พบวา .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2. ประเมินขอมูลดาน............................................................โดย..................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 และ3 พบวา .................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
5. นักเรียนคิดวา สาเหตุที่ทําใหไกมีขอสงสัยหรือคําถามนาจะเปนเพราะสาเหตุใด 
 สาเหตุที่ไกมีขอสงสัยหรือคําถาม นาจะเปนเพราะ.............................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. จากประสบการณที่นกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับคําถามหรือขอสงสัยของไก ใหนกัเรียนบอก 
    ทางเลือกหรือวิธีการที่จะคนหาและสรปุคําตอบที่อาจทําไดหลาย ๆ วิธี 
 ทางเลือกหรือวิธีการคนหาและสรุปคําตอบที่อาจจะทําได ไดแก 

 1.  .................................................................................................................................. 
 2.  .................................................................................................................................. 
 3.  .................................................................................................................................. 
 4.  .................................................................................................................................. 
 5.  .................................................................................................................................. 

 
7. จากทางเลือกตามขอ 6 ใหนักเรียนคิดประเมินทางเลือกแตละทาง (คดิในใจ) แลวใหนักเรียน 
    ตัดสินใจเลอืกทางเลือก 1 ทาง ที่นักเรียนคิดวาเหมาะสม ใชหาคําตอบไดถูกตอง  โดยใหนักเรียน 
    ประเมนิทางเลือกนั้นดวย 
 ทางเลือกที่เลือกคือ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 การประเมินทางเลือกนี้คือ 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ)                           ผล 
ระยะ 
ส้ัน 
 

  

ยาว 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 465

8. เมื่อนักเรียนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดของนักเรียนในขอ 7  แลว ใหนักเรียน 
    อธิบายการปฏิบัติตามทางเลือกนั้น ตามประสบการณที่เคยเรยีนรู  
 การปฏิบัติตามทางเลือก คือ ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 จากการปฏิบัตติามทางเลือก จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยในขอ 1 
อยางไร 
 ผลการปฏิบัติ  จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามจากขอ 1 ดังนี ้

คาํถามจากขอ 1 
 

คําตอบ 
(ขอสรุปจากการปฏิบัติตามทางเลือก) 

 
 
 
 

 

 
สถานการณท่ี 2    
 คนในหมูบานแหงหนึ่งมีอาชีพหาของปา  เผาถาน  ตัดตนไมทําเฟอรนิเจอร  แตน้ําใน
หมูบานไมพอกิน  พอใช  อากาศรอนขึ้น   ตนไมไมโต   สัตวปาขาดน้ําจึงทยอยอพยพยายไปอยูที่
หมูบานอื่น  คนในหมูบานจึงขาดอาหาร 
 จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนตอบคําถามขอ 1-8 ใหถูกตองไดใจความ 
1. ปญหาของนักเรียนโรงเรียนบานเด็กดีคืออะไร 
 ปญหาของคนในหมูบานคือ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. นักเรียนควรเก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองใดบาง  จึงจะนํามาใชประโยชนในการคิดหาคําตอบ 
    ไดถูกตอง 
 ขอมูลที่นักเรียนควรเก็บรวบรวม ไดแก …...................................................................... 
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3. คนในหมูบานควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางไรบาง (วิธีใด จากที่ใด) จงึจะไดขอมูลที่นํามาใช 
    ประโยชนในการคิดหาคําตอบไดถูกตอง 
          คนในหมูบานควรเก็บรวบรวมขอมลูดวยวิธีดังนี้  1)............................................................. 
        2)..............................................................................3)............................................................. 
        4)..............................................................................5)............................................................. 
4. เมื่อคนในหมูบานเก็บรวบรวมขอมูลมาไดแลว และเมื่อวิเคราะห/จัดกลุมขอมูลแลว ควรประเมิน 
    ขอมูลดานตาง ๆ อยางไร และผลจะเปนอยางไร 
 1. ประเมินขอมูลดาน........................................โดย......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 พบวา .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ประเมินขอมูลดาน............................................................โดย..................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ผลการประเมินขอมูลตามขอ 2 และ3 พบวา .................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
5. นักเรียนคิดวา สาเหตุตามปญหาขอคนในหมูบานนาจะเปนเพราะสาเหตุใด 
 ปญหาขอคนในหมูบานนาจะมีสาเหตุดังนี.้...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. จากประสบการณที่นกัเรียนไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับคําถามหรือขอสงสัยของคนในหมูบาน  
    ใหนกัเรียนบอกทางเลือกหรือวิธีการที่จะคนหาและสรุปคําตอบที่อาจทําไดหลาย ๆ วิธี 
 ทางเลือกหรือวิธีการแกปญหาที่เกีย่วของกับสาเหตุ ไดแก 

สาเหตุ วิธีแกไขปญหา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. จากทางเลือกตามขอ 6 ใหนักเรียนคิดประเมินทางเลือกแตละทาง (คดิในใจ) แลวใหนักเรียน 
    ตัดสินใจเลอืกทางเลือก 1 ทาง ที่นักเรียนคิดวาเหมาะสม ในการแกปญหา  โดยใหนักเรยีน 
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    ประเมินวิธีการแกปญหานั้นดวย 
 ทางเลือกที่เลือกคือ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
  

การประเมินทางเลือกนี้คือ 
 

ผลดี (คุณ) ผลเสีย (โทษ)                           ผล 
ระยะ 
ส้ัน 
 

  

ยาว 
 

  

 
8. เมื่อนักเรียนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความคิดของนักเรียนในขอ 7  แลว ใหนักเรียน 
    อธิบายการปฏิบัติตามวิธีการแกปญหานั้น ตามประสบการณที่เคยเรียนรู  
 การปฏิบัติตามทางเลือก คือ ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 จากการปฏิบัตติามทางเลือก จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยในขอ 1 
อยางไร 
 ผลการปฏิบัติ  จะไดขอสรุปเปนคําตอบของคําถามจากขอ 1 ดังนี ้
คําถามจากขอ 

1 
 

คําตอบ 
(ขอสรุปจากการปฏิบัติตามทางเลือก) 
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แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
หนวยท่ี 3  น้ําฟาดวงดาว 

  
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. ขอใดเปนนยิามเชิงปฏิบัตกิาร 
     ก. ไกสมบรูณคือไกที่อวนมาก  ข. ไกสมบูรณคือไกที่ตัวโตมาก  
     ค. ไกสมบูรณคือไกที่มีน้าํหนักมาก ง. ไกสมบูรณคือไกที่มีขนตามตัวมาก 
 
2. วัตถุใดที่มีสเปสเปน 3 มิต ิ
       ก. กระดาษ     ข. ภาพวาด 
       ค. โปสเตอร    ง. ลูกบอล 
 
3. คูเงา (2 มิติ) ของรูปทรงสามมิติขอใดถูกตอง 
      ก. รูปกรวย                                                   ข. รูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยม
    
      ค.รูปส่ีเหล่ียมลูกบาศก ง. รูปทรงกระบอก
 
 

“บานของสายใจอยูหางจากโรงเรียน 500 เมตร สวนบานของสมใจอยูหางจาก 
   โรงเรียน 600 เมตร ถาสายใจและสมใจออกจากบานเวลา 7.30 น. แลวเดินตรงมาโรงเรียน 
    ปรากฏวา ทั้งคูถึงโรงเรียนเวลา 7.45 น. พรอมกัน นักเรียนคิดวาใครเดินเร็วกวากัน” 

 
4. คําถามของครูมุงหมายใหกับนักเรยีนบอกความสัมพนัธระหวางสิ่งใด 
      ก. การเปลี่ยนตําแหนงทีอ่ยูของสิ่งตาง ๆ กับเวลา 
      ข. การเปลี่ยนขนาดหรือปริมาณของสิ่งตาง ๆ กับเวลา 
      ค. การเปลี่ยนตําแหนงทีอ่ยูของสิ่งตาง ๆ กับสถานที ่
      ง. การเปลี่ยนขนาดหรือปริมาณของสิ่งตาง ๆ กับสถานที่ 
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5.  
อาชีพ รายไดตอป (บาท) 
ขายผัก 50,000 

ขับรถบรรทุก 55,000 
ทําสวน 40,000 
ทําไร 70,000 

 

จากตารางใหนักเรียนตีความหมายของขอมูลใหถูกตอง 
      ก. อาชีพขายผักมีรายไดมากที่สุด 
      ข. อาชีพทําไรมีรายไดนอยที่สุด 
      ค. อาชีพทําสวนมีรายไดนอยที่สุด 
      ง. อาชีพขับรถบรรทุกมีรายไดมากที่สุด 
 
6. ขอควรคํานึงถึงที่สําคัญที่สุดเพื่อนําไปสูการวัดที่สมบูรณคือขอใด 
     ก. วัดอยางมั่นใจ รวดเร็ว  ข. วัดอยางละเอียด   รวดเร็ว 
     ค. วัดดวยเครื่องมือใหมเสมอ  ง. วัดแลวบอกหนวยในการวดั 
 
7.ในการทดลองหนาที่ของรากในการหาอาหาร คําถามขอใดไมเกี่ยวกบัการลงความคิดเห็น 
    จากขอมูล 
    ก. ทําไมตอนนี้ผักกะสังของนักเรียนจึงมีสีแดง 
    ข. ทําไมตนกะสังที่มีรากจงึแดงมากกวาตนที่ไมมีราก 
    ค. ลักษณะของใบไมวนันี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร 
   ง.  ทําไมใบไมที่เรารดน้ําทิ้งไวเมื่อเดือนกอนจึงเนาเปอย 
 
8. การทดลองนําเทอรโมมิเตอรไปวัดอณุหภูมิของอากาศตามสถานที่ตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียนแลว 
    บันทึกผล  สมมติฐานการทดลองนี้ตรงกับขอใด 
     ก. อากาศหนาวไมเทากัน  ข. อากาศรอนไมเทากัน 
     ค. สถานที่ตางกันจะมีอากาศแตกตางกนั ง. บริเวณตางกันจะมีอุณหภมูิตางกัน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 470

9. “นักเรียนคงเคยซักผาดวยกันทุกคน เมื่อตากผาในที่รมกับตากผากลางแดด ตากที่ไหนจะแหงเร็ว 
    กวากนั” จากคําพูดดังกลาวสามารถตั้งสมมติฐานไดอยางไร 
     ก. การซักผากลางแดดทําใหผาเสีย 
     ข. การตากผากลางแดดแหงเร็วกวาในรม 
     ค. การซักผาในรมทําใหไมรอนแดดมาก 
     ง. การตากผากลางคืนควรตากในรมมากกวากลางแดด 
 
10. พืช ก เปนพืชน้ํา  ดังนัน้ ถานําพืช ก ไปปลูกในกระถางบนดิน กจ็ะบอกไดวา พืชนีต้องตาย 
     จากขอความขางตนสิ่งใดสอดคลองกับการพยากรณ 
     ก. พืช ก เปนพืชน้ํา   ข. พืชที่ปลูกนีต้องตาย  
     ค. พืชอยูในกระถางดนิ  ง. พืชที่ชอบน้าํจะไมตาย 
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เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทางการเรียนกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 3  น้ําฟาดวงดาว 

 
ขอท่ี เฉลย ทักษะที่ประเมิน 

1 ค กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
2 ง สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
3 ก สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
4 ก สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
5 ค ตีความหมายและลงขอสรุป 
6 ง วัด 
7 ค ลงความคิดเหน็จากขอมูล 
8 ง ตั้งสมมติฐาน 
9 ข ตั้งสมมติฐาน 
10 ข พยากรณ 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ-สกุล    นางอารยา  ชออังชัญ 
เกิดวันท่ี    7  พฤศจิกายน  2518 
ท่ีอยู    201 หมูที่ 9  ตาํบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหวัหนิ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ท่ีทํางาน    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ เขต 2  
    อําเภอปราณบรีุ  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2530 โรงเรียนวัดโคกหมอ 
 พ.ศ. 2536 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
 พ.ศ. 2540 ศรุศาสตรบัณฑิตเกยีรตินิยม  สาขาการศึกษาปฐมวยั 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. 2545   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
    มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 พ.ศ. 2553   ศึกษาศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
    กลุมหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2540 อาจารย 1   โรงเรียนวัดบัลลังก  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
 พ.ศ. 2546 ชวยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล 
 พ.ศ. 2553 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ เขต 2  
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