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 The purposes of this study were 1) To compare the seventh grade students’ learning 
achievements before and after taught by creative problem solving process,  2) To study scientific skills of the 
seventh grade students taught by creative problem solving process, and 3) To study students’ opinions towards 
the instruction of Earth’s atmosphere unit taught by creative problem solving process. The sample of this 
research consisted 35 students of the seventh grade class 1/1 Khayoiwittaya school, Phetchaburi. This study 
took 21 hours using One Group Pretest-Posttest  Research Design. 
 The research instruments were 1) seven lesson plans of Earth’s atmosphere unit taught by 
creative problem solving process, 2) achievement test of Earth’s atmosphere content, 3) scientific skills and 
creative problem solving evaluation forms, and 4) the students’ opinions questionnaire towards creative 
problem solving process. The statistical analysis were percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.), 
Dependent t-test and content analysis. 
 The results of this research were as follow:  
 1. The students’ learning achievements after studying Earth’s atmosphere unit taught by 
creative problem solving process. were higher than before significant at the .01 level. 
 2.  The seventh grade students’ scientific skills were at high level during studying taught by 
creative problem solving process. 
 3.  The students’ opinions towards the instruction of Earth’s atmosphere unit taught by creative 
problem solving process were at the highest level. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเขม้แข็ง เพื่อให้
สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การพฒันาหลักสูตรและปรับ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนอย่างรอบด้านท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดย
บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ทกัษะชีวิต และนันทนาการท่ีครอบคลุมทั้ง
ศิลปะ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเป็นไทย และเร่ืองอาเซียนศึกษา          
ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ในห้องเรียน  การเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างนิสัยใฝ่รู้ มีทกัษะใน
การคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  รับฟังความเห็นของผูอ่ื้น และการต่อยอดสู่ความคิด
สร้างสรรค์ ค้นหาเด็กท่ีมีอจัฉริยภาพและผูมี้ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปกรรม หัตถกรรม การกีฬา ดนตรี เป็นตน้ ให้ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน และ
พฒันาศกัยภาพให้มีความเป็นเลิศ สามารถแสดงศกัยภาพในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มท่ีและ
ต่อเน่ือง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, 2555: 45) 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทในสังคมโลก
ปัจจุบนัและอนาคต วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดท่ีเป็นเหตุผล คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์  คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะส าคญัในการค้นควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่จึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรคแ์ละมีคุณธรรม (กรมวชิาการ, 2544: 1)  
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งทั้งในสังคมปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิต ล้วนแล้วแต่เป็นผลของ
วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีท าให้มนุษย์ได้พฒันา วิธีคิดเป็นเหตุเป็นผล        
คิดวิเคราะห์ในการคน้ควา้หาความรู้ สามารถแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ี
หลากหลาย ตรวจสอบได ้วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge-based Society) ดงันั้น ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะ
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มีความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมี
เหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น     
จะช่วยให้เกิดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คือ ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถใน
การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล
คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
สังคม  แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2551: 2) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ี 3  (พ.ศ. 
2554-2558)  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของ
โรง เ รียน เขาย ้อยวิทย า   ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  อยู่ในระดบัพอใช ้  
นอกจากน้ีจากรายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา ปีการศึกษา 2557 พบว่า 
มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร อยูใ่นระดบัปรับปรุง เม่ือพิจารณา
ผลการประเมินผลการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ในปีการศึกษา 2557  
จากรายงานผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย 2.32 และ 2.43 
ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั  ซ่ึงยงัต ่ากว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้คือ นกัเรียนตอ้งมี
ระดับผลการเรียนเฉล่ีย 2.5  แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  
 จากการรายงานผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 3 
ของโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา ปีการศึกษา 2556-2557 (รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน                          
O-NET) [http://www.niets.or.th/examweb/frlongin.aspx) พบว่า ผลคะแนนสอบกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.85 
ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าระดบัจงัหวดั ร้อยละ 39.47 และระดับประเทศ ร้อยละ 37.95 และ                
ปีการศึกษา 2557  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.44 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัจงัหวดั ร้อยละ 39.90 
และระดบัประเทศ ร้อยละ 38.62  และมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.59 ซ่ึงยงัต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยาก าหนดไว้ท่ีผลคะแนนเฉล่ียประเมินการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ             
ขั้นพื้นฐาน เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2556  อยา่งนอ้ยร้อยละ 5  (รายงานผลการปฏิบติังานโรงเรียน
เขายอ้ยวิทยา ปีการศึกษา 2556-2557)  และจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
พบว่า ในมาตรฐานท่ี 4 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ     
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มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้ น 
ความสามารถในการคิด จึงมีความส าคญัยิ่งส าหรับการจดัการศึกษาในปัจจุบนั คือส่งเสริมและ
พฒันาให้นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทกัษะการคิด 
(Thinking Skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ไดใ้นโลกแห่งการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและสร้างสรรค ์ (Gough 1991, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2552: 1) 
 นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า ครูไม่สามารถดูแลและกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดไดท้ัว่ถึง การเรียนการสอน 
มีความโน้มเอียงให้นักเรียนคล้อยตาม นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ีเน้ือหา
หลกัสูตรของสาระวิทยาศาสตร์ท่ีก าหนดให้เรียนมีมากเกินไป ท าให้ยากแก่การรับรู้ของนกัเรียน
ส่วนใหญ่ และยากแก่การสอนเพื่อพฒันาให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดในเวลาท่ีจ ากดั  ส่วนปัญหา
ดา้นครูผูส้อน พบวา่ ครูผูส้อนไม่ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร คู่มือครู และการวดัผลประเมินผล 
ครูไม่ปรับวิธีการสอน ใช้วิธีการอธิบายหรือบรรยายเป็นส่วนใหญ่  สภาพปัญหาอีกอย่างหน่ึงใน
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันคือ  ความไม่สอดคล้องกับวิว ัฒนาการด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว  เน่ืองจากการเรียนการสอนตามคู่มือครู
นั้น ตอ้งการใหน้กัเรียนไดรั้บขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งเพียงอยา่งเดียว  
 ครูท่ีเป็นมืออาชีพมีบทบาทของครู คือ การสอนวิธีหาความรู้ ให้กบันักเรียนในโลก
แห่งความรู้มากมายนบัเกินกว่าท่ีครูผูส้อนคนไหน ๆ จะสามารถสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จนหมด  
ซ่ึงสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยกล่าวว่าวิธีการสอนท่ีไม่เน้น
กระบวนการให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาในดา้นการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ท าให้ผูเ้รียนขาดคุณลกัษณะช่างสงสัย และใฝ่หาค าตอบ เน่ืองจากการสอนขาด
ทกัษะและความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ และประเมินค่า ยงัเนน้การสอนใน
หนงัสือมากกวา่สอนคน นอกจากนั้นยงัขาดการเช่ือมโยงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  
ซ่ึงสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติท่ีเสนอแนะว่า “กระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจะกระตุน้เด็กท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัได ้เม่ือมีโอกาสท่ีจะ
เรียนรู้และคน้พบศกัยภาพของตนเอง” อนัเป็นแนวทางส าคญัในกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีให้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด เน้นตวัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
ของการเรียนรู้ ดงันั้นครูจึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีตอ้งคน้หาศกัยภาพของผูเ้รียน และตอ้งจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน 
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 ความส าคญัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดท่ี 4 
แนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 22 ไดก้ล่าวไวว้่า  “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคน   
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ”   ดงันั้น ผูส้อนทุกคน  
จึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทของตนเอง จากการเป็นผูบ้อกความรู้ให้จบไปในแต่ละคร้ังท่ี     
เขา้สอนมาเป็นผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนกล่าวคือ เป็น          
ผูก้ระตุน้ส่งเสริมสนบัสนุนจดัส่ิงเร้าและจดักิจกกรมให้ผูเ้รียน เกิดการพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล การจดักิจกรรมจึงตอ้งเป็นกิจกรรมท่ี 
ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์  ศึกษาและคน้ควา้ไดล้งมือปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้และ
คน้พบความรู้ด้วยตนเองเป็นสาระ ความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อนัจะน าไปสู่       
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ผูส้อน
จึงตอ้งสอนวิธีการแสวงหาความรู้ (Learn How to Learn ) มากกวา่สอนตวัความรู้ สอนการคิด
มากกวา่สอนใหท้่องจ าสอนโดยเนน้ ผูเ้รียนเป็นส าคญัมากกวา่เนน้ท่ีเน้ือหาวชิา 
 การสอนโดยเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัจะช่วยพฒันาผูเ้รียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งดา้นความรู้ทกัษะ และเจตคติ (ลกัษณะนิสัย) สอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์      
เดชะคุปต์ (2545: 14)  ท่ีกล่าวว่า  การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ แนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู ้เ รียนสร้างความรู้ใหม่และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้
กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการกลุ่ม และ  
ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครู             
มีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก จดัประสบการณ์เรียนรู้ให้ผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคัญ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีหลายวิธี  ได้แก่ แบบสรรค์สร้างความรู้ 
(Constructivism) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Science Project Method) การสอนแบบทดลอง 
(Experimental Method)  และการสอนแบบคน้พบ (Discovery Method) เป็นตน้ และในการจดั    
การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์นั้นเป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการเรียนการสอนเพื่อช่วยพฒันากระบวนการคิดท่ีมีเหตุมีผล    
มีวิจารณญาณให้สามารถคิดอยา่งสร้างสรรคท่ี์สามารถจดัเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หรือเป็น
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ให้นกัเรียนเกิดความรู้ มีประสบการณ์ จากการปฏิบติัจริง โดย
ใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เกิดองค์ความรู้
จากการเรียนรู้ ไดพ้ฒันากระบวนการคิด เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หรือประดิษฐ์  
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ส่ิงต่าง ๆ นอกจากน้ีการจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตรา 24 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544: 14) ซ่ึงกล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด         
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์จริง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ น ้ าฝน คูเจริญไพศาล (2548: 
บทคดัย่อ) กล่าวว่า จากการน าหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั เร่ือง สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวนั ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 3 ไปทดลองใช ้พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง ซ่ึงไดรั้บการสอนดว้ยหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบปกติ ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียน       
การสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 จากการศึกษางานวจิยั ผูว้จิยัพบวา่  การใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคใ์นการ
จดัการเรียนการสอนนั้น    มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนอีกดว้ย ดงัจะเห็นจากงานวิจยั
ของ Shean (1977, อา้งถึงในหงส์สุนีย ์เอ้ือรัตนรักษา, 2536) ท่ีพบวา่ การฝึกแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
เกิดการพฒันาความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเร่ิมเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั   และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของนฤมล จันทร์สุขวงค์ (2551) ได้ท าการวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานท่ี
ประยุกต์ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการท างาน
กลุ่มและคุณภาพผลงานของนกัเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ 1) แผนกิจกรรมโครงงานท่ี
ประยุกตใ์ชก้ระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท่ี์ออกแบบข้ึน ประกอบดว้ย 16 แผนยอ่ย มีล าดบั
ขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ีส าคญัดงัน้ี 1.1) การท าความเขา้ใจปัญหาซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งคน้หาปัญหา
แลว้คดัเลือกปัญหามาเป็นฐานในการแกปั้ญหา 1.2) การก่อก าเนิดความคิดนกัเรียนจะไดคิ้ดสร้าง
ผลงานอยา่งหลากหมายแลว้เลือกเป็นผลงานของกลุ่มเพียง 1 อยา่ง 1.3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1.4) 
การวางแผนปฏิบติัการ โดยเขียนเป็นเคา้โครงของโครงงาน 1.5) การลงมือท าโครงงานโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาหาทางแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท าผลงาน 1.6) 
ประเมินงานและช้ินงาน 1.7) การเขียนรายงาน 1.8) การน าเสนอโครงงานซ่ึงจะเปิดโอกาสให้
นกัเรียนออกแบบแบบการน า เสนออย่างหลากหลาย สร้างสรรคแ์ละน่าสนใจ  และ 2) นกัเรียนท่ี
ปฏิบติักิจกรรมโครงงานท่ีประยุกตใ์ช้กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคมี์ความคิดสร้างสรรค์
ทกัษะการท างานกลุ่มและคุณภาพผลงานสูงกวา่กลุ่มท่ีปฏิบติักิจกรรมโครงงานแบบปกติ 
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 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการน ารูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคม์าใช้ในการเรียน
การสอน  ดงัท่ี พชัรา พุม่พชาติ (2552: 215) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การแก ้
ปัญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบวา่ เด็กปฐมวยัในกลุ่มท่ีใชรู้ปแบบการจดั
ประสบการณ์แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งข้ึนกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ เด็กปฐมวยัในกลุ่มท่ีใช้
รูปแบบการจดัประสบการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงข้ึนกว่ากลุ่มท่ี     
ไม่ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์  เด็กปฐมวยัในกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์4 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองคร้ังท่ี 1 
หลงัการทดลองคร้ังท่ี 2 และการติดตามผลการทดลองสูงข้ึนอยา่งเป็นล าดบัขั้น และมีความคงทน
ของพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคใ์นระยะติดตามผลการทดลอง จากผล
การทดลองพบว่า เด็กปฐมวยัในกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคสู์งข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กปฐมวยัไดรั้บการจดักิจกรรมกระตุน้ให้เด็กเกิด
จินตนาการ การคิดหาเหตุผลในการน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ตามระดบัการพฒันาการ
และศกัยภาพมาใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ครูปฐมวยัท่ีใชรู้ปแบบการจดัประสบการณ์มี
ความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถในการเขียนแผนจดัประสบการณ์และมีความสามารถในการจดั
ประสบการณ์ อยู่ในระดับดีมาก และมีความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัเด็ก มีขั้นตอน
วธีิการจดักิจกรรมและการประเมินท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 การศึกษาลกัษณะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Parnes (1976) พบว่า  
โครงสร้างการจินตนาการ  และการเนน้การคิดหาทางเลือกหลาย ๆ แบบก่อนท่ีจะเลือกเพื่อน าไปใช้
แกปั้ญหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูแ้กปั้ญหา ตั้งตน้จากความยุ่งเหยิง หรือความสับสน ไปสู่การ
แกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ และพฒันาพฤติกรรมความสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ การให้บุคคลใช้ความรู้ 
จินตนาการ และประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ในการผลิตความคิดใหม่ และเขียน
รายงานการวางแผนท่ีมีคุณค่า โดย Parnes ระบุว่า ความสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมท่ีฝึกฝนและ
เรียนรู้ได ้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ลกัษณะท่ีมาแต่ก าเนิดและคงท่ี มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ท่ี
แตกต่างกนัมากบา้ง นอ้ยบา้ง ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล และสามารถฝึกและพฒันาได ้ดงันั้น
รูปแบบของการเรียนตอ้งมีการฝึกฝน ไดเ้รียนรู้จากตวัอยา่ง และมีโอกาสใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดย
คิดวา่ความรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้คนมีความสร้างสรรค ์คนเราจะมีความสร้างสรรค ์โดยปราศจากความรู้
ไม่ได ้(Maker, 1982 and Parnes, 1976)   
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 การวิจยั เร่ือง การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวจิยัเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี  
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism)  ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั
การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุด คือ เช่ือวา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้
ท่ีเป็นของตนข้ึนมาจากความรู้ท่ีมีอยู่เดิม หรือจากความรู้ท่ีรับเข้ามาใหม่ ด้วยเหตุน้ีห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 จึงไม่ควรเป็นห้องเรียนท่ีครูเป็นผูจ้ดัการทุกส่ิงทุกอยา่ง โดยนกัเรียนเป็นฝ่ายรับ แต่
ตอ้งใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเองสร้างความรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียน
มากข้ึน (มณัฑรา ธรรมบุศย,์ 2553: ออนไลน์)  ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยตวัผูเ้รียนนั้น ไม่วา่ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บมาใหม่กบัขอ้มูลเก่าหรือความรู้เก่าท่ีมีอยูแ่ลว้จากแหล่งต่าง ๆ และการท่ีผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัคนอ่ืน ๆ มาเป็นเกณฑ์ช่วยในการตดัสินใจ โดยท่ีความรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน
อยา่งมีความหมายเฉพาะตวัของผูเ้รียนนั้น ๆ จากบูรณาการระหวา่งความรู้เดิมท่ีมีอยูก่บัส่ิงท่ีพบเห็น
เป็นการเรียนรู้จากห้องปฏิบติัจริงจากสภาพแวดลอ้มท าให้ผูเ้รียนมีการปรับเปล่ียนความรู้ความคิด
ใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์มากข้ึน (ศิริภรณ์ เม่นมัน่, 2543: 12)  
 การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูจะตอ้งสอนการ
แกปั้ญหา ควบคู่กนัไประหวา่งการจดัการเรียนการสอนเน้ือหาวิชาโดยการสอดแทรกแนวคิดต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการพฒันากระบวนการท่ีจะช่วยให้เกิดการคิด และมีทกัษะในเชิงปฏิบติัการต่าง ๆ อยา่ง
เป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็น
กระบวนการ มีนิสัยในการคิด การแกปั้ญหาอย่างต่อเน่ือง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะตอ้งฝึกให ้
นกัเรียนไดพ้ฒันานอกเหนือไปจากความรู้ความเขา้ใจเฉพาะเร่ืองท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเน้ือหาสาระของ
ค าอธิบายรายวชิา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 หมวด 4 มาตรา 24 (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544: 14) ท่ีตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถการ
แกปั้ญหาในการศึกษาคน้ควา้ และคิดคน้ทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดงันั้นจะเห็นวา่การสอน
นกัเรียนให้เกิดการพฒันาทกัษะดงักล่าวนั้น เป็นการสอนคนให้เป็นคน เป่ียมดว้ยศกัยภาพแห่งตน
ไม่ไดส้อนแค่ความรู้เท่านั้น 
 ออสบอร์น  (Osborn, 1957, อา้งถึงใน ศศิรัศม ์ สริกขกานนท์, 2540)  นกัจิตวิทยา
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาดา้นความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ล็งเห็นความส าคญัของความสามารถใน
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ของบุคคล จึงก่อตั้งสถาบนัการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
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Problem Solving Institute: CPSI) ข้ึน  ท่ีเมืองบฟัฟาโล มลรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 
1959 ท าการศึกษา คิดคน้ และรวบรวมกระบวนการเก่ียวกบัการเกิดและการพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ จากแนวคิดและทฤษฎีของนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่าน 
และถูกน ามาใชใ้นการศึกษามากเก่ียวกบัการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์นอกจากน้ี ออสบอร์น และ
พาร์น (Osborn and Parnes, 1966, อา้งถึงใน สมปอง เพชรโรจน์, 2549) กล่าววา่ การแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคจ์ะมีวธีิการคน้หาค าตอบท่ีแตกต่างกนัออกไป มีความสลบัซบัซ้อน และคน้พบแนวทาง
แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ และเหมาะสมท่ีสุดในสภาพแวดล้อมขณะนั้น การแก้ปัญหาท่ีเป็นการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็นกรอบแนวคิดท่ีใชท้กัษะการคิดและ
เคร่ืองมือการคิดเพื่อคน้หาวิธีการหาค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย มีโครงสร้างของ
กระบวนการท่ีใช้จินตนาการ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์คน้หาทางเลือกในการแกปั้ญหาและพิจารณาตดัสินเลือกแนวคิดในการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดและแปลกใหม่ (Parnes, 1967) 
 ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์น้ี เพื่อฝึกให้
นกัเรียนพฒันากระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จึงน ากระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์มาเป็น
ขั้นตอนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เร่ือง
บรรยากาศ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลกัษณะตามท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการ และผูว้ิจยัเห็นว่าเน้ือหาเร่ือง บรรยากาศ เป็นเร่ืองใกล้ตวั ควรฝึกให้นกัเรียน ไดคิ้ด
แก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัสถานการณ์ เร่ือง บรรยากาศ อีกทั้งเพื่อให้
นกัเรียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของบรรยากาศ การเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ ปัจจยัท่ีท าให้
บรรยากาศเปล่ียนแปลงผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการอนุรักษ์ และพฒันา
ใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน  อีกทั้งปัญหาเร่ืองบรรยากาศเป็นปัญหาท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของโลกในปัจจุบนั 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์ เพื่อพฒันา
ความสามารถทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา     
อย่างสร้างสรรค์ ดังกล่าวข้างต้นพบว่า กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงสอดคล้อง            
กบัแนวความคิดของพาร์น (Parnes, 1992) เป็นการจดัประสบการณ์โดยเน้นกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ และสามารถส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได ้ ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง พาร์น (Parnes, 
1992) มาใชพ้ฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เน่ืองจากเป็น
วิธีการท่ีสามารถช่วยเพิ่มผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และท าให้นักเรียนสามารถพฒันา
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีนักเรียนจะต้องประยุกต์ใช้จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค ์สัญชาติญาณ แนวคิดใหม่ ๆ ร่วมกบัขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูม่าใชแ้กปั้ญหาเพื่อคน้หา
วิธีการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าเหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์จะส่งเสริมให้บุคคลแกปั้ญหาด้วยวิธีการท่ีสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงั
ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ และมีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม  ขั้นตอนกระบวนการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง พาร์น (Parnes, 1992) มาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 ส ารวจปัญหา (Explore the Challenge) ประกอบดว้ย  การคน้หาจุดมุ่งหมายใน  
การเรียนรู้ (Objective Finding: OF)  การแสวงหาขอ้เท็จจริง  (Fact Finding: FF) และการระบุปัญหา 
(Problem Finding: PF)  ขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา (Generate Ideas) ประกอบดว้ย 
การคน้หากรอบแนวคิดในการแกไ้ขปัญหา (Idea Finding: IF) และขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการ (Prepare for 
Action) ประกอบดว้ย แนวทางการแกปั้ญหา (Solution Finding: SF)  และการยืนยนัแนวทางการ
แกปั้ญหา (Acceptance Finding: AF)  
 จากผลการศึกษางานวิจยัและเอกสารต่าง ๆ  ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดกรอบแนวคิดใน 
การวจิยั ดงัภาพท่ี 1  ดงัน้ี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

1. ผลการเรียนรู้เร่ือง บรรยากาศ 
2. ความสามารถทางวทิยาศาสตร์       
3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ขั้นท่ี 1 ส ารวจปัญหา   
     - การคน้หาจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  
    - การแสวงหาขอ้เทจ็จริง   
    - การระบุปัญหา   
ขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา  
    - การคน้หากรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา  
ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการ 
    - แนวทางในการแกปั้ญหา   
    - การยนืยนัแนวทางในการแกปั้ญหา  
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 2.  เพื่อศึกษาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 โดย
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
เร่ือง บรรยากาศ  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

ค ำถำมในกำรวจัิย 
 1. ผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้
หรือไม่ 
 2.  ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจดั 
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัใด 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
บรรยากาศท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัใด  
 

สมมติฐำนของกำรวจัิย 
  ผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
  

ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.  ประชากร 
  1.1 ประชากร  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา อ าเภอ        
เขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 ท่ีก าลงัศึกษาใน   
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 5 หอ้งเรียน รวม 150 คน  
  1.2  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 35 คน โรงเรียน       
เขายอ้ยวทิยา อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย  (Sample Random Sampling) 
โดยวธีิการจบัสลากหอ้งเรียน   
 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
       ตวัแปรท่ีศึกษาส าหรับวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
  2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่   การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
      2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ  
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   2.2.2  ความสามารถทางวทิยาศาสตร์  
   2.2.3  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
  2.3 เน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัส ว21101  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี    
เร่ือง บรรยากาศ  ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบไปดว้ยเร่ือง  สมบติัของอากาศ  เมฆ หมอก  น ้ าคา้ง  ฝน ลม 
และพายุ  การพยากรณ์อากาศ  อุตุนิยมวิทยา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก  ผล
ของภาวะโลกร้อน   รูโหวโ่อโซน และฝนกรด ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  
 3. ระยะเวลาท่ีใชท้ดลอง 
  ผูว้จิยัไดก้  าหนดระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา              
7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวม 21 ชัว่โมง 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยท่ีครูเนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัอยา่งมีระบบตาม
แนวความคิดของ พาร์น (Parnes, 1992)  มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 ส ารวจปัญหา (Explore the 
Challenge) ประกอบดว้ย 1) การคน้หาจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (Objective Finding: OF) 2) การ
แสวงหาขอ้เท็จจริง (Fact Finding: FF) และ 3) การระบุปัญหา (Problem Finding: PF) โดยให้
นักเรียนท าการส ารวจหาข้อมูลความจริง และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ และสามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้   ขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา 
(Generate Ideas) ประกอบดว้ย 1) การคน้หากรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา  (Idea Finding: IF) เป็น
การรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา วิธีการแกปั้ญหาให้ไดม้ากท่ีสุด โดยไม่มี
การวิพากษ์วิจารณ์หรือตดัสินความคิดท่ีเสนอมา และขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการ (Prepare for Action) 
ประกอบดว้ย 1) แนวทางในการแกปั้ญหา (Solution Finding: SF)  และ 2) การยืนยนัแนวทางใน
การแกปั้ญหา (Acceptance Finding: AF)  เป็นการตดัสินเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด เหมาะสม   
มีประสิทธิภาพมาก  และสามารถปฏิบติัการแกปั้ญหาตามวธีิท่ีไดเ้ลือกไวไ้ด ้และสามารถน าความรู้
ท่ีไดจ้ากการคน้พบดว้ยตนเองไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาสถานการณ์ใหม่ได ้   
 2.  ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 1) วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) มีขั้นตอน ดงัน้ี  1.1) การ
ตั้งสมมติฐานจากปัญหา  1.2) การออกแบบการทดลอง  1.3) การบนัทึกผล 1.4) การวิเคราะห์และ
สรุปผล  1.5) การเขียนรายงาน โดยใชแ้บบประเมินความสามารถดา้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึน และ 2) ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) คือ พฤติกรรมและความสามารถท่ีเกิดจากการปฏิบติั ฝึกฝน 
และมีความคิดอย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนค้นคว้า
แกปั้ญหา ไดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ  แบ่งออกเป็น 5 ทกัษะ ดงัน้ี  1) ทกัษะการตั้งค  าถาม 
2) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 3) ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร  4) ทกัษะการทดลอง  และ      
5) ทกัษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  โดยใช้แบบประเมินทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างข้ึน  
 3.  ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
 4.  ความคิดเห็น  หมายถึง ระดับความรู้สึกหรือความนึกคิดท่ีได้จากการสอบถาม
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซ่ึงว ัดโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 5 ดา้น คือ  
1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 4) ดา้นวดัและ
ประเมินผล  และ 5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยใชเ้กณฑ์แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  
 5.  นกัเรียน  หมายถึง  ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา อ าเภอเขายอ้ย จังหวดัเพชรบุรี สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10   
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. เป็นแนวทางส าหรับครูและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการศึกษาท่ีจะน าเอาความรู้จาก
การศึกษาไปประยกุตแ์ละปรับใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกบัสภาพและความตอ้งการ วุฒิภาวะของนักเรียนเพื่อ
พฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มากข้ึน 
 2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไปประยกุตใ์ชไ้ปใชจ้ดัการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืน 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง  การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี  1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการวจิยัดงัน้ี 
 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวทิยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 2.  การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 3.   กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 4.  การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem 
Solving) 
 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนเขำย้อยวทิยำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 

 

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้าง
ยืดหยุ่น ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทย   
ให้ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการ
พฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมี
สมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ
แบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทกัษะดา้น
เทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ย่างสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
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 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้
พฒันาผู ้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดซ่ึงจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัน้ี 
 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน        
การเรียนรู้ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมใน 
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความ
ถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและ
สังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน    
ต่อตนเองสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างานและการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมการปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้มและการรู้จกั
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้น
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้           
การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคถู์กตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
 1.  รักชาติศาสน์กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3.  มีวนิยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและในงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต และการท างาน
เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
สามารถตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลหลากหลายและประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) ดงันั้น ทุกคน   
จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการ
เช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น 
โดยไดก้ าหนดสาระส าคญัไว ้ดงัน้ี 
 สาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
 สาระท่ี 2  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 สาระท่ี 3  สารและสมบติัของสาร 
 สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี 
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 สาระท่ี 5  พลงังาน 
 สาระท่ี 6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
 สาระท่ี 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเขำย้อยวทิยำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
 วสัิยทศัน์ 
 โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา มุ่งพฒันาให้นกัเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีอาชีพ  อยูใ่นสังคมได้
อย่างมีความสุขและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโดยความร่วมมือของชุมชนและโรงเรียนอย่าง
เขม้แขง็ 
 พนัธกจิ (Mission) 
 1.  พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ 
 2.  พฒันาผูเ้รียนเป็นคนดี  คนเก่ง  สามารถด ารงชีวติ  ตามวิถีไทย และในสังคมอยา่งมี
ความสุข 
 3.  พฒันาระบบบริหารประสานชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 เป้ำประสงค์ (Goal) 
 1.  บุ คคล ากร มีประ สิท ธิภ าพและศัก ยภาพตาม เกณฑ์ม าตรฐ านวิ ช า ชีพ  
 2.  นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 
 3.  โรงเรียนมีการบริหารงานอยา่งมืออาชีพโดยมีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
 มำตรฐำนกำรเรียนรู้   
 หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ซ่ึงเป็น
ข้อก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ สมรรถนะ  และคุณลักษณะ          
อนัพึงประสงค์ของแต่ละกลุ่มสาระ  เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพฒันาผูเ้รียน โดยก าหนดเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  และมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
 เวลำเรียน   
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  ก าหนดเวลาเรียนและกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนไวด้งัน้ี 
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 1.  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3)  จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค        
มีเวลาเรียนไม่เกิน 1,200 ชัว่โมง/ปี   
 2.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6)  จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค           
มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 3,600 ชัว่โมง/ปี 
 กำรวดัและประเมินผล   
 โรงเรียนเขาย้อยวิทยาได้ใช้หลักเกณฑ์การวดัประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนว
ปฏิบติัการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
มาใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
 โครงสร้ำงหลกัสูตรโรงเรียนเขำย้อยวิทยำ   
 โรงเรียนเขาย้อยวิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน      
ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
หน่วย 
การเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 
หน่วย 
การเรียน 

รายวชิาพ้ืนฐาน 11(440) รายวชิาพ้ืนฐาน 11(440) 
ท21101  ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102  ภาษาไทย 2 1.5(60) 
ค21101  คณิตศาสตร์ 1 1.5(60) ค21102  คณิตศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว21101  วทิยาศาสตร์ 1 1.5(60) ว21102  วทิยาศาสตร์ 2 1.5(60) 
ส21101  สงัคมศึกษา  ศาสนา 
วฒันธรรม 1 

1.5(60) ส21103  สงัคมศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม 2 

1.5(60) 

ส21101  ประวติัศาสตร์ 1 0.5(20) ส21102  ประวติัศาสตร์ 2 0.5(20) 
พ21101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0(40) พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0(40) 
ศ21101  ศิลปะ 1 1.0(40) ศ21101  ศิลปะ 2 1.0(40) 
ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1 1.0(40) ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2 1.0(40) 
อ21101  ภาษาองักฤษ 1 1.5(60) อ21102  ภาษาองักฤษ 2 1.5(60) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 2.5(100) รายวชิาเพ่ิมเติม 2.5(100) 
ง20241  คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 0.5(20) ง20242  คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 0.5(20) 
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ตารางท่ี 1  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
หน่วย 
การเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 
หน่วย 
การเรียน 

วชิาเพ่ิมเติมตามความถนดัและ 
ความสนใจ 

2.0(80) วชิาเพ่ิมเติมตามความถนดัและ 
ความสนใจ 

2.0(80) 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมนกัเรียน  
  ลูกเสือ-เนตรนารี 20    ลูกเสือ-เนตรนารี 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมแลสาธารณ 
ประโยชน ์

7 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณ 
ประโยชน ์

8 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

ว21101 วทิยาศาสตร์ 1 
รายวชิาพื้นฐาน                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1          จ  านวน  60 ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวชิา          
 สังเกต อธิบาย เปรียบเทียบ สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์  
ระยะทาง การกระจดั อตัราเร็วและความเร็ว ในการเคล่ือนท่ีของวตัถุ อุณหภูมิและการวดัอุณหภูมิ 
การถ่ายโอนความร้อน และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  การดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่
รังสี สมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก  อธิบายความสัมพนัธ์
ระหว่าง อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ  การเกิด
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อมนุษย ์ ผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
และส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษยท่ี์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด ผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการ            
สืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่
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ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กนั 
 

รหสัตวัช้ีวดั         
 ว 4.1ม.1/1-2    
 ว 5.1ม.1/1-4 
 ว 6.1ม.1/1-7 
 ว 8.1ม.1/1-9 
  รวมทั้งหมด  22  ตวัช้ีวดั 
 

โครงสร้างรายวชิา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  รหสัวชิา ว 21101  วทิยาศาสตร์ 1 
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 1 

 

ตารางท่ี 2   โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 

 

ท่ี 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวดั 

 

สาระส าคญั 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
คะแนน 

1 แรงและการเคล่ือนท่ี ว 4.1  ม.1/1, ม.1/2, 
ว 8.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,  
ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

-  ปริมาณสเกลาร์และ
เวคเตอร์ 
-  ระยะทาง การกระจดั 
อตัราเร็ว ความเร็ว 

14 25 

2 พลงังานและ 
ความร้อน 

ว 5.1  ม.1/1, ม.1/2,  
ม.1/3, ม.1/4 
ว 8.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
ม.1/4,  ม.1/5, ม.1/6,  
ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

-  การวดัอุณหภูมิดว้ย
เทอร์โมมิเตอร์ 
-  การถ่ายโอนพลงังาน 
-  สมดุลความร้อน 

25 40 

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

-  บรรยากาศ 
-  สมบติัของอากาศ 
 -  เมฆ หมอก และ
น ้ าคา้ง 
-  ฝน ลมและพาย ุ
-  การพยากรณ์อากาศ 

21 35 
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ตารางท่ี 2   โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 

 
 

ท่ี 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวดั 

 

สาระส าคญั 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
คะแนน 

   -  อุตุนิยมวทิยาและ 
การพยากรณ์อากาศ  
-  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ของโลก 
-  ผลของภาวะโลก
ร้อน  รูโหวโ่อโซน 
และฝนกรด ท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  

รวมตลอดปี / ภาค 60 100 
 

 โดยผูว้ิจยัเลือกเน้ือหา เร่ือง บรรยากาศ มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นเร่ือง
ใกล้ตวั เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทกัษะการแก้ปัญหาและพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
เก่ียวกบัสถานการณ์ เร่ือง  บรรยากาศ เพื่อให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึงความส าคญัของบรรยากาศ 
การเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ ปัจจยัท่ีท าให้บรรยากาศเปล่ียนแปลงผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย ์
และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการอนุรักษ ์และพฒันาใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน  อีกทั้งปัญหาเร่ือง บรรยากาศ
เป็นปัญหาท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของโลกในปัจจุบนั  
 

กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งให้เกิดการพฒันาผูเ้รียนให้ครบ        
ทุกด้าน  ทั้ งทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และทกัษะกระบวนการ  การจดัประสบการณ์        
การเรียนรู้จะยดึความสนใจ ความสามารถ และความถนดัของผูเ้รียนตามวถีิประชาธิปไตย  โดยเนน้
ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัและเรียนรู้วิธีการเรียน (Learn How to Learn) ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง เพื่อให้
เกิดลกัษณะนิสัยการเรียนรู้ดว้ยตนเองต่อเน่ืองและตลอดไป 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542        
มาตรา 24 ไดร้ะบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวชิาการ, 2545: 142) 
 1.  สร้างเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 
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 2.  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครูกบันกัเรียน 
 3.  กระตุ้นให้ผูเ้รียนตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความสามารถ และความถนดัของผูเ้รียน 
 4.  ใหผู้เ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรงหรือลงมือท าดว้ยตนเอง 
 5.  ใหผู้เ้รียนมีโอกาสท างานร่วมกนั 
 6.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจ  ความสามารถ  และความถนดัของ
ผูเ้รียน  
 7.  จดัประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนและเช่ือมโยงการน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การพฒันาความคิดและความสามารถ โดย
อาศยัประสบการณ์และปฏิสัมพนัธ์  ระหว่างผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม  ท าให้บุคคลด าเนินชีวิตได้
อยา่งมีความสุขในสังคม  ดงันั้น ก่อนท่ีครูผูส้อนจะจดัการเรียนการสอน  ตอ้งตระหนกัวา่การเรียนรู้
เกิดข้ึนดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเอง การเรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม ฉะนั้นประสบการณ์
ของนกัเรียนจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งยิ่ง  กระบวนการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน
ไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครูหรือนักเรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิดต่าง ๆ ท่ีมีผูบ้อกให้เท่านั้น  
กระบวนการท่ีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา ส ารวจตรวจสอบและคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย จึงสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้
ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชเ้ม่ือมีสถานการณ์
ใด ๆ มาเผชิญหน้า ดงันั้น การท่ีนกัเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ จึงตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 59) 
 ก่ิงฟ้า สินธุวงศ์  (2537: 92) ไดก้ล่าววา่ในกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนจะ
เป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนไดเ้องจากความเขา้ใจภาพในตนเองและส่ิงรอบๆ ตวัท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ ผูเ้รียน
อาจจะเรียนรู้ได้โดยการเช่ือมโยงส่ิงท่ีจะเรียนรู้ใหม่ให้เขา้กนัไดก้บัส่ิงท่ีรู้แลว้ แสดงว่าความรู้ท่ี
ผูเ้รียนมีอยูก่่อนแลว้สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ส่ิงใหม่ได ้
 สุวิทย ์มูลค า (2550: 39) ไดก้ล่าววา่การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีไดน้ าเอาระเบียบวธีิการทางวิทยาศาสตร์ใชแ้สวงหาความรู้ โดยผูเ้รียนพยายามคิดคน้หาวิธี
แกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชล้ าดบัขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น ของวทิยาศาสตร์มาแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึงกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์โดยการแสวงหาความรู้ โดยให้ผูเ้รียนไดคิ้ดคน้หาวิธีในการแกปั้ญหาต่าง ๆ มา
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แกปั้ญหาดว้ยตนเอง และสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ วธีิการทางวทิยาศาสตร์ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์หรือจิตวทิยาศาสตร์  
 

กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ 
 

  ปรีชา วงศชู์ศิริ (2526: 246) ไดก้ล่าวถึงความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ใชส้ าหรับแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์วา่ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process  of  Science)  
คือ พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสวงหาความรู้และแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือ ซ่ึงการด าเนินการต้องอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  (Scientific  
Attitude)   
 สุวฒัน์ นิยมคา้  (2531: 104) ไดก้ล่าววา่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการ
ทางความคิดเป็นกระบวนการทางปัญญา ฉะนั้นจึงเป็นกระบวนการใชแ้กปั้ญหา 
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2540: 220-221) ไดก้ล่าววา่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process    
of Science) คือ พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสวงหาความรู้ และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือซ่ึงการด าเนินการตอ้งอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process 
Skill) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) การด าเนินการ
แกปั้ญหา โดยวธีิการทางวิทยาศาสตร์จะสัมฤทธ์ิผลมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัผูด้  าเนินการจะมี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Science Process Skills) มากน้อยเพียงใด ซ่ึงทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ และแก้ปัญหา  

  ฐิติญา  สุขแกว้ (2554: ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ขั้นตอนการเสาะหาความรู้อยา่งมีเหตุมีผล และมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ซ่ึงสามารถสรุปทกัษะ
กระบวนการวธีิทางวทิยาศาสตร์ได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  ขั้นระบุปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีเกิดจากการสังเกตพบเห็นปัญหารอบ ๆ ตวั แลว้น าไป
ตั้งปัญหาและขอ้สังเกต โดยการตั้งปัญหานั้นจะตอ้งชดัเจนไม่คลุมเครือ 

 2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน คือ การคาดคะเนค า ตอบของปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา โดยอาศยั
ขอ้มูลความรู้ จากประสบการณ์เดิม สมมติฐานท่ีดีตอ้งสัมพนัธ์กบัปัญหาและสามารถตรวจสอบได ้

 3.  ขั้นรวบรวมขอ้มูล เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต การส ารวจ หรือการ
ลงมือทดลองปฏิบติั เพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานท่ีตั้งไวถู้กตอ้งหรือไม่ ในกรณีท่ีเป็นการทดลอง 
จะตอ้งวางแผนการทดลองอย่างเป็นขั้นตอน ระบุวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ และสารเคมีท่ีใช้ และบนัทึก  
ผลการทดลองอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน 
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 4.  ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกต ทดลอง มาแปร
ความหมายเพื่อจะน าไปสู่การสรุปผล 

 5.  ขั้นสรุปผล เป็นการสรุปผลจากการทดลอง ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และ           
ค  า ตอบของปัญหา   
 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (สธน เสนาสวสัด์ิ, 2554) หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้
นักวิทยาศาสตร์สามารถค ้นหาความ รู้ จ ากธรรมชาติได ้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ       
ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.  วธีิการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  
Method) 
      2.  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Skill) 
        3.  เจตคติทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Attitude) 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสวงหาความรู้และแกปั้ญหา  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Process Skills) วิธีการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ร่วมกบัเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ (Scientific Attitude)  เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้นั้น ๆ 
 

วธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์ 
 จากการศึกษาการท างานของนกัวิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบนั พบวา่ การท างาน
ของนักวิทยาศาสตร์มีวิธีการท างานอย่างมีระบบมีขั้นตอนได้วิวฒันาการสืบทอดต่อกันมา
ตามล าดบั จนได้ช่ือว่าเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงวิธีการท างาน ดงักล่าวเป็นองค์ประกอบ            
ท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ท่ีท าให้การศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ประสบผลส าเร็จ และเจริญกา้วหน้า 
อยา่งรวดเร็ว  
            แมกแครกเคน และคณะ (Maccracken and others, 1967: 5) เป็นนกัวิทยาศาสตร์ศึกษา
ประจ าฝ่ายการศึกษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ไดส้รุปวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็น 4 ขั้น
ตามล าดบั คือ ขั้นตั้ง ปัญหา ขั้นสร้างสมมติฐาน ขั้นรวบรวมขอ้มูล และขั้นลงขอ้สรุปการท างานใน
ขั้นต่าง ๆ ได ้ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2  การท างานตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
ท่ีมา:  Maccracken and Helen Dolman (1967: 5) 
 

 รายละเอียดการท างานแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี  
 จุดเร่ิมตน้ของปัญหา คือ  การเผชิญปัญหา (A Problem) แต่แมกแครกเคนไม่นบัเป็น
ขั้นท่ี 1 เพียงแต่เขียนไวใ้นแผนภูมิ งานขั้น น้ียงัไม่ใช่การตั้ง ปัญหา เป็นแต่เพียงนกัวิทยาศาสตร์ได้
ประสบการณ์แลว้เกิดปัญหา บางคนเรียกงานขั้นน้ีวา่ ขั้นสังเกต เพราะการสังเกตเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
วทิยาศาสตร์ 
 งานขั้นท่ี 1 ขั้นตั้งปัญหา (Recognize and State Problem) งานขั้นน้ีเป็นการระบุปัญหา
และก าหนดขอบเขตของปัญหา ปัญหาท่ีตั้งน้ีเป็นการตั้งภายหลงัท่ีไดมี้การพบปรากฏการณ์แลว้ 
การตั้งปัญหาจะตอ้งระบุลงไปให้ชดัเจนไม่ก ากวม โดยทัว่ไปแลว้นิยมตั้งปัญหาในรูปหรือค าถาม
เพราะปัญหาก็คือค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ เช่น อะไรท าให้เกิดฝนตก หรือฝนเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร  
หรือท าไมฝนจึงตก ค าถาม 2 อยา่งแรกขา้งตน้ เป็นการถามหาสาเหตุหรือความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่วนท่ีเป็นเหตุกบัส่วนท่ีเป็นผล  ถา้จะถือเป็นค าอธิบายก็เป็นค าอธิบายในระดบัประสบการณ์ ส่วน
ค าถามสุดทา้ยนั้น  เป็นการถามหาค าอธิบายเชิงทฤษฎี เม่ือตั้งค  าถามแลว้ควรจะไดก้ าหนดขอบเขต
ของปัญหาดว้ยวา่ก าหนดวงแค่ไหน อะไรท่ีอยูใ่นแวดวงท่ีศึกษาอะไรท่ีอยูน่อกขอบเขต อะไรท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัจะตอ้งระบุใหช้ดัเจน 

จุดเร่ิมตน้ เผชิญปัญหา ตั้งปัญหาในรูป 

ของค าถาม 

กฎ ทฤษฎี ปัญหาใหม่ 

สร้างสมมติฐาน 

สร้างไวห้ลายๆทางเลือก 

แลว้เลือกขอ้ความท่ีคิด
วา่จะเป็นไปได ้ท าการ

ทดสอบก่อน 

รวบรวมขอ้มูล 

-  ท าการทดลอง 
-  อภิปรายซกัถาม 
-  สงัเกต 
-  ส ารวจนอกสานท่ี 

ลงขอ้สรุป 

ตรวจสอบหาความจริงท่ี
ปรากฏในขอ้มูลและ

สรุปผล 
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 งานขั้นท่ี 2 ขั้นการสร้างสมมติฐาน (Make a Hypothesis) เม่ือไดปั้ญหาแลว้งานช้ิน
ต่อไปก็คือการคิดหาค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปไดข้องปัญหา หรือค าตอบท่ีคาดหวงัควรจะเป็นอยา่งไร 
การคาดคะเนค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตปรากฏการณ์ 
เรียกวา่ สมมติฐาน ส าหรับปัญหาหน่ึง ๆ อาจจะสร้างสมมติฐานไดห้ลายอนั แต่จะมีท่ีถูกตอ้งเพียง
อนัเดียว ซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้วา่อนัไหนถูกตอ้งหรืออนัไหนผิด การทดสอบดว้ยการทดลอง
หรือการส ารวจเท่านั้น จะเป็นเคร่ืองตดัสินได ้
 งานขั้นท่ี 3 ขั้นรวบรวมขอ้มูล (Gather Evidence) การท่ีจะทดสอบว่าสมมติฐานท่ี
สร้างไวถู้กตอ้งหรือผิดตอ้งมีหลกัฐานยืนยนั ฉะนั้นการรวบรวมหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง     
จึงขาดไม่ได ้ จะตอ้งมีในระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลกัฐานท่ีว่าน้ีอาจได้จากการสังเกต 
ขอ้เท็จจริงปลีกยอ่ยจากการทดลอง ฉะนั้น จึงตอ้งมีการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานหรืออาจจะ
ไดม้าจากการส ารวจหาขอ้เทจ็จริงจากแหล่งภายนอก การซกัถามจากผูท้รงภูมิปัญญา การสังเกตจาก
ปรากฏการณ์การอ่านจากเอกสาร  เม่ือไดห้ลกัฐานเพียงพอแลว้ น าหลกัฐานน้ีไปแปลผลและ        
ลงขอ้สรุปในขั้นต่อไป 
 งานขั้นท่ี 4  ขั้นลงขอ้สรุป (Reach a Conclusion) เม่ือมีหลกัฐานหรือขอ้มูลพร้อมแลว้ 
ก็น าขอ้มูลมาตีความหมาย มาพิจารณาหาความจริงท่ีเกิดข้ึน ในขอ้มูลเพื่อท่ีจะลงขอ้สรุปต่อไป    
การสรุปน้ีก็ คือ การยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน (ถา้มี) ถา้ยอมรับก็จะน าไปสู่การสร้างเป็นกฎ
หรือทฤษฎีต่อไป บางคร้ังอาจจะไดปั้ญหาใหม่ท่ีจะศึกษาหาความรู้ต่อไปอีกก็ได ้
               คุสแลน และสโตน (Kuslan and Stone, 1969: 15-16) ไดก้ล่าวถึงวธีิการทางวิทยาศาสตร์ 
มี 6 ขั้นตอน คือ 
 1.  ขั้นระบุขอ้ความของปัญหา 
 2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 3.  ขั้นการสืบเสาะหาขอ้มูลหลกัฐานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 4.  ขั้นประเมินความเท่ียงตรงของสมมติฐาน 
 5.  ขั้นทบทวนสมมติฐาน  ถา้จ าเป็น 
 6.  ขั้นน าขอ้สรุปไปใชก้บัปัญหาอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 
               คาริน และซนัด์  (Carin and Sund, 1980: 9) ไดก้ล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วา่เป็น
วธีิการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชแ้สวงหาความรู้และแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน คือ 
 1.  ขั้นระบุปัญหา 
 2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 3.  ขั้นการทดลอง 
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 4.   ขั้นสังเกตขณะทดลอง 
 5.   ขั้นรวบรวม  และวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.   ขั้นตรวจสอบขอ้มูล 
 7.   ขั้นสรุปผลการทดลอง 
              อุดม ศรีโยธา และพิมล เรียนวฒันา (2517: 2) ไดส้รุปวธีิวทิยาศาสตร์เป็น 3 ขั้น คือ 
 1.  รวบรวมขอ้มูลจากปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการศึกษา  ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าจากการ
สังเกตและการวดัท่ีถูกตอ้ง ปราศจากอคติใด ๆ ของผูท้  าการทดลองทั้งการทดลองและการสังเกต 
ตอ้งกระท าซ ้ า เพื่อจะไดผ้ลออกมาอยา่งเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง 
 2.  จากผลหรือขอ้มูลท่ีรวบรวมไดเ้อามาตรวจหาความจริง  ว่ามีอะไรบา้งท่ีสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกนั และใชค้วามสัมพนัธ์เหล่าน้ี เพี่อสร้างสมมติฐาน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ หรือส่ิงท่ี
คลา้ย ๆ กนั 
 3.  ขั้นสุดทา้ยคือการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน โดยการทดลอง ถา้หากสมมติฐานใช้
ไม่ไดก้บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองคร้ังใหม่ อาจจ าเป็นตอ้งตดัทิ้งไป หรือตบแต่งสมมติฐานใหม่
สมมติฐานท่ีแต่งแล้วอาจเป็นแนวทางให้ผูท้ดลองท าการทดลองต่อไปอีก ท าต่อไปจนกระทัง่
กลายเป็นทฤษฎีหรือกฎ ผลสุดทา้ยก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดข้ึนนั้น ๆ ได ้
               ภพ เลาหไพบูลย ์(2539: 10) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่ามี          
4 ขั้นตอน คือ 
 1.   ขั้นระบุปัญหา 
 2.   ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 3.   ขั้นรวบรวมขอ้มูล  โดยการสังเกต และ/หรือการทดลอง 
 4.   ขั้นสรุปผลการสังเกต และ/หรือการทดลอง 
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต์  (2540: 221)  ได้ให้ความหมายของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method) วา่เป็นวธีิการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชแ้สวงหาความรู้ แกปั้ญหา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
 1.   ระบุปัญหา 
 2.   ตั้งสมมุติฐาน 
 3.   ท าการทดลอง 
 4.   สังเกตขณะทดลอง 
 5.   รวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.   ตรวจสอบขอ้มูล 
 7.   สรุปผลการทดลอง 
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 เติมศกัด์ิ เศรษฐวชัราวนิช และคณะ (2542: 77) ไดก้ล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่า 
เป็นวธีิท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงมีระบบเป็นขั้นตอน  เพื่อให้การแกปั้ญหาเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม ไม่มีปัญหาอ่ืนติดตามมาภายหลงั  ขั้นตอนของวธีิการทางวทิยาศาสตร์ มี 4 ขั้นตอน คือ 
 1.   ขั้นตั้งปัญหา (State Problem) 
 2.   ขั้นการสร้างสมมติฐาน (Make a Hypothesis) 
 3.   ขั้นการรวบรวมขอ้มูล (Gather Evidence) 
 4.   ขั้นการลงขอ้สรุป (Conclusion) 
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนท่ีใชใ้นการ
แสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์  และใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล  ซ่ึงอาจจะมีล าดบั
ขั้นตอนท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัออกไป  ข้ึนอยูก่บัผูท่ี้ท  าการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น 
จะมีความรู้เดิมทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด              
แต่อย่างไรก็ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ส าหรับแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นจะตอ้ง
เร่ิมต้นด้วยขั้นระบุปัญหาให้ได้ก่อนและลงท้ายด้วยขั้นการลงข้อสรุปเสมอ โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  มีขั้นตอนดงัน้ี  1) การตั้งสมมติฐานจากปัญหา 2) การออกแบบ
การทดลอง 3) การบนัทึกผล 4) การวเิคราะห์และสรุปผล และ 5) การเขียนรายงาน 
 ส าหรับการท าวิจยั เร่ือง การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้
ท าการสังเคราะห์ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และได้เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มา
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลง ไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การตั้งสมมติฐานจากปัญหา 2) การออกแบบ
การทดลอง 3) การบนัทึกผล 4) การวเิคราะห์และสรุปผล และ 5) การเขียนรายงาน 
 

ตารางท่ี 3   ผลการสังเคราะห์นิยามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ช่ือผูว้จิยั 

วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
ระบุ
ปัญหา 

ตั้ง 
สมมุติ 
ฐาน 

ประเมิน
ความ

เท่ียงตรง
สมมติฐาน 

ทบทวน
สมมติ 
ฐาน 

การออก 
แบบและ 
ท าการ
ทดลอง 

สงัเกต
ขณะ
ทดลอง 

รวบรวม 
และ

วิเคราะห์
ขอ้มูล 

ตรวจ 
สอบ
ขอ้มูล 

สรุปผล
การ

ทดลอง 

 แมกแครกเคน 
และคณะ 

         

 คุสแลน และ 
สโตน   
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ตารางท่ี 3   ผลการสังเคราะห์นิยามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั 

วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
ระบุ
ปัญหา 

ตั้ง 
สมมุติ 
ฐาน 

ประเมิน
ความ

เท่ียงตรง
สมมติฐาน 

ทบทวน
สมมติ 
ฐาน 

การออก 
แบบและ 
ท าการ
ทดลอง 

สงัเกต
ขณะ
ทดลอง 

รวบรวม 
และ

วิเคราะห์
ขอ้มูล 

ตรวจ 
สอบ
ขอ้มูล 

สรุปผล
การ

ทดลอง 

คาริน และซนัด ์           
อุดม ศรีโยธา 
และพิมล  
เรียนวฒันา 

         

ภพ   
เลาหไพบูลย ์

         

พิมพนัธ์  
เดชะคุปต ์

         

เติมศกัด์ิ  เศรษฐ 
– วชัรา วนิช และ
คณะ 

         

วรางคณา  
เปรมปรีด์ิ 

         

 
ทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1-4 (2548: 2)  ไดก้ล่าวว่าทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คือ ความช านาญ  ความคล่องแคล่ว  และความแม่นย  าในการใช้
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการหาความรู้หรือหาค าตอบในส่ิงท่ีสงสัยต่าง ๆ และ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวทิยาศาสตร์นั้น ผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานให้เกิดกบัผูเ้รียน 13 ทกัษะ  การด าเนินการแกปั้ญหาโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะสัมฤทธ์ิผลมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับผู ้ด าเนินการจะมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด  ซ่ึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการใช้แสวงหาความรู้และแกปั้ญหา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ (The American Association for the Advancement of Science, 1970: 129-176)  ดงัน้ี 
 1.  ทกัษะขั้นมูลฐาน หรือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic  
Science Process Skills) ประกอบดว้ย 8 ทกัษะ ไดแ้ก่ 
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      1.1 ทกัษะการสังเกต (Observing) 
     1.2 ทกัษะการวดั (Measuring) 
  1.3 ทกัษะการจ าแนกหรือทกัษะการจดัประเภทส่ิงของ (Classifying) 
      1.4 ทกัษะการใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัเวลา  (Using Space/Relationship) 
      1.5 ทกัษะการค านวณและการใชจ้  านวน (Using Numbers) 
      1.6 ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล (Communication) 
       1.7 ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล (Inferring) 
       1.8 ทกัษะการพยากรณ์ (Predicting) 
 2. ทกัษะขั้นสูงหรือทกัษะขั้นผสม หรือทกัษะบูรณาการ (Integrated Science  Process  
Skills)  ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ 
  2.1 ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) 
       2.2 ทกัษะการควบคุมตวัแปร (Controlling Variables) 
  2.3 ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป (Interpreting data) 
      2.4 ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining Operationally) 
      2.5 ทกัษะการทดลอง (Experimenting) 
 รายละเอียดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทกัษะ มีรายละเอียดโดยสรุป
ดงัน้ี 
 ทกัษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการสังเกต 
ไดแ้ก่ ใช้ตาดูรูปร่าง ใชหู้ฟังเสียง ใช้ล้ินชิมรส ใช้จมูกดมกล่ิน และใช้ผิวกายสัมผสัความร้อนเยน็ 
หรือใช้มือจบัตอ้งความอ่อนแข็ง เป็นตน้ การใช้ประสาทสัมผสัเหล่าน้ีจะใช้ทีละอย่างหรือหลาย
อย่างพร้อมกนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลก็ไดโ้ดยไม่เพิ่มความคิดเห็นของผูส้ังเกตลงไป  ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสังเกตมี 3 ประเภท คือ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ขอ้มูลเชิงปริมาณ  และขอ้มูลดา้นการเปล่ียนแปลง  
ซ่ึงแต่ละขอ้มูลมีลกัษณะดงัน้ี 
 1. การสังเกตขอ้มูลเชิงคุณภาพ  เป็นการใช้ประสาทสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอยา่งสังเกตเก่ียวกบัรูปร่างและสมบติัประจ าตวัของส่ิงท่ีสังเกต เช่น รูปร่าง สี กล่ิน รส เสียง  
ลกัษณะพื้นผวิ ความร้อนเยน็ เช่น เม่ือใชต้าดูลูกอมชนิดหน่ึง บอกวา่ มีรูปร่างกลม สีแดง เป็นตน้ 
 2. การสังเกตข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการสังเกตโดยการบอกรายละเอียดเก่ียวกับ
ปริมาณเป็นการสังเกตท่ีตอ้งมีส่ิงอา้งอิง การอา้งอิง อาจท าโดยการกะประมาณ หรืออา้งอิงกบัหน่วย
มาตรฐานใด ๆ เช่น น ้าตาลทรายหนกัประมาณ 1 กิโลกรัม 
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 3. การสังเกตข้อมูลด้านการเปล่ียนแปลง   เป็นการสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงของ      
ส่ิงต่าง ๆ  เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงขนาดของลูกตุ้ม          
สีเหลืองเม่ือไดรั้บความร้อน ดงัน้ี  ลูกตุม้สีเหลืองนั้นมีขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดละลายหายไป
ภายในเวลา 5 นาที เป็นตน้ 
 ทกัษะการวดั (Measuring) หมายถึง การเลือกและการใช้เคร่ืองมือวดัปริมาณของ
ส่ิงของออกมาเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนไดอ้ย่างเหมาะสม และถูกตอ้งโดยมีหน่วยวดัมาตรฐานก ากบั
เสมอ ซ่ึงหน่วยวดัมาตรฐานท่ีใชเ้ป็นสากลในปัจจุบนัคือ ระบบหน่วย SI (International System  of  
Units หรือ System International d’ Unite’s) ในการวดัเพื่อหาปริมาณของส่ิงท่ีวดัตอ้งฝึกให้ผูเ้รียน
หาค าตอบ 4 ค่า คือ จะวดัอะไร วดัท าไม ใชเ้คร่ืองมืออะไรวดัและจะวดัไดอ้ยา่งไร การใช ้การวดั
จะตอ้งอาศยัทกัษะในการวดั  ซ่ึงเป็นความสามารถในการใช้เคร่ืองมือวดัหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือส าหรับวดัอย่างเหมาะสม  และอ่านค่าท่ีวดัได้ถูกตอ้ง
รวดเร็วและใกลเ้คียงกบัความจริงพร้อมทั้งมีหน่วยก ากบัเสมอ  การวดัจะมี 3 ประเภท คือ การวดั
ความยาว การวดัมวล (ชัง่) และการวดัปริมาตร (ตวง) 
 ทกัษะการจ าแนกหรือทกัษะการจดัประเภทส่ิงของ (Classifying) หมายถึง การแบ่ง
พวกหรือการเรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงท่ีอยูใ่นปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑ์หรือสร้างเกณฑ์ในการ
จ าแนกประเภท ซ่ึงอาจใช้เกณฑ์ความเหมือนกนั ความแตกต่างกนั หรือความสัมพนัธ์กนัอย่างใด
อยา่งหน่ึงก็ได ้ซ่ึงแลว้แต่ผูเ้รียนจะเลือกใชเ้กณฑใ์ด นอกจากน้ีควรสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดข้ึน
ดว้ยวา่ของกลุ่มเดียวกนันั้น อาจแบ่งออกไดห้ลายประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเกณฑ์ท่ีเลือกใช ้และวตัถุ
ช้ินหน่ึงในเวลาเดียวกนัจะตอ้งอยู่เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะน้ี  
ได้แก่  การแบ่งส่ิงของหรือการเรียงล าดบัส่ิงของโดยใช้เกณฑ์ ซ่ึงอาจเป็นของตนเองหรือของ   
ผูอ่ื้นเป็นผูก้  าหนด นอกจากน้ียงัมีการบอกเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแบ่งพวก  หรือเรียงล าดบัส่ิงของท่ีผูอ่ื้น
ท าไว ้เป็นตน้ 
 ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (Space/Space  
Relationship and Space/Time Relationship) สเปสของวตัถุ หมายถึง ท่ีว่างบริเวณท่ีวตัถุนั้น
ครอบครองอยู่  ซ่ึงจะมีรูปร่างและลักษณะเช่นเดียวกับว ัตถุนั้ น สเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ  
(Dimensions) คือ ความกวา้ง ความยาว ความสูง หรือความหนาของวตัถุ อธิบายไดด้งัน้ี 
 1. ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส  หมายถึง ความสามารถในการ
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสของวตัถุ  ซ่ึงไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรง 2 มิติ กบั  
3 มิติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุหน่ึงกบัวตัถุหน่ึง  ความสามารถท่ีบ่งวา่เกิดทกัษะ
การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส ไดแ้ก่ การบ่งช้ีรูปทรง 2 มิติ กบั 3 มิติได ้บอกต าแหน่ง
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หรือทิศของวตัถุได ้บอกความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีอยูห่นา้กระจกเงาและภาพท่ีปรากฏในกระจกเงาได ้ 
เป็นตน้ 
 2. ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัเวลา หมายถึง ความสามารถในการหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูป 2 มิติ 3 มิติ ความสามารถในการระบุรูปทรง ขนาด ต าแหน่งและทิศทาง  
การเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีเวลาต่าง ๆ  เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของน ้าแขง็ท่ีเปล่ียนแปลงไปใน 
เวลาต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ทกัษะการค านวณและการใชจ้  านวน ( Using Numbers) หมายถึง การน าเอาจ านวนท่ี
ได้จากการวดั การสังเกต และการทดลองมาจดักระท าให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร   
การหาค่าเฉล่ีย การหาค่าต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าค่าท่ีไดจ้ากการค านวณไปใช้ประโยชน์ใน
การแปลความหมาย และการลงขอ้สรุป ซ่ึงในทางวิทยาศาสตร์เราตอ้งใชต้วัเลขอยูต่ลอดเวลา  เช่น  
การอ่าน เทอร์โมมิเตอร์ การตวงสารต่าง ๆ เป็นตน้  ตวัเลขท่ีน ามาค านวณตอ้งแสดงค่าปริมาณใน
หน่วยเดียวกนั  ตวัเลขใหม่ท่ีไดจ้ากการค านวณจะช่วยให้ส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีตอ้งการและ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล (Communication) หมายถึง  การน าเอา
ขอ้มูล ซ่ึงได้มาจากการสังเกต การทดลอง ฯลฯ มาจดักระท าเสียใหม่ เช่น น ามาจดัเรียงล าดบัหา
ค่าความถ่ี แยกประเภทค านวณหาค่าใหม่น ามาจดัเสนอในรูปแบบใหม่ ตวัอย่างเช่น กราฟ ตาราง 
แผนภูมิ แผนภาพ วงจร ฯลฯ การน าข้อมูลอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย ๆ อย่าง เช่นน้ี เรียกว่า     
การส่ือความหมายขอ้มูล 
 ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบั
ขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งมีเหตุผล โดยเพิ่มความคิดเห็นส่วนตวัท่ีมีเหตุผลลงไป ความคิดเห็นส่วนตวัท่ีเพิ่ม
ลงไปจะไดจ้ากการใชค้วามรู้เดิมประสบการณ์เดิมและขอ้มูลเดิมมาประกอบ  ขอ้มูลอาจจะไดจ้าก
การสังเกต การวดั การทดลอง การลงความเห็นจากขอ้มูลเดียวกนัอาจลงความเห็นไดห้ลายอยา่ง 
 ทกัษะการพยากรณ์ (Predicting)  หมายถึง การคาดคะเนหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนการ
ทดลองโดยอาศยัขอ้มูล  ความสัมพนัธ์  หลกัการ  กฎ  ทฤษฎีท่ีมีอยู่แลว้เป็นแนวทางการพยากรณ์
อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ และการพยากรณ์ภายนอก
ขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยู่ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูลให้ความเช่ือมัน่  หรือมีโอกาส
ผดิพลาดไดน้อ้ยกวา่การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มูล 
 ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิดหาค่าค าตอบ
ล่วงหนา้ก่อนจะท าการทดลอง โดยอาศยัการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ค าตอบท่ี
คิดล่วงหน้ายงัไม่เป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ค าตอบท่ีคิดไวล่้วงหน้าน้ี มกักล่าวไวเ้ป็น
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ขอ้ความท่ีบอกความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม  เช่น  ถา้แมลงวนัไปไข่บนกอ้นเน้ือ 
หรือขยะเปียกแลว้จะท าใหเ้กิดตวัหนอน 
 ทกัษะการควบคุมตวัแปร (Controlling Variables) หมายถึง การควบคุมส่ิงอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากตวัแปรอิสระท่ีจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน ถา้หากวา่ไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ
กนั และเป็นการป้องกนัเพื่อมิให้มีขอ้โตแ้ยง้ ขอ้ผิดพลาดหรือตดัความไม่น่าเช่ือถือออกไปตวัแปร
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง ส่ิงท่ีจดัให้แตกต่างกนั 
ซ่ึงเป็นตน้เหตุท าใหเ้กิดผล ซ่ึงคาดวา่จะแตกต่างกนั มีความเป็นอิสระในตวัเอง   
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งติดตามผล ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การจดัสถานการณ์บางอยา่งให้แตกต่างกนั  ไม่มีความเป็นอิสระในตวัเอง  ตอ้งแปรเปล่ียนไปตาม
ตวัแปรตน้ 
 3. ตวัแปรควบคุม (Controlled Variable) หมายถึง ส่ิงท่ีเราตอ้งควบคุมจดัให้เหมือนกนั  
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลการทดลองเกิดจากตวัแปรตน้เท่านั้น 
 ทกัษะการตีความและลงขอ้สรุป (Interpreting Data)  ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปของลักษณะตาราง รูปภาพ กราฟ ฯลฯ การน าข้อมูลไปใช้จึงจ าเป็นต้องตีความให้
สะดวกท่ีจะส่ือความหมายไดถู้กตอ้งและเขา้ใจตรงกนั  การตีความหมายขอ้มูล คือ การบรรยาย
ลกัษณะและคุณสมบติั และการลงขอ้สรุป คือ การบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่เช่น ถา้ความ
ดนันอ้ย น ้าจะเดือด ท่ีอุณหภูมิต ่าหรือน ้าจะเดือดเร็ว ถา้ความดนัมากน ้าจะเดือดท่ีอุณหภูมิสูงหรือน ้ า
จะเดือดชา้ลง 
 ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining Operationally) หมายถึง การก าหนด
ความหมาย และขอบเขตของค าต่าง ๆท่ีมีอยูใ่นสมมุติฐานท่ีจะทดลองให้มีความรัดกุม เป็นท่ีเขา้ใจ
ตรงกนัและสามารถสังเกตและวดัได ้เช่น “การเจริญเติบโต” หมายความว่าอย่างไร ตอ้งก าหนด
นิยามใหช้ดัเจน เช่น การเจริญเติบโดหมายถึง มีความสูงเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
 ทกัษะการทดลอง (Experimenting)  หมายถึง กระบวนการปฏิบติัการโดยใช้ทกัษะ 
ต่าง ๆ เช่น การสังเกต การวดั การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน ฯลฯ มาใชร่้วมกนัเพื่อหาค าตอบ หรือ
ทดลองสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  การออกแบบการทดลอง 
 2.  การปฏิบติัการทดลอง 
 3.  การบนัทึกผลการทดลอง 
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 การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ หรือแก้ปัญหาอย่างสม ่ าเสมอ       
ช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์         
เกิดผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีแปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
มากข้ึน 
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง
ความสามารถในการเลือกใช้พฤติกรรมต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้  และแกปั้ญหาอย่างมีระบบ 
ซ่ึงสามารถส่งเสริมให้เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทกัษะ ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตอ้งให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ดว้ย   เพื่อจะไดน้ าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ  และสามารถน าเอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวนัได ้    
 ส าหรับการท าวิจยั เร่ือง การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกหัวขอ้ท่ีจะ
ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ทกัษะ 
เน่ืองจากทกัษะทั้ง 5 ดา้น มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ือง บรรยากาศท่ีผูว้ิจยัศึกษา  คือ  1) ทกัษะ
การตั้งค  าถาม 2) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 3) ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 4) ทกัษะ         
การทดลอง  และ 5) ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป การพฒันาความสามารถดา้น
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบติับ่อย ๆ จะส่งผลให้นักเรียนสามารถคิด 
คน้ควา้และสามารถแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Creative Problem Solving) 
 

ควำมหมำยของกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 ออสบอร์น และพาร์น (Osborn and Parnes, 1966) กล่าววา่การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์

จะมีวธีิการคน้หาค าตอบท่ีแตกต่างกนัออกไป มีความสลบัซบัซ้อน และคน้พบแนวทางแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปได้ และเหมาะสมท่ีสุดในสภาพแวดล้อมขณะนั้น การแก้ปัญหาท่ีเป็นการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Problem Solving) เป็นกรอบแนวคิดท่ีใชท้กัษะการคิดและเคร่ืองมือการคิด
เพื่อคน้หาวิธีการหาค าตอบหรือวิธีการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย มีโครงสร้างของกระบวนการท่ีใช้
จินตนาการ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่ อน าไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ คน้หาทางเลือกในการแกปั้ญหาและพิจารณาตดัสินเลือกแนวคิดในการแกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุดและแปลกใหม่ 
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         เมย ์(May, 1970: 266) กล่าววา่การแกปั้ญหาเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อนทางสมองซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการหยัง่เห็น การจินตนาการ การจดักระท า และการรวบรวมความคิด 

 คินนามอน และมาทูเอล (Cinnamon and Matulef, 1979: 13)  กล่าววา่การแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์เป็นประเภทของการแก้ปัญหาของคนประเภทหน่ึง ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนใน
สถานการณ์ท่ีตอ้งการการแกปั้ญหาซ่ึงไม่มีค  าตอบของปัญหาท่ีแน่นอน ท าให้มีทางเลือกในการ
แกปั้ญหากวา้งข้ึน แต่ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาคือการเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในช่วงเวลานั้น 
 โดวอล ไอซคัเซน และแทรฟฟิงเกอร์ (Dorval, Isaken and Treffinger, 2003) ไดใ้ห้
ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง รูปแบบการแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ี
สร้างสรรค ์และท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดโ้ดยง่าย   
                ทริฟฟินเกอร์ไอซคัเซน และดอร์วอล (Terffinger, Isaken and Dorvol, 2005) กล่าววา่ 
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็นรูปแบบท่ีใชส้ าหรับการแกปั้ญหา และจดัการเปล่ียนแปลงอยา่ง
สร้างสรรค ์เพื่อไปสู่เป้าหมายและความฝันท่ีเป็นจริง 

 กรมวชิาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2541: 8) ไดใ้ห้ความหมายของการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ หมายถึง รูปแบบการแกปั้ญหาดว้ยวธีิท่ีวางโครงสร้างไวเ้ป็นอยา่งดี มีความมุ่งหมายให้
บุคคลสามารถแกปั้ญหาท่ียุง่ยากโดยมีทางออกในรูปแบบใหม่ และมีประสิทธิภาพ   
 ยุดา รักษ์ไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ (2542: 8) ไดใ้ห้ความหมายของการแก ้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ว่าหมายถึง ศาสตร์และศิลป์เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใช้ทั้งความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์สัญชาติญาณและการหยัง่รู้ จินตนาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวินิจฉยั  การตดัสินใจ 
และการจดัท าแผนการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ   
 Mitchel and Kowalik (อา้งถึงใน พชัรา พุม่พชาติ, 2552) ไดก้ล่าววา่การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคเ์ป็นวธีิการคิดและการแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. การสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง ความคิดท่ีประกอบด้วยลักษณะท่ีแปลก 
ลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงผูส้ร้างสรรคจ์ะตอ้งมีอยา่งนอ้ยหน่ึงชนิดในการหาค าตอบ 
 2. ปัญหา (Problem) หมายถึง สภาพการณ์ท่ีแสดงออกถึงความทา้ทาย โอกาสหรือ   
ส่ิงท่ีตอ้งการใหค้วามสนใจ 
 3.  การแกไ้ข (Solving) หมายถึง วิธีการวางแผนท่ีจะตอบค าถาม ด าเนินการประชุม 
หรือตดัสินกบัปัญหา 
 การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ จึงหมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือระบบส าหรับการ
แกปั้ญหาอยา่งมีจินตนาการ และใหผ้ลการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                  จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง 
กระบวนการปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน มีการประยุกตใ์ชจิ้นตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์สัญชาตญาณ 
แนวคิดใหม่ ๆ ร่วมกบัขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหา เพื่อคน้หาทางเลือกท่ีมีคุณค่าในการ
แกปั้ญหานั้น ๆ ในการแกปั้ญหาใด ๆ ก็ตามจะใหป้ระสบผลส าเร็จไดน้ั้น ผูท่ี้แกปั้ญหาจะตอ้งทราบ
สาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา และจะต้องตั้ งจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาไวอ้ย่างชัดเจนในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคก์็เช่นเดียวกนั คือ มีการตั้งจุดมุ่งหมายของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
เอาไวทุ้กคร้ังท่ีทราบสาเหตุของปัญหา 
 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผูท่ี้แก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาโดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี (Baroody, 1993: 2-3; Charles and Lester, 1982: 10-12; 
Hart, 1993: 169-170; Heddems and Speer, 1992: 34-35; Krulik and Rudnick, 1993: 10-11) 
 1.  ความสามารถในการท าความเขา้ใจปัญหา นกัเรียนรับรู้ปัญหาไดจ้ากการอ่าน และ
การฟัง นกัเรียนตอ้งท าความเขา้ใจปัญหา ซ่ึงตอ้งอาศยัองคค์วามรู้เก่ียวกบัศพัท์ บทนิยาม มโนมติ
และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพทางสมองของ
นกัเรียนในการร าลึกถึงความสามารถในการน ามาเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีเผชิญอยู่ การรู้จกัใช้กลวิธี   
มาช่วยในการท าความเขา้ใจปัญหา 
 2.  ทกัษะในการแกปั้ญหา เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาอยูเ่สมอ ท าให้ไดพ้บปัญหา
ต่าง ๆ หลายรูปแบบ มีประสบการณ์ในการเลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ได้เหมาะสมกับ
ปัญหา สามารถน าปัญหาท่ีคุน้เคยมาเทียบเคียงกบัปัญหาใหม่ นักเรียนท่ีมีทกัษะในการแกปั้ญหา   
จะสามารถวางแผนเพื่อก าหนดยทุธวธีิในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการให้เหตุผล ในขั้นลงมือ
ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นการแกปั้ญหา นักเรียนจะตอ้งใช้การคิดค านวณและอธิบายให้เหตุผล     
ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการแกปั้ญหาอยา่งหน่ึง 
 4.  ความยดืหยุน่ นกัแกปั้ญหาท่ีดีอาจตอ้งมีการยดืหยุน่ในความคิดไม่ยึดติดในรูปแบบ
ท่ีตนเองคุน้เคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวธีิการใหม่ ๆ เสมอ 
 5.  ความรู้พื้นฐาน ผูแ้กปั้ญหาตอ้งมีความรู้พื้นฐานท่ีดีพอและความสามารถน าความรู้
พื้นฐานมาใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสาระของปัญหาจึงจะท าใหแ้กปั้ญหาได ้
 6.  ระดบัสติปัญญา นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาสูงมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ดีกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาต ่า 
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 7.  วธีิการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ตวันกัเรียน โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน
คิดอย่างอิสระ มีเหตุผล ย่อมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาดีกว่ากิจกรรม    
การเรียนการสอนแบบท่ีครูเป็นผูบ้อกใหรู้้ 
 องคป์ระกอบของการแกปั้ญหาเป็นส่วนส าคญัท่ีเด็กตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา
เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงองค์ประกอบดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบั 
การพฒันาและความสามารถตามวยั การฝึกฝนให้เด็กอยู่ในสถานการณ์ท่ีให้เด็กเกิดความอยากรู้
อยากเห็นมีความทา้ทาย กระตุน้ใหเ้ด็กตอ้งการคน้ควา้ เรียนรู้ และฝึกปฏิบติั ตลอดจนครูจ าเป็นตอ้ง
มีบทบาทท่ีจะอ านวยความสะดวก และสนับสนุนให้เด็กได้คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เพื่อน าไปสู่ผลของการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคท่ี์เป็นส่ิงแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิม
หลากหลาย และมีคุณค่าเกิดประโยชน์ 
  

จุดมุ่งหมำยของกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของบุคคลท่ีน าเอาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ มาใชแ้กไ้ขกบัสถานการณ์ หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ส าเร็จบรรลุผลตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ 
Parnes (1976: 469) ไดเ้สนอจุดมุ่งหมายของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 
 1.  เพื่อใหบุ้คคลผูแ้กปั้ญหาตั้งตน้ดว้ยความยุง่เหยงิ สับสน ไปสู่การแกไ้ขท่ีสร้างสรรค ์
และมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อส่งเสริมบุคคลใหมี้พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค ์
 3.  เพื่อใหเ้กิดการแกปั้ญหาทางสร้างสรรค ์
 

ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสติปัญญำทีเ่กีย่วข้องกบักำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ค้นคว้าและอธิบายทฤษฎีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสติปัญญำของ Piaget 
 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา ของ Piaget ไดแ้บ่งพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคล
เป็นไปตามวยัต่าง ๆ เป็นล าดบัขั้น ดงัน้ี (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2552: 25-26) 
 1.  พฒันาทางการสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวยั ซ่ึงแบ่งได้ 4 วยัดงัน้ี ขั้นรับรู้   
ดว้ยประสาทสัมผสั (Sensorimotor Period) มีอายุอยู่ในช่วง 0-2 ปี   ขั้นก่อนปฏิบติัการการคิด 
(Preoperational Period) มีอายุอยูใ่นช่วง 2-7 ปี 2  ขั้นน้ีจะมีการรับรู้และการกระท า ส่วนขั้นการคิด
แบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) มีอายุอยูใ่นช่วง 7-11 ปี  ขั้นน้ีนอกจากเรียนรู้แบบ
รูปธรรมได้ ยงัสามารถเรียนรู้และใช้สัญลกัษณ์ไดด้้วย ขั้นสุดทา้ยเป็นขั้นการคิดแบบนามธรรม
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(Formal Operational Period) มีอายุอยูใ่นช่วง11-15 ปี  ขั้นน้ีคิดเป็นนามธรรม ตั้งสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้
 2.  ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้หญ่ 
 3.  กระบวนการทางสติปัญญา มีลักษณะการซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) 
และการปรับและการจดัระบบ (Accommodation)   
 การซึมซับหรือดูดซับ เป็นกระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ เร่ืองราว 
และขอ้มูลต่าง ๆ เขา้มาสะสมเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 การปรับและการจดัระบบ เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากขั้นของการปรับ หากการปรับ
เป็นไปอยา่งผสมผสาน กลมกลืน จะก่อให้เกิดสภาพท่ีมีความสมดุลข้ึน หากบุคคลไม่สามารถปรับ
ประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลข้ึน ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาข้ึนในตวับุคคล 
 ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสติปัญญำของ Bruner 
 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner (1963: 55-68) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 1.  ขั้นการแกปั้ญหาดว้ยการกระท า (Enactive Stage) เร่ิมตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี ซ่ึงตรง
กบัขั้น (Sensory Motor Stage) ของ Piaget เป็นขั้นท่ีเด็กเรียนรู้ดว้ยการกระท าหรือประสบการณ์
มากท่ีสุด 
 2.  ขั้นแก้ปัญหาดว้ยการรับรู้ (Laconic Stage) แต่ยงัไม่รู้จกัใช้เหตุผลซ่ึงตรงกบัขั้น
(Preoperational Stage) ของ Piaget  เด็กวยัน้ีจะเก่ียวกบัความจริงมากข้ึน จะเกิดความคิดจากการ
รับรู้ส่วนใหญ่ และภาพแทนในใจ (Laconic Representation) อาจมีจินตนาการบา้งแต่ยงัไม่ลึกซ้ึง
เท่ากบัขั้น (Symbolic Stage) 
 3.  ขั้นพฒันาสูงสุด (Symbolic Stage) เป็นการเปรียบได้กบัขั้นการแกปั้ญหาด้วย
เหตุผลกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (Formal Operation Stage) ของ Piaget  เป็นพฒันาการพื้นฐานมาจาก
ขั้นการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้ (Laconic Stage) เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์โดยการใช้
สัญลกัษณ์หรือภาพสามารถคิดหาเหตุผล สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและสามารถแกปั้ญหาได ้
 ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสติปัญญำของ Vygotsky 
 ทฤษฎีของ Vygotsky (1995)  เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ พฒันาการทาง
สติปัญญา และทศันคติว่าเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์และท างานร่วมกบัคนอ่ืน ๆ เช่น ผูใ้หญ่ ครู 
เพื่อน  บุคคลเหล่าน้ีจะให้ข้อมูลสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ข้ึนใน Zone of Proximal 
Development หมายถึง สภาวะท่ีเด็กเผชิญปัญหาท่ีทา้ทายแต่ไม่สามารถคิดไดโ้ดยล าพงั เม่ือไดรั้บ
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การช่วยเหลือแนะน าจากผูใ้หญ่ หรือเกิดจากการท างานร่วมกบัเพื่อนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่เด็ก
จะสามารถแกปั้ญหานั้นได ้และเกิดการเรียนรู้ การให้การช่วยเหลือและแนะน าการแกปั้ญหาและ
การเรียนรู้ของเด็ก (Assisted Learning) เป็นการให้การช่วยเหลือต่อเด็กเม่ือเด็กแกปั้ญหาโดยล าพงั
ไม่ได้เป็นการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองวิธีการท่ีครูเข้าไปมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กเรียกว่า “Scaffolding” เป็นการแนะน าช่วยเหลือให้เด็ก
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยการแนะน า (Clue) การช่วยเตือนความจ า (Remainders) การกระตุ้น     
ใหคิ้ด (Encouragement) การแบ่งปัญหาท่ีสลบัซบัซ้อนไดง่้ายลง (Breaking the Problem Down into 
Step) การให้ตวัอยา่ง (Providing and Example) หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเด็กแกปั้ญหาและเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การให้การช่วยเหลือ (Scaffolding) ท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบและเป้าหมาย           
5 ประการ ดงัน้ี 
 1.  เป็นกิจกรรมร่วมกนัแกปั้ญหา 
 2.  เขา้ใจปัญหา และมีวตัถุประสงคท่ี์ตรงกนั 
 3.  บรรยากาศอบอุ่น และการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
 4.  การจดัสภาพแวดลอ้ม กิจกรรม ให้เหมาะสมกบัความสามารถ และความตอ้งการ 
 5.  สนบัสนุนใหเ้ด็กควบคุมตนเองในการแกปั้ญหา 
 บทบาทครูมีหนา้ท่ีในการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ
ให้ค  าแนะน าดว้ยการอธิบายและให้เด็กมีโอกาสท างานร่วมกบัผูอ่ื้นแลว้ให้โอกาสเด็กแสดงออก
ตามวธีิการต่าง ๆ ของเด็กเองเพื่อครูจะไดรู้้วา่เด็กตอ้งการท าอะไร 
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก เป็น
การพฒันาทางสติปัญญา ข้ึนอยู่กบัการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้
จากการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ การท่ีครูเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กเพื่อให้
การช่วยเหลือเด็ก เรียกวา่ “Scaffolding” เป็นการช่วยเหลือใหเ้ด็กแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
 

องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2538: 259-260) ไดก้ล่าวถึงการแกปั้ญหาให้ประสบผลส าเร็จไว้
วา่การแกปั้ญหาแต่ละคร้ังจะส าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
 1.  ระดบัความสามารถของเชาวน์ปัญญา คือ ผูท่ี้มีปัญญาสูงยอ่มแกปั้ญหาไดดี้กวา่ผูท่ี้
มีเชาวน์ปัญญาต ่า 
 2.  การเรียนรู้ ถา้เด็กเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาอย่างแทจ้ริงแลว้เม่ือ
ประสบปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั ก็จะสามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 
 3.  การรู้จกัคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลโดยอาศยั 
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  3.1 ขอ้เทจ็จริงและความรู้จากประสบการณ์เดิม 
  3.2  จุดมุ่งหมายในการคิดและแกปั้ญหา 
  3.3  ระยะเวลาในการไตร่ตรองหาเหตุผลท่ีดีท่ีสุด 
 วิลาวณัย์ จินวรรณ (2554: 72)  กล่าวว่าทุกคนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคอ์ยูแ่ลว้ในตวัแต่อาจมีไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัอุปสรรคทางดา้นต่าง ๆ ท าให้การแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคไ์ม่ไดรั้บความสนใจหรือประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดอุปสรรค
เหล่าน้ี เพราะการปลูกฝัง ท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งการอบรมเล้ียงดู การจดัการเรียนการสอน ดงันั้น จึงควร
ขจดัอุปสรรคท่ีมีต่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้แสดง
ความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ 
 Hamza and Griffith (2006) ไดเ้สนอแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนให้
มีความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี  
 1. บรรยากาศของห้องเรียน (Classroom Climate) บรรยากาศภายในห้องเรียนควรมี
ความไวใ้จ ความปลอดภยั การให้รางวลั ความร่วมมือกนั การผอ่นคลาย บรรยากาศท่ีดีท่ีอบอุ่น 
และปราศจากการข่มขู่นกัเรียน  
 2.  บุคลิกภาพของครู (Teacher Character Traits) คุณครูควรมีบุคลิกภาพท่ีดี พูดคุย 
เป็นกนัเองกบันกัเรียน มีความเห็นอกเห็นใจนกัเรียน มีความเขา้ใจนกัเรียน  
 3.  การจดัการบริหารห้องเรียน (Classroom Management) คุณครูควรมีความสามารถ 
ในการจดัการความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบทางกายภาพของห้องเรียนให้      
น่าอยู ่การจดักิจกรรมของหอ้งเรียนท่ีดีจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์  
 4.  ความรักและเจตคติต่อนกัเรียน (Teacher’s Passion and Attitude Toward Students) 
คุณครูควรมีความรักและเจตคติท่ีดีกบันกัเรียน วชิาท่ีสอน และมีความรักในอาชีพ  
 5.  วิธีการสอนของครู (Teaching Style) คุณครูควรมีทศันคติเชิงบวกกบันกัเรียนใช้
ค  าถามอะไรและอยา่งไร (What and How) น าไปสู่การคิดวเิคราะห์ กระตุน้ใหเ้กิดการระดมสมอง  
 6.  ความรู้ของครู (Teacher’s Knowledge) คุณครูมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ มีความรู้อยา่งลึกซ้ึง มีจิตวทิยาในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียน  
 7.  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน (Teacher-student Interaction) คุณครูควรดูแล
เอาใจใส่นกัเรียน มีการสอบถามและการใหก้าลงัใจนกัเรียน  
 Wood (2006, อา้งถึงใน นิพิฐพร โกมลกิติศกัด์ิ, 2553) ไดเ้สนอคุณสมบติัท่ีจ าเป็นของ
กลุ่มส าหรับส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี  
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 1.  มีความไวใ้จพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั (Positive Inter Dependence) สมาชิกในทีมตอ้งมี
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
 2.  ความรับผดิชอบในตนเอง (Individual Accountability) สมาชิกตอ้งมีความรับผิดชอบ
ในตนเองต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั (Face-to-face Interaction) สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั สามารถปฏิบติังานร่วมกนัได ้ 
 4.  ทกัษะท่ีเหมาะสาหรับใช้ปฏิบติังานร่วมกนั (Appropriate Use of Interpersonal 
Skills) สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นผูน้า ผูต้ามท่ีดี มีการติดต่อส่ือสาร การตดัสินใจและ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ไดดี้  
 5.  การประเมินกลุ่ม (Self- assessment of Group Functioning) สมาชิกตอ้งมีทกัษะใน
การประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงานกลุ่มของตนเอง  
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่วนส าคญั คือ เด็กตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา เพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและ
ความสามารถตามวยั การฝึกฝนให้เด็กอยู่ในสถานการณ์ท่ีให้เด็กเกิดการความอยากรู้ อยากเห็น       
มีความทา้ทาย กระตุน้ให้เด็กตอ้งการคน้ควา้ เรียนรู้ และฝึกปฏิบติั ตลอดจนครูจ าตอ้งมีบทบาทท่ี
อ านวยความสะดวก และสนบัสนุนให้เด็กไดคิ้ดแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อน าไปสู่
ผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีเป็นส่ิงแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม หลากหลาย และเกิด
ประโยชน ์
 

กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 ออสบอร์น (Osborn, 1953) ไดเ้สนอกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative 

Problem Solving Process) ไวใ้นหนงัสือช่ือ “Applied Imagination: Principles and Procedures of 
Creative Problem-Solving” โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1  คน้หาความจริง (Fact-Finding) 
 ขั้นท่ี 2  คน้หาความคิด (Idea-Finding) 
 ขั้นท่ี 3  คน้พบทางออก (Solution-Finding) 

 Wallach (1965) อธิบายวา่กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคเ์กิดจากการคิดส่ิงใหม่ ๆ 
โดยการลองผดิลองถูก (Trial and Error) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
 1.  ขั้นเตรียมการ (Preparation) ขั้นน้ีเป็นการเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
การระบุปัญหา ขอ้เทจ็จริง หรือการกระท าท่ีถูกตอ้ง 
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 2.  ขั้นระยะบ่มเพาะความคิด (Incubation) เป็นขั้นท่ีความวุ่นวาย สับสน ระหว่าง
ขอ้มูลเก่าและใหม่ ปราศจากความเป็นระเบียบ ไม่สามารถสรุปความคิดได้ จึงปล่อยความคิดนั้น        
ไวเ้งียบ ๆ 
 3.  ขั้นความคิดกระจ่างชดั (Illumination) เป็นขั้นท่ีความคิดสับสนไดรั้บการเรียบเรียง 
และเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั ท าให้เห็นภาพรวมของความคิด เกิดความกระจ่างชัดสามารถมองเห็น
ภาพพจน์ มโนทศัน์ของความคิดได ้
 4.  ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) คือ ขั้นท่ีรับความคิดเห็น
จาก 3 ขั้นตอน ขา้งตน้มาพิสูจน์วา่จริงและถูกตอ้ง 
 วอลลาซ และโคเกน (Wallach and Kogan, 1966) กล่าวถึงกระบวนการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นล าดบัขั้น 4 ขั้น ดงัน้ี  
 1.  ขั้นเตรียม เป็นขั้นท่ีตอ้งจดัหาและเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดมาพิจารณา  
 2.  ขั้นฟักตวัความคิด เป็นขั้นการรวบรวมความคิดหาความสัมพนัธ์จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่  
 3.  ขั้นปัญหากระจ่างชัด เป็นขั้นท่ีผูแ้กปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์เห็นความสัมพนัธ์ใหม่
ของขอ้มูลท่ีไดม้าเกิดเป็นความรู้และแนวทางในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์  
 4.  ขั้นตรวจสอบความจริง เป็นขั้นประเมินผล โดยการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของ
ความรู้สึกท่ีพบใหม่พร้อมกบัปรับปรุงแนวคิดอยา่งถ่ีถว้น 
 ออสเบิร์น และพาร์น (Osborn and Parnes, 1966) กล่าววา่การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
จะมีวิธีการคน้หาค าตอบท่ีแตกต่างกนัออกไป มีความสลบัซบัซ้อนและคน้พบแนวทางแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปไดแ้ละเหมาะสมท่ีสุดในสภาพแวดลอ้มขณะนั้น แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 1.  ขั้นการคน้หาความจริง เป็นขั้นรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตั้ง
ค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย ใคร อะไร เม่ือไร ท่ีไหน ท าไม และอยา่งไร 
 2.  ขั้นการคน้หาปัญหา เป็นขั้นพิจารณาเปรียบเทียบมูลเหตุทั้งหลายของปัญหาแล้ว
จดัล าดบัความส าคญัเพื่อเลือกมูลเหตุท่ีสุดเป็นประเด็นส าหรับคน้หาวธีิแกไ้ขต่อไป 
 3.  ขั้นการคน้หาความคิด เป็นขั้นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีแกปั้ญหาตามประเด็น
ท่ีตั้งไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด อยา่งอิสระโดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขั้นน้ี 
 4.  ขั้นการคน้หาค าตอบ เป็นขั้นพิจารณาคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากวิธีการท่ี
หามาไดใ้นขั้นท่ี 3 โดยใช้ความประหยดั ความรวดเร็ว เป็นเกณฑ์พิจารณาคดัเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  
 5.  ขั้นการคน้หาค าตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ เป็นขั้นพิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถใช้วิธีการท่ี
เลือกไวแ้ลว้นั้นน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยการแสดงรายละเอียดขั้นตอนการแกปั้ญหาและผลท่ีเกิดข้ึน 
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 พาร์น (Parnes, 1992) ไดน้ าแนวคิดการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้แลว้เสนอ
รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  ส ารวจปัญหา (Explore the Challenge) ประกอบดว้ย  
       การคน้หาจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (Objective Finding : OF) 
      การแสวงหาขอ้เทจ็จริง  (Fact Finding : FF) 
       การระบุปัญหา  (Problem Finding : PF)  
 ขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา (Generate Ideas) ประกอบดว้ย 
       การคน้หากรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา (Idea Finding: IF) 
 ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการ (Prepare for Action) ประกอบดว้ย 
      แนวทางในการแกปั้ญหา (Solution Finding: SF) 
      การยนืยนัแนวทางในการแกปั้ญหา (Acceptance Finding: AF) 
 กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง Miller, Vehar and Firestein ในปี ค.ศ. 2001 
(Reali, 2010) มีขั้นตอนดงัน้ี  
 1.  การระบุเป้าหมาย (Identify the Goal, Wish or Challenge)  
 2.  การรวบรวมขอ้มูล (Gather Data)  
 3.  การก าหนดปัญหา (Clarify the Problem)  
 4.  การรวบรวมความคิด (Generate Ideas)  
 5.  การเลือกวธีิการแกปั้ญหา (Select and Strengthen Solutions)  
 6.  การวางแผนการปฏิบติังานในการแกปั้ญหา (Plan for Action) 
 กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง Treffinger, Isaksen and Dorval (2003) 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั และ 8 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1.  ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา (Understand the Challenge) ท าความกระจ่างในเร่ืองของ 
เป้าหมาย โอกาส อุปสรรค และการท าใหช้ดัเจนข้ึนในเร่ืองต่าง ๆ การรวบรวมความคิดในทิศทางท่ี
ถูกตอ้ง ประกอบดว้ย  
  1.1 การสร้างสรรค์โอกาส (Constructing Opportunities) มองหาโอกาสท่ีเป็น
ประโยชน์และคิดก าหนดแผนด าเนินการ  
  1.2 ขั้นส ารวจขอ้มูล (Exploring Data) รวบรวมแหล่งของขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง
เพื่อเป็นพื้นฐานในการแกปั้ญหา  
  1.3 โครงร่างของปัญหา (Framing Problems) ระบุสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา และ
ยอมรับความคิดใหม่ๆท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา  
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 2.  ขั้นรวบรวมความคิด (Generating Ideas) การรวบรวมความคิด จากหลายคน  และ   
หลายความคิดสร้างสรรค ์ 
 3.  การวางแผนการด าเนินการ (Planning Your Approach) เป็นการส ารวจการ
แกปั้ญหาวา่ด าเนินมาถูกทิศทางหรือไม่ ประกอบดว้ย  
  3.1  ประเมินภารกิจ (Appraising Tasks) เป็นการส ารวจวิธีท่ีแกปั้ญหาใชส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายหลกัหรือไม่  
  3.2  ออกแบบวิธีการ (Designing Process) เป็นขั้นใชอ้งคค์วามรู้ท่ีมีเก่ียวกบัเร่ือง 
นั้น ๆ เพื่อก าหนดเคร่ืองมือ หรือวิธีการท่ีเหมาะสมในการมุ่งไปสู่เป้าหมายช่วยให้เราก าหนดวิธี 
ขั้นตอนไดถู้กตอ้งตามความจ าเป็นและเป็นการเพิ่มศกัยภาพ การลงมือปฏิบติังาน 
 4.  ขั้นเตรียมก่อนลงมือ (Preparing for Action) เป็นขั้นเตรียมการรวมถึงการเพิ่มความ
มัน่ใจไดว้า่ วธีิการท่ีจะลงมือแกปั้ญหาสามารถท าไดแ้ละเกิดประโยชน์ รวมทั้งการเตรียมเคร่ืองมือ
ท่ีรองรับกบัความส าเร็จรองรับกบัวธีินั้น ๆ ประกอบดว้ย 
  4.1  พฒันาการแกไ้ขปัญหา (Developing Solutions) ประยุกตเ์อากลยุทธ์ เคร่ืองมือ
ในการวเิคราะห์ พฒันา และความเป็นไปได้ น ามาเปล่ียนเป็นขั้นการพฒันาการแกไ้ขปัญหาจะช่วย
ในการริเร่ิมกลวธีิใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์มากข้ึน  
  4.2  สร้างการยอมรับ (Building Acceptance) สร้างแรงสนบัสนุน ในการวางแผน
แกไ้ขปัญหา และประเมินผลการแกปั้ญหาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง Hurson ในปี ค.ศ. 2008 (Reali, 2010)  
 1.  ก าหนดวา่อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการ (What’s going on?)  
 2.  ความส าเร็จท่ีตอ้งการคืออะไร (What’s success?)  
 3.  ค าถามท่ีจะไปสู่ความส าเร็จ (What’s the question?)  
 4.  รวบรวมค าตอบ (Generate Answers)  
 5.  ก าหนดวธีิการแกปั้ญหา (Forge the Solution)  
 6.  รวบรวมขอ้มูลในการสนบัสนุนวธีิการแกปั้ญหา (Align Resources) 
  Ormerod, Chronicle and Leach (2008: 76) ไดแ้บ่งกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
แบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ 
 1.  Orientation เป็นการระบุปัญหาจากสถานการณ์  
 2. Preparation and Analysis เป็นการเตรียม และรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการคิด
แกปั้ญหา  
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 3.  Brainstorming เป็นการระดมพลงัสมองในการน าเสนอการแกปั้ญหาให้มากท่ีสุด 
โดยไม่มีการวพิากษว์จิารณ์หรือตดัสินความคิดท่ีเสนอมา  
 4.  Incubation เป็นขั้นท่ีตดัสินเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  
 5.  Synthesis and Verification เป็นการประมวลความคิดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ใช ้
ความคิดทั้ง 4 ขั้นเพื่อพิสูจน์วา่เป็นความจริงและถูกตอ้ง 
 กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ของ  พอล ดี เรียลลิ (Reali, 2010)  รูปภาพของ
ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จะเป็นรูปแบบเส้นตรง แต่ในทางปฏิบติัสามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ ประกอบดว้ยขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหาทั้ง 7 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3   กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง Reali ค.ศ. 2010 
 

 1.  ขั้นการอ านวยความสะดวก (Facilitate) ขั้นท่ีให้นกัเรียนส ารวจขอ้มูลพื้นฐานทั้ง
สภาพของปัญหา วิธีการแกไ้ขปัญหา และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหา เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับการตดัสินใจแกปั้ญหา  
 2.  ขั้นจินตนาการอนาคต (Imagine the Future) ขั้นท่ีให้นกัเรียนก าหนดสภาวะท่ี
ปรารถนาในอนาคตให้เป็นอยา่งไร และไม่อยากให้เป็นอยา่งไร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
แกปั้ญหา  
 3.  ขั้นคน้หาค าถาม (Find the Questions) ขั้นท่ีให้นกัเรียนระบุปัญหาท่ีตอ้งการจะ
แกไ้ข ในรูปแบบปัญหาสั้น ๆ ท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวใ้นขั้นจินตนาการอนาคต  
 4.  ขั้นรวบรวมความคิด (Generate Ideas) ขั้นท่ีให้นกัเรียนรวบรวมความคิดท่ีมีความ
หลากหลายส าหรับใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีไดร้ะบุปัญหาไวใ้นขั้นคน้หาค าถาม  
 5.  ขั้นทกัษะการแกปั้ญหา (Craft Solution) ขั้นท่ีใหน้กัเรียนเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีจะ
น าไปใชใ้ห้มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และร่วมกนัอธิบายวิธีการแกปั้ญหาท่ีได้
เลือกใหช้ดัเจน  

การอ านวย

ความสะดวก 

จินตนาการ

อนาคต 

คน้หา 
ค าถาม 

รวบรวม

ความคิด 

ทกัษะการ

แกปั้ญหา 

การเห็นพอ้ง

กบัการ

ส ารวจ 

วางแผน
ส าหรับการ
ปฏิบติั 
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 6.  ขั้นการเห็นพอ้งกบัการส ารวจ (Explore Acceptance) ขั้นท่ีให้นกัเรียนระบุผูท่ี้
สนบัสนุนกบัวิธีการแกปั้ญหาท่ีกลุ่มของนกัเรียนไดเ้ลือก และผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัการแกปั้ญหาท่ี
กลุ่มได้เลือก จากนั้นนักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดอีกคร้ังในการท่ีเลือกหรือไม่เลือกวิธีการ
แกปั้ญหานั้นเพราะอะไร  
 7.  ขั้นการวางแผนส าหรับการปฏิบติั (Plan for Action) ขั้นท่ีให้นกัเรียนสร้างแผน 
ปฏิบติัการส าหรับการแกปั้ญหาในเร่ืองนั้น ๆ  
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มี
จุดมุ่งหมาย โดยครูตอ้งเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติั
อย่างมีระบบ ผลท่ีไดจ้ากการฝึกจะช่วยให้นกัเรียนสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยวิธีการ
อยา่งสมเหตุสมผล โดยใชก้ระบวนการหรือวธีิการ ความรู้ และทกัษะต่าง ๆ  
 ในการวิจยั เร่ือง การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์  ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวความคิดของ พาร์น (Parnes, 
1992) มาด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยมี             
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ส ารวจปัญหา (Explore the Challenge) ประกอบดว้ย  
       การคน้หาจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (Objective Finding: OF) 
      การแสวงหาขอ้เทจ็จริง (Fact Finding: FF) 
       การระบุปัญหา (Problem Finding: PF) 
 ขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา (Generate Ideas) ประกอบดว้ย 
       การคน้หากรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา (Idea Finding: IF) 
 ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการ (Prepare for Action) ประกอบดว้ย 
      แนวทางในการแกปั้ญหา (Solution Finding: SF) 
      การยนืยนัแนวทางในการแกปั้ญหา (Acceptance Finding: AF) 
  เพื่อเป็นการพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นม ัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนท่ีชดัเจนแต่ละขั้นตอน 
น าไปสู่การคิดท่ีเป็นระบบ มีการวางแผนโดยค านึงถึงผลในอนาคตซ่ึงโดดเด่นมากกวา่กระบวนการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคอ่ื์น 
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งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาเป็นกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ      
การพฒันาความสามารถ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ดงัน้ี 
 

งำนวจัิยในประเทศ 
 จิราภรณ์ เป็งวงศ์ (2546: 46) ได้ท าการวิจยัเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ 
สามารถในการแกปั้ญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้โดยกิจกรรมแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลอง มีคะแนนหลังการสอนสูงกว่าคะแนนก่อน        
การสอนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
 อาพนัธ์ชนิต เจนจิต (2546: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองกิจกรรมการสอนเรขาคณิต 
โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีความ 
สามารถทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการสอนเรขาคณิต โดยใช้การแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์  อาจน าไปใช้ไดก้บันกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ของทุกโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการน าร่องศูนย์พฒันาอจัฉริยภาพเด็ก และเยาวชน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือพิจารณา 1) นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียน
ดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต โดยใช้การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถสอบผ่าน
เกณฑ ์75 มากกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ               
2) นกัเรียนในกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต โดยใช้การแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนท่ีประกอบดว้ย ความคิด
ยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ อยูใ่นระดบัดีทุกดา้น 
 มะลิวรรณ พรมทอง (2547: 132-133)  ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในดา้นความรู้ความเขา้ใจในทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและ 
ดา้นพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน และเพื่อศึกษาผลการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 4 ในดา้นความรู้ความเขา้ใจในทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และดา้น
พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน  โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผลการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการพบวา่ 1) ดา้นพฤติกรรม
การเรียนในห้องเรียน นกัเรียนมีความพึงพอใจ ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการ
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ของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง นกัเรียนสนุกสนาน กิจกรรม เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดท้ดลอง คน้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง ทา้ทายความสามารถ สร้างความสามคัคี ภายในกลุ่มและเป็นการตรวจสอบ
ความรู้ความสามารถของนักเรียน ท าให้ทราบพฒันาการด้านการเรียน และสามารถแสดง          
ความคิดเห็นในดา้นการจดักิจกรรม บรรยากาศและส่ือการเรียนในห้องเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่       
มีพฒันาการดา้นทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีข้ึน และ 2) ดา้นคุณภาพการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉล่ียร้อยละ 75.83 มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 
83.33 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ศรีสอางค ์ดีประชา (2549: 59) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองผลการใชกิ้จกรรมฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ของนกัเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสฤษดิเดช จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่พฒันาการดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนระหวา่งการฝึกกิจกรรมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน  
3 คร้ัง พบวา่ คะแนนทุกทกัษะมีค่าเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน โดยมีอตัราพฒันาการในภาพรวมทุกทกัษะ     
0.90 คะแนนต่อคร้ัง 
 อรัญญา ค ายนต ์ (2550: 45) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองผลการใชว้ิธีสอนแบบทดลองท่ีมีต่อ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ      
บางนาจงัหวดัสมุทรปราการ จากการศึกษาอตัราพฒันาการดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีสอนแบบทดลอง พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีอตัราพฒันาการด้านทกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ทุกทกัษะสูงข้ึนโดยมีอตัราพฒันาการทุกทกัษะเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 0.70 คะแนนต่อคร้ัง จะ
เห็นว่านกัเรียนท่ีได้รับการฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะมีอตัราพฒันาการดา้น
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
 นฤมล จนัทร์สุขวงศ์ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฒันาแผนกิจกรรมโครงงาน
ท่ีประยกุตใ์ชก้ระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการท างาน
กลุ่มและคุณภาพผลงานของนกัเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ 1) แผนกิจกรรมโครงงานท่ี
ประยุกตใ์ชก้ระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท่ี์ออกแบบข้ึน ประกอบดว้ย 16 แผนยอ่ย มีล าดบั
ขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ีส าคญั ดงัน้ี 1.1) การท าความเขา้ใจปัญหาซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งคน้หาปัญหา
แลว้คดัเลือกปัญหามาเป็นฐานในการคิดแกปั้ญหา 1.2) การก่อก าเนิดความคิดนกัเรียนจะไดคิ้ดสร้าง
ผลงานอย่างหลากหลายแลว้เลือกเป็นผลงานของกลุ่มเพียง 1 อยา่ง 1.3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล       
1.4) การวางแผนปฏิบติัการโดยเขียนเป็นเคา้โครงของโครงงาน  1.5) การลงมือท าโครงงานโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาหาทางแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท าผลงาน                
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1.6) ประเมินงานและช้ินงาน 1.7) การเขียนรายงาน 1.8) การน าเสนอโครงงาน ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้
นกัเรียนออกแบบแบบการน าเสนออยา่งหลากหลาย สร้างสรรคแ์ละน่าสนใจ และ 2) นกัเรียนท่ี
ปฏิบติักิจกรรมโครงงานท่ีประยุกตใ์ช้กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคมี์ความคิดสร้างสรรค์
ทกัษะการท างานกลุ่มและคุณภาพผลงานสูงกว่ากลุ่มท่ีปฏิบติักิจกรรมโครงงานแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 พชัรา พุ่มพชาติ (2552: บทคดัย่อ)  ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดั
ประสบการณ์การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบวา่ เด็กปฐมวยัใน
กลุ่มท่ีใชรู้ปแบบการจดัประสบการณ์แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งข้ึนกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ 
เด็กปฐมวยัในกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สูงข้ึนกว่ากลุ่มท่ีไม่ใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์ เด็กปฐมวยัในกลุ่มท่ีใช้รูปแบบ    
การจดัประสบการณ์มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์4 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลองคร้ังท่ี 1 หลงัการทดลองคร้ังท่ี 2 และการติดตามผลการทดลองสูงข้ึนอย่างเป็น
ล าดบัขั้นและมีความคงทนของพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ในระยะ
ติดตามผลการทดลอง จากผลการทดลองพบวา่ เด็กปฐมวยัในกลุ่มท่ีใชรู้ปแบบการจดัประสบการณ์
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กปฐมวยัได้รับการจดั
กิจกรรม กระตุน้ให้เด็กเกิดจินตนาการ การคิดหาเหตุผลในการน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์
ตามระดบัการพฒันาการและศกัยภาพมาใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ครูปฐมวยัท่ีใชรู้ปแบบ
การจดัประสบการณ์มีความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถในการเขียนแผนจดัประสบการณ์และมี
ความสามารถในการจดัประสบการณ์ อยู่ในระดบัดีมาก และมีความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดั
ประสบการณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัเด็ก มีขั้นตอนวธีิการจดักิจกรรมและการประเมินท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 ฐาปนี สีเฉลียว (2553: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการน าเสนอรูปแบบการออกแบบ
และพฒันาการเรียนการสอนตามหลักการการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์         
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบณัฑิต          
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง ศึกษาผลการใช้ และน าเสนอรูปแบบการออกแบบและพฒันาการเรียน  
การสอนตามหลักการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะการคิด
สร้างสรรคข์องนกัศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ระดบัปริญญาบณัฑิต ผลการวิจยัท าให้ไดรู้ปแบบ
การออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนฯ ซ่ึงประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เน้ือหาวิชา
ทางวิศวกรรมศาสตร์ เน้ือหาวิชาการสังเคราะห์และการออกแบบ 2) วตัถุประสงค์การเรียนรู้        
เชิงพฤติกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์จ านวน 11 ขอ้  3) กลยุทธ์การเรียนการสอนท่ี
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ออกแบบตามหลักการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ 4) บทบาทของอาจารยผ์ูส้อนและนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตามกลยุทธ์         
5) กิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือเพื่อพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ การใชก้รณี
ตวัอยา่ง การใชค้  าถาม การคิดประดิษฐ์ การเขียนแผนผงัทางปัญญา การระดมสมอง และเคร่ืองมือ
เวบ็ส าหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนบนเวบ็ ไดแ้ก่ ห้องสนทนา ประชุมทางไกลผ่านวีดีทศัน์ 
ข้อความส าเร็จรูปทนัที ประชุมทางไกลบนเว็บ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว บล็อก 
ประกาศเฉพาะกลุ่ม วิกี เฟสบุ๊ค 6) ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิด
สร้างสรรค ์ประมาณ 6-8 สัปดาห์ หรือ 10-15 คาบการเรียนใน 1 ภาคการศึกษา  7) ส่ือการเรียน   
การสอนในห้องเรียนและบนเว็บ และทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ได้แก่ 
เอกสาร หนังสือและต าราประกอบการเรียนท่ีส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง สไลด์ประกอบการ
บรรยาย ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เน้นการน าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมศาสตร์
หรือการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ แบบฝึกหัด เน้นการถามตอบเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหานั้น
และฝึกปฏิบติั 8) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางกายภาพ จิตภาพและสังคมภาพ และ 9) เคร่ืองมือ     
ท่ีใช้ในการประเมินทกัษะการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ แบบทดสอบทกัษะการคิดสร้างสรรค์แบบ
ประเมินผลงานสร้างสรรค์ และจากการน ารูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนฯ    
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถทางการคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีคะแนน
ความสามารถในการออกแบบผลงานสร้างสรรคห์ลงัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

 นิพิฐพร โกมลกิติศกัด์ิ  (2553: บทคดัยอ่)  ได้ท าการวิจ ัยเ ร่ืองการวิเคราะห์ผลของ
กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ทกัษะ 
การท างานกลุ่ม และการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้: การทดลองแบบ
อนุกรมเวลา มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค ์เปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ทกัษะการท างานกลุ่มและ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมแบบใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์ และนักเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมแบบปกติ เปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ทกัษะการท างานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนก่อนและ
หลังการทดลอง และศึกษาความคงทนของผลการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ ทกัษะการท างานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนในกลุ่มทดลองและ  
กลุ่มควบคุม  ผลการวิจยัสรุปพบว่า 1) กิจกรรมท่ีใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
ประกอบดว้ย  การใชค้ลิปวิดีโอ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT วิธีการคิดแบบใยแมงมุม การระดม
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สมองโดยการเขียน   การระดมสมองโดยการใช้การ์ด และกระบวนการการวิเคราะห์ RACI chat    
2) ผลการเปรียบเทียบหลงัการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์งวา่กลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนทักษะการท างานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนทั้ ง            
2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) กลุ่มทดลองมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ทกัษะการท างานกลุ่ม และการเห็นคุณค่าในตนเองของหลงัการทดลอง   
สูงกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนกลุ่มควบคุมมีทกัษะ
การท างานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) ผลการศึกษาความคงทนของผลการพัฒนา
ความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความคงทน ส่วนทกัษะ 
การท างานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของทั้งสองกลุ่มมีความคงทน 

 กญัญารัตน์ โคจร (2554: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนรู้
การคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ืองสารและสมบติัของสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้การคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์และเพื่อศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS ไปใชโ้ดยพิจารณาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และทกัษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้น ารูปแบบ         
การเรียนรู้แบบ CPS ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นกระตุน้ความสนใจ ขั้นส ารวจตรวจสอบ
ท าความเขา้ใจปัญหา ขั้นสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา และ
ขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองค์ความรู้ ไปทดลองสอนนักเรียน  พบว่า เม่ือน าคุณลกัษณะ
ส าคญั 5 ประการของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาผสมผสาน บูรณาการกบัหลกัการ
คิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคม์าใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS นั้น ท าให้
ได้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ในห้องเรียนไดจ้ริง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง
ให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบติั แสวงหาความรู้ และเช่ือมโยง        
องค์ความรู้เดิม ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค ์
และคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้ งได้ฝึกกระบวนการท างานจากกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม           
ใหน้กัเรียนไดก้ลา้แสดงออก กลา้คิดกลา้ท า ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยเปิดโอกาสและ
กระตุน้ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง และนอกจากน้ียงัเป็นการจดัการเรียนรู้ใน
บรรยากาศท่ีเป็นกลัยาณมิตร เน้นส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีความใกล้ชิด สนิทสนม สามารถ
ปรึกษาไดใ้นทุกเร่ือง 
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 อภิชยั เหล่าพิเดช (2556: 757-774) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ืองปัญหาทางสังคมของไทย ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองปัญหาทางสังคมของไทยด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนกัเรียนหลงัเรียน    
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เร่ือง ปัญหาทางสังคมของไทยของนักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 

งำนวจัิยต่ำงประเทศ 
 Riley (1975 : 5152–A) ไดศึ้กษาผลการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ ความเขา้ใจในวิชาวิทยาศาสตร์ต่อการฝึกแบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มประชากรเป็น
นกัเรียน ฝึกสอนโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มแรก เป็นกลุ่มทดลองฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ดว้ยการ ปฏิบติัจริง  
 กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มทดลองฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดา้นการเรียนรู้
เฉพาะทฤษฎี  
 กลุ่มท่ีสาม เป็นกลุ่มทดลองโดยใชว้ิทยาศาสตร์ทัว่ไป ผลการวิจยัพบวา่ ทั้งสองกลุ่มมี
คะแนนดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่กลุ่มควบคุม  
 พาร์น (Parnes, 1976, อา้งถึงใน พชัรา พุ่มพชาติ, 2552: 87)  ไดท้ดลองใชว้ิธีการระดม
สมองในการหาวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยวิธีการทดลอง
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีหน่ึงใช้วิธีระดมสมอง โดยให้ทุกคนเสนอวิธีการแกปั้ญหามากท่ีสุดเท่าท่ีคิดได้
โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าเป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด กลุ่มท่ีสองให้เสนอวิธีแกปั้ญหาท่ีคิดวา่เป็นวิธี  
ท่ีดีท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ภายในระยะเวลาเท่ากนักลุ่มท่ีหน่ึงมีความสามารถในการแกปั้ญหา   
เชิงสร้างสรรคสู์งกวา่กลุ่มท่ีสอง 
 ซีน (Shean, 1977, อา้งถึงใน หงษสุ์นีย ์เอ้ือรัตนรักษา, 2536: Abstract) ไดท้  าการวิจยั
เก่ียวกบัผลการฝึกแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อความคิดอเนกนยั   และการร่วมรับรู้ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น อริโซนา โดยกลุ่มทดลองเขา้รับการฝึกแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ในสถาน
ฝึกเป็นจ านวน 10 ช่วง เก่ียวกบัการคน้หาขอ้เท็จจริง การก าหนดหวัขอ้ปัญหา การตดัสินคลอ้ยตาม 
การระดมสมอง การประเมินผล และการยอมรับความคิด ผลการศึกษา พบว่า การฝึกแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคเ์กิดการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละความคิดริเร่ิมเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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 ไบซิงเกอร์ คริส อบัราฮมั (Biesinger Kris Abrahamson, 1987: Abstract) ไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีถูกคดัสรรและปัจจยัดา้นชีวสังคมกบัทกัษะ
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลส่วนตวั 3 ดา้น กบัทกัษะการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กนัเพียงเล็กนอ้ย แต่มีนยัส าคญัทางสถิติในดา้นการปฏิบติัทางการศึกษา
สะทอ้นให้เห็นว่านกัเรียนจะปฏิบติัไดดี้เพียงใดในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาข้ึนอยู่กบัทกัษะ
เฉพาะส่วน ลกัษณะนิสัยในการศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ปัจจยัเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัทกัษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในกลุ่มนกัเรียนชาย 
ช้ีใหเ้ห็นวา่เจตคติท่ีดีต่อโรงเรียนและเกรดท่ีดี มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทกัษะการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคก์บัคะแนนภาวะผูน้ า ศกัยภาพทางดา้นศิลปะและการคิดสร้างสรรคใ์นตวั
แปรดา้นชีวสังคม พบวา่ มีความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของมารดากบัความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น โดยในนกัเรียนชายเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ส่วนในนกัเรียน
หญิงเป็นความสัมพนัธ์ทางลบไม่พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคก์บัตวัแปรเพศ ขนาดครอบครัว ท่ีตั้ง ท่ีอยู่อาศยั ล าดบัการเกิดระดบัการศึกษาของ
บิดาและมารดา 
 แอลลิสัน (Ellison, 1995, อา้งถึงใน พชัรา พุ่มพชาติ, 2552: 87) ไดศึ้กษาความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเรียนการสอนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดบัอุดมศึกษา โดยท าการศึกษากบันกัศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาท่ีไดเ้รียนรู้การ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึน โดยพฒันาการคิดสร้างสรรค์ด้านการคิด
คล่องแคล่วสูงท่ีสุด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 Indiana Creative Problem Solving Initiative Blumberg Center (2003: 45)  ท าการวิจยั
เร่ืองความสามารถในการแกปั้ญหา โดยให้นกัเรียนเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์
ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาเพิ่มสูงข้ึน  

 

สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ ในรายวชิา วทิยาศาสตร์  เร่ือง บรรยากาศ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยั
ได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินการวิจยั ได้แก่ หลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ (Creative Problem Solving) โดยผูว้ิจยัใชแ้นวความคิดของ พาร์น (Parnes, 1992)  
มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี  ขั้นท่ี 1 ส ารวจปัญหา (Explore the Challenge) ประกอบด้วย การคน้หา
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (Objective Finding: OF)   การแสวงหาขอ้เท็จจริง (Fact Finding: FF)    
และการระบุปัญหา  (Problem Finding: PF)   ขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา (Generate 
Ideas) ประกอบดว้ยการคน้หากรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา  (Idea Finding: IF)  ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการ 
(Prepare for Action) ประกอบดว้ย แนวทางในการแกปั้ญหา (Solution Finding: SF) และการยืนยนั
แนวทางในการแก้ปัญหา (Acceptance Finding: AF)  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวดัความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ  ดา้นท่ี 1 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  
โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  1.1) การตั้งสมมติฐานจากปัญหา  1.2) การออกแบบการทดลอง  1.3) การ
บนัทึกผล  1.4) การวิเคราะห์และสรุปผล 1.5) การเขียนรายงาน โดยใชแ้บบประเมินความสามารถ
ด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  และดา้นท่ี 2 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) ในการ
วิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 5 ทกัษะ ดงัน้ี  1) ทกัษะการตั้งค  าถาม 2) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 3) ทกัษะ
การก าหนดและควบคุมตวัแปร 4) ทกัษะการทดลอง และ 5) ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลง
ขอ้สรุป โดยใช้แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึน  มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์จากการศึกษาขอ้มูลผูว้จิยัมีความเห็นวา่รูปแบบการเรียนรู้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
สามารถช่วยพฒันาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  สามารถพฒันากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได ้
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การศึกษาเร่ือง  การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimental  Research) แบบ  Pre-Experimental Design แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน-หลงั (One  
Group  Pretest Posttest  Design) โดยมีนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน  เป็นหน่วยการวิเคราะห์  ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ก าหนดวธีิการด าเนินการวจิยัไว ้2 ประการ คือ การด าเนินการวจิยั และระเบียบวธีิวจิยั มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 

วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 

 เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผูว้ิจ ัยจึงก าหนดรายละเอียดในการ
ด าเนินการวจิยัไว ้ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั ศึกษาเอกสาร ต ารา ขอ้มูล ปัญหา วรรณกรรม 
รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การสร้างเคร่ืองมือ ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ  แบบประเมิน
ความสามารถดา้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์  แบบประเมินความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ และการตรวจสอบคุณภาพการปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการตามโครงการวิจยั  เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน
ในขั้นตอนท่ี 1 ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง น ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ และแปลผลวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนของการจดัท าร่างรายงานผลการวิจยั
เพื่อเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้  าหนดรายละเอียด
เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ระยะเวลาในการทดลอง      
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ตวัแปรท่ีศึกษา แบบแผนของการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล  และการวเิคราะห์ขอ้มูล  มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นัก เ รียนชั้ นม ัธยมศึกษาปี ที่  1 ของโรงเรียน
เขายอ้ยวทิยา อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 
ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 5 หอ้ง รวมทั้งส้ิน 150 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  ของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา      
อ  าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีก าลงัศึกษาใน ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน 
รวม 35 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิจบัสลากหอ้งเรียน 
 

ระยะเวลำในกำรทดลอง   
 ผูว้ิจยัได้ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นเวลา      
7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวม 21 ชัว่โมง 
 

ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 ตวัแปรท่ีศึกษาส าหรับวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
 1.  ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการแก ้
ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
  2.1 ผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ  
  2.2 ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 
  2.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการแก ้
ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

แบบแผนของกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research)  มีแบบแผนการวิจยั  
Pre-Experimental Design  แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน-หลงั (One Group Pretest Posttest Design)  
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 144 ) ซ่ึงมีแบบแผนการวจิยั  ดงัน้ี 
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T1  X  T2 
 

 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวจิยั มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
       T1  แทน การทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
       X   แทน การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
       T2 แทน การทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ  จ  านวน 7 แผน แผนละ 3 คาบเรียน รวม 21 คาบ  
 2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6  กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลก  เร่ือง บรรยากาศ  จ  านวน 20 ขอ้  ใชว้ดัก่อนและหลงัเรียน 
 3. แบบประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์  ใช้ประเมินความสามารถทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในระหวา่งจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) ดา้นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ และ   
2) ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ จ  านวน 1 ฉบบั เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้
สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัจากการจดัการเรียนรู้ 
 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ มีวธีิการสร้าง ดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
  1.2 ศึกษา เอกสาร หนังสือ งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการจัดการเ รียนรู้ด้วย
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  1.3 วิเคราะห์ เลือกและก าหนดเน้ือหา  เพื่อน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4 เน้ือหาและเวลาเรียนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 

แผน
ท่ี 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระ 
ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 

เวลา 
(ชัว่โมง) วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

1 

ส่วนประกอบ
ของอากาศ 

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

- ความหมาย
และความ 
ส าคญัของ
บรรยากาศ 
- องค ์
ประกอบของ
บรรยากาศ 
- การจดัแบ่ง
ชั้นบรรยากาศ 

1) การตั้ง 
สมมติฐาน 
จากปัญหา   
2) การออกแบบ
การทดลอง  
3) การบนัทึกผล   
4) การวิเคราะห์
และสรุปผล  
5) การเขียนรายงาน 

1) ทกัษะการตั้ง
ค าถาม  
2) ทกัษะการตั้ง 
สมมติฐาน 
3) ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร  
 

3 

2 

สมบติัของ
อากาศ 

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

- การจดั
จ าแนกชั้น
บรรยากาศ
โดยใชร้ะดบั
อุณหภูมิเป็น
เกณฑ ์
- การจดั
จ าแนกชั้น
บรรยากาศ
โดยใชส่้วน 
ประกอบของ
อากาศท่ีมี
แก๊สต่าง ๆ 
เป็นเกณฑ ์
- การจ าแนก
ชั้นบรรยากาศ
โดยใชค้วาม
เก่ียวขอ้งกบั 
อุตุนิยมวทิยา 
- สมบติั
เฉพาะตวัของ
อากาศ 

1) การตั้ง 
สมมติฐานจาก
ปัญหา   
2) การออกแบบ
การทดลอง  
3) การบนัทึกผล   
4) การวิเคราะห์
และสรุปผล  
5) การเขียนรายงาน 

1) ทกัษะการตั้ง
ค าถาม  
2) ทกัษะการตั้ง 
สมมติฐาน 
3) ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร  
 

3 
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ตารางท่ี 4  เน้ือหาและเวลาเรียนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

แผน
ท่ี 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระ 
ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 

เวลา 
(ชัว่โมง) วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

3 

สมบติัของ
อากาศ (ต่อ) 

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

- ความ
หนาแน่นของ
อากาศ 
- ความดนั
อากาศ 
- เคร่ืองมือวดั
ความดนั
อากาศ 

1) การตั้ง 
สมมติฐานจาก
ปัญหา   
2) การออกแบบ
การทดลอง  
3) การบนัทึกผล   
4) การวิเคราะห์
และสรุปผล  
5) การเขียนรายงาน 

1) ทกัษะการตั้ง
ค าถาม  
2) ทกัษะการตั้ง 
สมมติฐาน 
 3 

4 

อุณหภูมิของ
อากาศและชั้น
บรรยากาศ 

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

- ความช้ืน
สัมบูรณ์ 
- ความช้ืน
สัมพทัธ ์
- ความช้ืน
จ าเพาะ 
- เมฆ  หมอก 
น ้าคา้ง ฝน 

1) การตั้ง 
สมมติฐานจาก
ปัญหา   
2) การออกแบบ
การทดลอง  
3) การบนัทึกผล   
4) การวิเคราะห์
และสรุปผล  
5) การเขียนรายงาน 

1) ทกัษะการตั้ง
ค าถาม  
2) ทกัษะการตั้ง 
สมมติฐาน 
3) ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร  
4) ทกัษะการ
ทดลอง   
5) ทกัษะการ
ตีความหมาย
ขอ้มูลและลง
ขอ้สรุป 

3 

5 

ปรากฎการณ์
ลมฟ้าอากาศ 

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

- ความหมาย
ของลมและ
พาย ุ
- ผลการเกิด
พายตุ่อมนุษย์
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1) การตั้ง 
สมมติฐานจาก
ปัญหา   
2) การออกแบบ
การทดลอง  
3) การบนัทึกผล   
4) การวิเคราะห์
และสรุปผล  
5) การเขียนรายงาน 

1) ทกัษะการตั้ง
ค าถาม  
2) ทกัษะการตั้ง 
สมมติฐาน 
3) ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร  
 

3 
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ตารางท่ี 4  เน้ือหาและเวลาเรียนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

แผน
ท่ี 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระ 
ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 

เวลา 
(ชัว่โมง) วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

6 

อุตุนิยมวทิยา
และการ
พยากรณ์
อากาศ 

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

- ความหมาย
ของการ
พยากรณ์
อากาศ 
- ผลของการ
เปล่ียนแปลง
อุณหภูมิโลก 
- การพยากรณ์
อากาศ 

1) การตั้ง 
สมมติฐาน 
จากปัญหา   
2) การออกแบบ
การทดลอง  
 3) การบนัทึกผล   
4) การวิเคราะห์
และสรุปผล  
5) การเขียนรายงาน 

1) ทกัษะการตั้ง
ค าถาม  
2) ทกัษะการตั้ง 
สมมติฐาน 
 3) ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร  
 

3 

7 

การเปล่ียน 
แปลงของ
อุณหภูมิของ
โลก 

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

- ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการ
เปล่ียนแปลง
อุณหภูมิของ
โลก 
- ผลของภาวะ
โลกร้อน รูโหว่
โอโซน และ
ฝนกรด ท่ีมี
ต่อส่ิงมีชีวิต
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-  วธีิการ
ป้องกนั
ปรากฎการณ์
ทางลมฟ้า
อากาศ 

1) การตั้ง 
สมมติฐานจาก
ปัญหา   
2) การออกแบบ
การทดลอง  
 3) การบนัทึกผล   
4) การวิเคราะห์
และสรุปผล  
5) การเขียนรายงาน 

1) ทกัษะการตั้ง
ค าถาม  
2) ทกัษะการตั้ง 
สมมติฐาน 
 3) ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร  
4) ทกัษะการ
ทดลอง   
5) ทกัษะการ
ตีความหมาย
ขอ้มูลและลง
ขอ้สรุป 

3 

รวม 21 
 

  1.4 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง บรรยากาศ ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคต่์ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ข 
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  1.5 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง บรรยากาศ ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงแล้วต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ ดา้นการวดัผลและประเมินผล เพื่อหาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)โดยใช้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index Of Item 
Objective Congruence) โดยก าหนดค่าความสอดคลอ้งตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป ถือว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับไดใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
   +1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้                
          0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้                
     -1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้               

      IOC = 
N

R  

    IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค ์
       R   คือ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
            R   คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
       N  คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.67-1.00 
(ภาคผนวก ก: 99-109) และได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง บรรยากาศ ตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า ดงัน้ี  
    ปรับปรุงข้อค าถามในขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจปัญหา โดยปรับค าถามให้
น่าสนใจ และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนไดค้น้หาค าตอบ  
    ในขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจปัญหา เพิ่มกิจกรรมให้นกัเรียนไดช้มวีดีทศัน์ เร่ือง    
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบนั เพื่อเป็นการกระตุน้ให้นักเรียนตระหนักและเห็น
ความส าคญัของบรรยากาศ มีส่วนร่วมอยากหาวธีิการแกไ้ข 
  1.6  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญ และน าแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 1 แผนท่ีไดป้รับปรุงแลว้ ไปทดลองใช้กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 ซ่ึงมีคุณลกัษณะและจ านวนผูเ้รียนใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
    ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบว่า มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 โดย
ผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อปรับกิจกรรมการเรียนรู้กระตุน้
ความสนใจใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
  1.7  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
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 สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ได ้ ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4   ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

ศึกษาเอกสาร หนงัสือ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  
หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  และการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

วเิคราะห์ เลือกและก าหนดเน้ือหา เพ่ือน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

 
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)              

โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index Of Item Objective Congruence) 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 
 และน าแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 1 แผน ท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บั 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง    

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าไปทดลองใชม้าปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง โดยใชก้ารแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ข 
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 2.   การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ 
  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เ ร่ือง บรรยากาศ เป็น
แบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ก าหนดการให้คะแนนโดยตอบถูกได ้1 คะแนน 
ตอบผิดได ้0 คะแนน จ านวน 1 ฉบบั เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง บรรยากาศ โดยให้นกัเรียน
ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันาดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สาระท่ี 6 และศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการ
เขียนและการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั 

  2.2 ด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหา สาระและผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัให้ครบทุก
เน้ือหาในการจดักิจกรรมทางการเรียน เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดด้งั
ตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5  แสดงการวเิคราะห์แบบทดสอบ 
 

ตวัช้ีวดั 

คว
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รวม 

อธิบายองคป์ระกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก 1 2 - 1 4 
อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ ความช้ืน และความกดอากาศท่ีมี
ผลต่อปรากฎการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

2 1 - - 3 

อธิบายความหมายขอ้มูลจากการพยากรณ์อากาศวเิคราะห์และอภิปราย
การเกิดปรากฎการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อมนุษย ์ต่อการด ารงชีวติ
ของส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 - 4 6 

อธิบายปัจจยัทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษยท่ี์มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก  รูโหวโ่อโซน และฝนกรดท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

- 1 2 4 7 

รวม 4 5 2 9 20 
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  2.3 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ เสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน เพื่อตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of 
Objective Congruence: IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67-1.00 (ภาคผนวก ก: 109-111)  

  2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
บรรยากาศ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน โดยปรับปรุง ดงัน้ี 

   2.4.1 ปรับการใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
   2.4.2 ปรับข้อค าถามของแบบทดสอบให้สอดคล้องและตรงกับช้ีวดัตาม

หลกัสูตร 
  2.5 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ           
ไปทดลองใช้ (Tryout) ใช้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเคยไดรั้บการจดัการเรียนการสอน 
เร่ือง บรรยากาศมาแล้ว จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบ 
ทดสอบ โดยเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.37-0.78  และค่าอ านาจจ าแนก
ระหวา่ง 0.50-0.93 จ  านวน 20 ขอ้ (ภาคผนวก ก: 111-113)  
  2.6 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เกณฑ์
แบบทดสอบท่ีไดค้่าความเช่ือมัน่มีค่าตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป ถือวา่แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรง 
ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 (ภาคผนวก ก: 113)  

  2.7 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ไปใช้
ในการวจิยั 
 สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
บรรยากาศ ไดด้งัภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 

 3.   แบบประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์  เป็นการประเมินผา่นพฤติกรรมดา้น
ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ  1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ 2) ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  โดยพิจารณาตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา ผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
สาระท่ี 6 และศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการเขียนและการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั 

ด าเนินการวเิคราะห์เน้ือหา สาระและผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัใหค้รบทุกเน้ือหาในการจดักิจกรรมทางการ

เรียน เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ จ านวน 40 ขอ้  
โดยเลือกใชจ้ริง จ านวน 20 ขอ้ 

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ  
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน เพื่อตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ 

 
 

น าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนยั 
 ซ่ึงผูว้จิยัใชเ้กณฑแ์บบทดสอบท่ีไดค้่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป

 
 

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ไปใชใ้นการวจิยั

 

 

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ไปทดลองใช ้(Tryout) จ านวน 40 ขอ้ 
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเคยไดรั้บการจดัการเรียนการสอนเร่ืองบรรยากาศมาแลว้ 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียน   เพ่ือหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
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  3.1  แบบประเมินความสามารถดา้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงแบ่งการประเมิน   ดงัน้ี  1) การตั้งสมมติฐานจากปัญหา  2) การออกแบบการ
ทดลอง  3) การบนัทึกผล  4) การวเิคราะห์และสรุปผล และ 5) การเขียนรายงาน จากนั้นเขียนเกณฑ์
ในการประเมินความสามารถวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 3 ระดบั คือ 3 = สูง  2 = ปานกลาง  1 = ต ่า  ดงัรายละเอียดตารางท่ี 6 

   3.1.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินความสามารถทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 6  เกณฑก์ารประเมินความสามารถทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 

 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ/คะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต ่า (1) 
1. การตั้งสมมติฐาน   
จากปัญหา 
 

สมมติฐานสอดคลอ้งกบั
ปัญหา  และมีการก าหนด
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม  
ตวัแปรควบคุมไดถู้กตอ้ง
และและครบทุกตวัแปร 

สมมติฐานสอดคลอ้งกบั
ปัญหา  และมีการก าหนด
ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม  
ตวัแปรควบคุม ถูกตอ้งแต่
ไม่ครบทุกตวัแปร 

สมมติฐานสอดคลอ้งกบั
ปัญหา แต่ไม่มีการก าหนด
ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม  
และตวัแปรควบคุม 

2. การออกแบบ 
การทดลอง 

ออกแบบการทดลองได้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีตอ้งการจะวดั และ
วธีิการทดลองถูกตอ้ง 
ทุกขั้นตอน 

ออกแบบการทดลองได้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีตอ้งการจะวดั แต่วธีิการ
ทดลองบางขั้นตอน 
ยงัไม่ถูกตอ้ง 

ออกแบบการทดลองได้
ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะ
วดัและวธีิการทดลอง
ถูกตอ้ง 

3. การบนัทึกผล บนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
อยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น 
และชดัเจน 

บนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
อยา่งถูกตอ้ง แต่ยงัไม่
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
อยา่งถูกตอ้ง  แต่ยงัไม่
ครบถว้น และไม่ชดัเจน 

4. การวเิคราะห์         
    และสรุปผล 

สามารถวเิคราะห์และ
สรุปผลการทดลองไดเ้อง
อยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 

มีการขอค าแนะน าการ
วเิคราะห์และสรุปผลแลว้
สามารถเขียนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และชดัเจน   

มีการขอค าแนะน าการ
วเิคราะห์และสรุปผล   
แลว้สามารถเขียนได ้ แต่
การสรุปผลยงัไม่สมบูรณ์  

5. การเขียนรายงาน 
การทดลอง 
 

เขียนรายงานการทดลอง
เป็นล าดบัขั้นตอน  
ครอบคลุมครบทุกประเด็น 
และเขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน   

เขียนรายงานการทดลอง  
ครอบคลุมครบทุกประเด็น 
และเขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นไดถู้กตอ้ง แต่ยงั
ไม่ชดัเจนและขาด 
การเรียงล าดบัขั้นตอน 

เขียนรายงานการทดลอง
เป็นล าดบัขั้นตอน  
ครอบคลุมครบทุกประเด็น 
แต่เขียนบรรยายแต่ละ
ประเด็นยงัไม่ชดัเจนและ
ขาดการเรียงล าดบัขั้นตอน   



 

 

66 

   ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดั โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการวิจยั
โดยแปรผล โดยน าค่าเฉล่ียแต่ละขอ้มูลมาเทียบกบัเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ก าหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉล่ียตามแนวความคิดของเบสท ์(John W. Best)  ( Best 1981:182) ดงัน้ี  
     คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.00 ระดบัการประเมิน สูง 
     คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 ระดบัการประเมิน ปานกลาง 
     คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 ระดบัการประเมิน ต ่า 
   3.1.2 น าแบบประเมินความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์เสนอต่อ       
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และความถูกตอ้ง โดยการน าแบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของแบบ
ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
ความเห็นและให้คะแนน แล้วน าคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านค านวณหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง  (Index Of Item Objective Congruence: IOC) โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 
1.00 (ภาคผนวก ก: 113-114) 

   3.1.3 น าแบบประเมินความสามารถทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาวจิยั   
  จากการด าเนินการสร้างแบบประเมินความสามารถดา้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ต่อกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สรุปไดด้งัภาพท่ี 6 
 

สร้างแบบประเมินความสามารถทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบัระดบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
น าแบบประเมินความสามารถทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
 
น าแบบประเมินความสามารถทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index Of Item Objective Congruence) 

 
ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์ตามค าแนะน าของ               

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 

 
น าแบบประเมินความสามารถทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 ภาพท่ี 6   ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
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  3.2 แบบประเมินดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงแบ่งการประเมินเป็น             
5 ทกัษะ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการตั้งค  าถาม 2) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 3) ทกัษะการก าหนดและควบคุม
ตวัแปร 4) ทกัษะการทดลอง และ 5) ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป  จากนั้นเขียน     
ขอ้ค าถามตามนิยามของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีกฎเกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณ
(Rating Scale) 3 ระดบั คือ 3 = สูง  2 = ปานกลาง  1 = ต ่า  ดงัรายละเอียดตารางท่ี 7 
   3.2.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 7   เกณฑแ์บบประเมินดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ทกัษะกระบวน  
การทาง

วทิยาศาสตร์ 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

สูง ( 3 ) ปานกลาง ( 2 ) ต ่า ( 1 ) 

1) ทกัษะการตั้ง
ค าถาม 

การตั้งค  าถาม ค าถามมีความชดัเจนมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรตน้ และ 
ตวัแปรตาม และ
สามารถตั้งเป็น
สมมติฐานไดถู้กตอ้ง 
และครบถว้น 

ค าถามมีความชดัเจน
มีความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้
และตวัแปรตาม และ
สามารถตั้งเป็น
สมมติฐานได ้ถูกตอ้ง
แต่ไม่ครบถว้น 

ค าถามมีความชดัเจน 
มีความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้
และตวัแปรตาม และ
สามารถตั้งเป็น
สมมติฐานได ้ 
ไม่ถูกตอ้งและ 
ไม่ครบถว้น 

2) ทกัษะการ
ตั้งสมมติฐาน 

การตั้ง 
สมมติฐาน 

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดย
อาศยัความรู้เดิม จาก
การสงัเกต ดว้ยการใช้
ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรตน้กบัตวัแปรตาม
ไดอ้ยา่งสมเหต ุ
สมผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้นทุกประเดน็ 

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดย
อาศยัความรู้เดิม จาก
การสงัเกต ดว้ยการ
ใชค้วามสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรตน้กบัตวัแปร
ตามไดส้มเหตุสมผล
ได ้ถูกตอ้งแต่ไม่
ครบถว้นทุกประเด็น 

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดย
อาศยัความรู้เดิม จาก
การสงัเกตการณ์ใช้
ความสมัพนัธ์ของ 
ตวัแปรตน้ ตวัแปร
ตามไดอ้ยา่งไม่ 
สมเหตุสมผล และ 
ไม่ครบถว้น 

3) ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร 

การก าหนด 
ตวัแปร 
 

บ่งช้ีตวัแปรตน้   
ตวัแปรตาม และ 
ตวัแปรควบคุมได้
ถูกตอ้งครบถว้น 

บ่งช้ีตวัแปรตน้   
ตวัแปรตาม และ 
ตวัแปรควบคุมได้
ถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้น 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ ตวั
แปรตาม และตวัแปร
ควบคุมไดถู้กตอ้ง 
แต่ไม่ชดัเจน 
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ตารางท่ี 7   เกณฑแ์บบประเมินดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ทกัษะกระบวน  
การทาง

วทิยาศาสตร์ 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

สูง ( 3 ) ปานกลาง ( 2 ) ต ่า ( 1 ) 

4) ทกัษะ 
การทดลอง 

 

ความ 
สามารถใน
การออกแบบ 
 

ก าหนดวธีิการอุปกรณ์ 
สารเคมีอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใชอ้ยา่ง
ถูกวธีิและครบถว้น 

ก าหนดวธีิการ
อุปกรณ์ สารเคมี
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใช้
อยา่งถูกวธีิ และ 
ไม่ครบถว้น 

ก าหนดวธีิการ
อุปกรณ์ สารเคมี
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใชไ้ม่ 
ถูกวธีิไม่ครบถว้น 

 

การปฏิบติั 
การทดลอง  
 

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ทนัเวลา ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี
อยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว 
และเหมาะสม และ
ครบถว้น 

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ทนัเวลา 
ใชอุ้ปกรณ์และ
สารเคมีอยา่งถูกตอ้ง
คล่องแคล่ว และ
เหมาะสม  
ไม่ครบถว้น  

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไวท้นัเวลา  
ใชอุ้ปกรณ์และ
สารเคมี ไม่ถูกตอ้ง  
ไม่คล่องแคล่ว และ 
ไม่เหมาะสม  

 

การบนัทึกผล  
 

บนัทึกผลคล่องแคล่ว  
ถูกตอ้งและออกแบบ
ตารางบนัทึกผลท่ี
เหมาะสมกบัขอ้มูล
ครบถว้น  

บนัทึกผลคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้งและออกแบบ
ตารางบนัทึกผล
เหมาะสมกบัขอ้มูล 
แต่ไม่ครบถว้น 

บนัทึกผลไม่
คล่องแคล่ว ถูกตอ้ง
และออกแบบตาราง 
ตารางบนัทึกผลได้
เหมาะสม สมกบั
ขอ้มูล แต่ไม่ครบถว้น 

5) ทกัษะการ
ตีความหมาย
ขอ้มูลและลง
ขอ้สรุป    

การแปล
ความหมาย
การบอกความ 
สมัพนัธ์
ขอ้มูล  และ
การสรุป
ความสมัพนัธ์ 
ของขอ้มูล 

การแปลความหมาย
ขอ้มูล การบอกความ 
สมัพนัธ์ของขอ้มูล และ
สรุปความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทุกประเด็น 

การแปลความหมาย
ขอ้มูลการบอก
ความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูล และสรุป
ความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ชดัเจน แต่ไม่ครบ 
ทุกประเด็น 

การแปลความหมาย
ขอ้มูล  การบอกความ 
สมัพนัธ์ของขอ้มูล 
และสรุปความ 
สมัพนัธ์ของขอ้มูลได้
อยา่งไม่ถูกตอ้ง  
ไม่ชดัเจน ไม่ครบ 
ทุกประเด็น 
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   ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดั โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการวิจยั
โดยแปรผล โดยน าค่าเฉล่ียแต่ละขอ้มูลมาเทียบกบัเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ก าหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉล่ียตามแนวความคิดของเบสท ์(John W. Best)  ( Best 1981:182) ดงัน้ี 
     คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.00 ระดบัการประเมิน สูง 
     คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 ระดบัการประเมิน ปานกลาง 
     คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 ระดบัการประเมิน ต ่า 
   3.2.2 สร้างแบบประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความถูกตอ้ง โดยการน าแบบประเมินค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของประเมินดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาความเห็นและให้คะแนน แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านค านวณหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง  (Index Of Item Objective Congruence: IOC โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index Of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ก: 114-115) 
   3.2.3 น าแบบประเมินดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  จากการด าเนินการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์สรุปไดด้งัภาพท่ี 7 
 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

สร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

 
น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index Of Item Objective Congruence) 

 
ปรับปรุงแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

และผูเ้ช่ียวชาญ 
 

น าแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
 

ภาพท่ี 7   ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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 4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังจาก           
การจดัการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ  านวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 
5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  3) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้          
4) ดา้นวดัและประเมินผล และ 5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ และตอนท่ี 2  ขอ้เสนอแนะ โดยก าหนดค่า
ระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

   5   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   4   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
   3   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
   2   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย   
   1   หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

  โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
  4.1  ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ        
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  
  4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย                
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.50-5.00  เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.50-4.49 เห็นดว้ยในระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.50-3.49 เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.50-2.49 เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.00-1.49 เห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด 

  4.3  เสนอขอ้ค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดั     
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความ  
ถูกตอ้ง โดยการน าแบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละ
ท่านพิจารณาความเห็นและให้คะแนน แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index Of Item Objective Congruence: IOC) โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index Of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ก: 116-117) 
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  4.4  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับปรุงค าถามแบบสอบถามให้ตรงตามรูปแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์  

  4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไปทดลองใชใ้นการวจิยั   

  สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ       
การจดัการเรียนรู้  ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สรุปไดด้งัภาพท่ี 8 

 
ศึกษารูปแบบวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา 

อยา่งสร้างสรรค ์

 
เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรคต์่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความถูกตอ้ง 

 
น าเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรคเ์สนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index Of Item Objective Congruence) 

 
ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา    

อยา่งสร้างสรรคต์ามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 

 
น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ 

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ปทดลองใช ้
 

ภาพท่ี 8   ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย 
                 กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์



 

 

72 

กำรด ำเนินกำรทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1.   ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
  ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เร่ือง บรรยากาศ ดว้ยแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ  
 2.  ระหวา่งจดัการเรียนรู้ 
      2.1 ผูว้ิจยัด าเนินการจัดการเรียนรู้ เร่ือง บรรยากาศ โดยการจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์จ านวน 7 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 21 ชัว่โมง 
โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
   ขั้นท่ี 1 ส ารวจปัญหา (Explore the Challenge) ประกอบดว้ย  
        การคน้หาจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (Objective Finding: OF) 
       การแสวงหาขอ้เทจ็จริง (Fact Finding: FF) 
         การระบุปัญหา (Problem Finding: PF) 

   ขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา (Generate Ideas) ประกอบดว้ย 
         การคน้หากรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา (Idea Finding: IF) 

   ขั้นท่ี 3 เตรียมปฏิบติัการ (Prepare for Action) ประกอบดว้ย 
         แนวทางในการแกปั้ญหา (Solution Finding: SF) 
         การยนืยนัแนวทางในการแกปั้ญหา (Acceptance Finding: AF) 
  2.2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัด าเนินการ
ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ประกอบด้วย 1) แบบประเมินวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และ 2)  แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
 3.  หลงัการเรียนรู้ 
  3.1 ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลังการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้    
หลงัเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกบั
ขอ้สอบก่อนเรียน 
  3.2 ผู้วิจ ัยด าเนินการให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัด         
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)โดยใชค้่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC: Index Of Item Objective Congruence) 
  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง 
บรรยากาศ   
   1.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความ  
ถูกตอ้งของแบบทดสอบโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index Of Item Objective Congruence: 
IOC) 
   1.2.2  ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  และค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบทดสอบปรนยั 
 2. การทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบการวดัผลการเรียนรู้เร่ือง บรรยากาศ  โดย
ใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ีย  (  ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง 
บรรยากาศก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 
  2.2 การประเมินความสามารถทางวทิยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น  
   2.2.1 การประเมินวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยแบบประเมินวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดบั คือ สูง  กลาง  และต ่า  ซ่ึงใชค้่าเฉล่ีย ( )  และ  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.2.2 การประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยแบบประเมิน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะการตั้งค  าถาม 2) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 
3) ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 4) ทกัษะการทดลอง  5) ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและ
ลงขอ้สรุป   โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดบั คือ สูง  กลาง  และต ่า  ซ่ึงใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และ   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.3  การศึกษาขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั คือ เห็นดว้ย
มากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด ซ่ึงใช้ค่าเฉล่ีย ( )     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวเิคราะห์เน้ือหา 
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บทที่ 4  
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล  

  

 การวิจยัเร่ือง  “การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิ เคราะห์ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ข องนัก เ รียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้เร่ือง บรรยากาศ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

ตอนที ่1  ผลกำรวเิครำะห์เปรียบเทยีบผลกำรเรียนรู้ รำยวชิำวทิยำศำสตร์ เร่ือง บรรยำกำศ  
 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 ก่อนและหลงักำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร 
 แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี  1 คือ เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน  
35 คน ท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ก่อนและหลัง       
การทดลอง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั และมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน จากนั้นจึงหาผลต่างของ
คะแนน (D) จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน และน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสอง
คร้ังมาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ของกลุ่มตวัอยา่ง  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 8 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 8   คะแนนเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัเรียน  
 

กลุ่มทดลอง N  คะนนเตม็     S.D.  t-test  Sig.  
การทดสอบก่อนเรียน  35 20  7.09 1.85  32.90 .000*  
การทดสอบหลงัเรียน  35  20  17.77  1.24 

 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั .01   
  

 จากตารางท่ี 8 พบวา่ คะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนหลงัเรียน (  = 17.77, S.D. = 1.24) สูงกวา่ก่อนเรียน  
(  = 7.09, S.D. = 1.85) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 
 

ตอนที ่2   ผลกำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถทำงวทิยำศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1  
 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ดา้นวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนอยู่ในระดบัสูง โดยใช้
แบบประเมินวดัความสามารถดา้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และแบบประเมินทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์  
 1. ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนน้ีเพื่อตอบค าถามในการวิจยัขอ้ท่ี 2  เก่ียวกบัความสามารถ
ทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏผล  ดงัน้ี 

 

 1.1 ความสามารถดา้นวธีิการทางวทิยาศาสตร์  
  การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนน้ีเพื่อตอบค าถามในการวิจยัขอ้ท่ี 2  เก่ียวกบัความสามารถ

ดา้นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏผลดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 9   ค่าเฉล่ียของความสามารถดา้นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 

วธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์     S.D.  ระดบัควำมสำมำรถ  ล ำดบัที่ 
1.  การตั้งสมมติฐานจากปัญหา  2.50 0.43 สูง 1 
2.  การออกแบบการทดลอง 2.45 0.42 ปานกลาง 2 
3.  การบนัทึกผลการทดลอง 2.33 0.42 ปานกลาง 3 
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ตารางท่ี 9   ค่าเฉล่ียของความสามารถดา้นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

วธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์    S.D. ระดบัควำมสำมำรถ ล ำดบัที ่

4.  การวเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง 2.05 0.40 ปานกลาง 4 
5.  การเขียนรายงานการทดลอง 2.04 0.43 ปานกลาง 5 

ความสามารถโดยรวม  2.27 0.46 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความสามารถดา้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( =2.27, S.D. = 0.46)  เม่ือพิจารณารายดา้นเรียง
ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ล าดบัท่ี 1 ดา้นการตั้งสมมติฐานจากปัญหา ( =2.50, S.D. = 
0.43) อยูใ่นระดบัสูง รองลงมา ดา้นการออกแบบการทดลอง ( =2.45, S.D. = 0.42) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง รองลงมาดา้นการบนัทึกผลการทดลอง ( =2.33, S.D. = 0.42) อยู่ในระดบัปานกลาง 
รองลงมา ด้านการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง ( =2.05, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับ              
ปานกลาง  และล าดบัสุดทา้ย ดา้นการเขียนรายงานการทดลอง ( =2.04, S.D. = 0.43) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ตามล าดบั 
 1.2 ความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

  การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนน้ีเพื่อตอบค าถามในการวิจยัขอ้ท่ี 2  เก่ียวกบัความสามารถ
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนในกลุ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏผลดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ียของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

วธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์     S.D.  ระดบัควำมสำมำรถ  ล ำดบัที่ 
1.  ทกัษะการตั้งค  าถาม  2.43 0.67 ปานกลาง 4 
2.  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 2.63 0.50 สูง 1 
3.  ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 2.57 0.50 สูง 3 
4.  ทกัษะการทดลอง 2.83 0.32 สูง  
     4.1  ความสามารถในการออกแบบ     
     4.2  การปฏิบติัการทดลอง 2.63 0.40 สูง  
     4.3  การบนัทึกผล 2.27 0.44 ปานกลาง 2 
     ทกัษะการทดลองโดยรวม 2.58 0.45 สูง  
5.  ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 2.29 0.52 ปานกลาง 5 

ความสามารถโดยรวม  2.50 0.45 สูง 
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 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่ ความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 ทกัษะ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ( = 2.50, S.D. = 0.45)  เม่ือพิจารณารายดา้น เรียงตามล าดบัจากมากไป   
หานอ้ย พบวา่ ล าดบัท่ี 1 ดา้นทกัษะการตั้งสมมติฐาน ( = 2.63, S.D. = 0.50) อยูใ่นระดบัสูง 
รองลงมา ดา้นทกัษะการทดลอง ( = 2.58, S.D. = 0.45) อยู่ในระดบัสูง รองลงมาดา้นทกัษะ       
การก าหนดและควบคุมตวัแปร ( = 2.57, S.D. = 0.50) อยูใ่นระดบัสูง รองลงมา ดา้นทกัษะการตั้ง
ค าถาม ( = 2.43, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับปานกลาง และล าดับสุดท้าย ด้านทกัษะ                     
การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ( = 2.29, S.D. = 0.52) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 

ตอนที ่3   ผลกำรวเิครำะห์ควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 ทีม่ีต่อกำรจัด 
 กำรเรียนรู้ เร่ือง บรรยำกำศ  ทีไ่ด้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำ 
 อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนน้ีเพื่อตอบค าถามในการวิจยัขอ้ท่ี 3 เก่ียวกบัความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนในกลุ่ม
ตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้   3) ดา้นบรรยากาศ
ในการเรียนรู้  4) ดา้นวดัและประเมินผล และ 5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ปรากฏผลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 11   ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง 
 สร้างสรรค ์

 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์   S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ล าดบั
ท่ี 

ดา้นเน้ือหาสาระ 

1.  เน้ือหาเร่ือง บรรยากาศ มีความน่าสนใจ 4.74 0.56 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 

2.  เน้ือหาเร่ืองบรรยากาศครอบคลุม เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 

4.60 0.69 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 

3.  เน้ือหา เร่ืองบรรยากาศ เป็นเร่ืองท่ีเรียนเขา้ใจง่าย 4.66 0.68 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 

4. เน้ือหา เร่ือง บรรยากาศ ท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชีวติประจ าวนั 

4.80 0.58 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

5.  นกัเรียนสามารถน าความรู้เร่ือง บรรยากาศ ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

4.97 0.17 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 11   ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง 
 สร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

  S.D. ระดบัความคิดเห็น ล าดบั
ท่ี 

ดา้นเน้ือหาสาระโดยรวม 4.75 0.58 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  ครูเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ 

 
4.69 

 
0.68 

 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 
5 

7.  กิจกรรมสร้างความสนใจ จนท าใหน้กัเรียนอยากสืบ
เสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.80 0.53 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 

8.  กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

4.91 0.37 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

9.  กิจกรรมการเรียนไดฝึ้กทกัษะต่างๆจนมีความมัน่ใจ
และกลา้แสดงออก 

4.77 0.60 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 

10. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมความรู้ ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ต่อนกัเรียน 

4.97 0.17 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม 4.83 0.51 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 
11. นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ 4.97 0.17 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

12. เปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
ซ่ึงกนัและกนั 

4.91 0.28 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

13. สภาพของหอ้งเรียนมีความเหมาะสมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.77 0.55 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 

14. ส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และ
สามารถเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืนได ้

4.80 0.53 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้โดยรวม 3.62 0.42 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
ดา้นการวดัผลประเมินผล 

15. ครูผูส้อนใชก้ารวดัและประเมินผลดว้ยการปฏิบติั 4.91 0.28 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

16. ครูผูส้อนประเมินผลดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.97 0.17 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

ดา้นการวดัผลประเมินผลโดยรวม 4.94 0.23 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 11   ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง 
 สร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

  S.D. ระดบัความคิดเห็น ล าดบั
ท่ี 

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
17. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 
4.94 

 
0.24 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
2 

18. นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่ง 
สร้างสรรค ์

4.91 0.28 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 

19. นกัเรียนมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 4.94 0.24 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

20. นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้น 
ชีวติประจ าวนัได ้

4.97 0.17 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บโดยรวม 4.94 0.23 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
ความคิดเห็นโดยรวม 4.62 0.45 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด          
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุด  ( = 4.62, S.D. = 0.45)   เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดั 
การเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์  เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ล าดบัท่ี 1 ดา้น
การวดัผลประเมินผล ( = 4.94, S.D.= 0.23)  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( = 4.94, S.D. = 
0.23)  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  รองลงมา ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม ( = 4.83, S.D. = 
0.51) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาดา้นเน้ือหาสาระโดยรวม ( = 4.75, S.D. = 0.58)  อยู่
ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด และล าดบัสุดทา้ย ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้โดยรวม ( = 3.62, 
S.D.= 0.42) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ตามล าดบั 

 ล าดบัท่ี 1 ดา้นการวดัผลประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 
4.94, S.D. = 0.23)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ล าดบัท่ี 1 นกัเรียน    
มีความคิดเห็นว่า ครูผูส้อนประเมินผลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ( = 4.97, S.D. = 0.17)  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา 
นกัเรียนมีความคิดเห็นว่า  ครูผูส้อนใช้การวดัและประเมินผลดว้ยการปฏิบติั ( = 4.91, S.D. = 
0.28)  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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 ล าดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดผ้ลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 4.94, 
S.D.= 0.23)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ล าดบัท่ี 1 นกัเรียนมีความ
คิดเห็นวา่ สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ ( = 4.97, S.D. = 0.17) อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา นกัเรียนมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกและส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้ก
ปฏิบติัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์( = 4.94, S.D. = 0.24) อยูใ่นระดบั
เห็นด้วยมากท่ีสุดเท่ากนั และล าดบัสุดทา้ย นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
สร้างสรรค ์( = 4.91, S.D. = 0.28) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ตามล าดบั   
 รองลงมาดา้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวม ( = 4.83, S.D.= 0.51) อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดบัท่ี 1 นักเรียนมี
ความเห็นว่า กิจกรรมการเรียนส่งเสริมความรู้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อนักเรียน   
( = 4.97, S.D. = 0.17) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา กิจกรรมการเรียนการสอนช่วย
ส่งเสริมการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นระบบ ( = 4.91, S.D. = 0.37) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
มากท่ีสุด รองลงมา กิจกรรมสร้างความสนใจ จนท าให้นกัเรียนอยากสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง   
( = 4.80, S.D. = 0.53)  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา กิจกรรมการเรียนไดฝึ้กทกัษะ
ต่างๆจนมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก ( = 4.77, S.D. = 0.60) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
และล าดบัสุดทา้ย นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตาม
ความสนใจ ( = 4.69, S.D. = 0.68) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ตามล าดบั 
 รองลงมาดา้นเน้ือหาสาระโดยภาพรวม ( = 4.75, S.D. = 0.58) อยูใ่นระดบัระดบัเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดบัท่ี 1 นักเรียน
สามารถน าความรู้เร่ือง บรรยากาศ ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ ( = 4.97, S.D. = 0.17)  อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา เน้ือหา เร่ือง บรรยากาศ ท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 
( = 4.80, S.D. = 0.58)  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา  เน้ือหาเร่ือง บรรยากาศ มีความ
น่าสนใจ ( = 4.74, S.D. = 0.56)  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา  เน้ือหา เร่ืองบรรยากาศ 
เป็นเร่ืองท่ีเรียนเขา้ใจง่าย  ( = 4.66, S.D. = 0.68)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และล าดบัสุดทา้ย เน้ือหา
เร่ืองบรรยากาศครอบคลุม เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ( = 4.60, S.D. = 
0.69) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ตามล าดบั 
 ล าดบัสุดทา้ย ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้โดยภาพรวม ( = 3.62, S.D. = 0.42)  อยูใ่น
ระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดบัท่ี 1 
นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ ( = 4.97, S.D. = 0.17 ) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
รองลงมา เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ( = 4.91, S.D. = 0.28 ) อยูใ่น
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ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และสามารถเผยแพร่
ต่อบุคคลอ่ืนได ้( = 4.80, S.D. = 0.53) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และล าดบัสุดทา้ย สภาพของ
หอ้งเรียนมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.77, S.D. = 0.55) อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากท่ีสุด ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง  การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest  Posttest Design           
มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียน   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์  
เพื่อศึกษาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เร่ืองบรรยากาศ  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1          
ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนเขายอ้ยวิทยา อ าเภอเขายอ้ย จังหวดัเพชรบุรี สังกัดส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 150 คน   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ท่ีก าลงัศึกษาใน ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  
จ  านวน 1 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 35 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วธีิจบัสลากหอ้งเรียน 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย  

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้  รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์จ านวน 7 แผน 
แผนละ 3 คาบเรียน รวม 21 คาบ 

 2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลก  เร่ือง บรรยากาศ  จ  านวน 20 ขอ้   

 3. แบบประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ความสามารถด้าน
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์  แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้   
3) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 4) ดา้นวดัและประเมินผล และ 5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้คือ 1) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที      
(t-test) แบบ Dependent 2) การประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้แบบประเมิน
ความสามารถด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และแบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ โดยใชค้่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง บรรยากาศ  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์โดยใชค้่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลกำรวจัิย 
 

 จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการวจิยั สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี   

 1.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั 
              2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่ ความสามารถดา้น
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.27  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46  และความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45   
               3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ในภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.62 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 

 

อภิปรำยผล 
 

 การวิจัย เ ร่ือง   การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัได้แยกอภิปราย         
ตามล าดบั  ดงัน้ี 



 

 

84 

 1.  ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั
อย่างมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหน้กัเรียนไดมี้การฝึกคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
แกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ลงมือปฏิบติั ศึกษา คน้ควา้ทดลอง ตามความถนดั และสนใจแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบค าถามท่ีตนเองอยากรู้  หาเหตุและผล โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบติัอย่างมีระบบ เน้นการใชก้ระบวนการกลุ่ม ผลท่ีไดจ้ากการฝึกจะช่วยให้นกัเรียนสามารถ
ตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยวิธีการอยา่งสมเหตุสมผล ตามแนวความคิดของพาร์น (Parnes, 1992)  
ไดเ้สนอกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นล าดบัขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 
ส ารวจปัญหา (Explore the Challenge) ประกอบดว้ย 1) การคน้หาจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
(Objective Finding) 2) การแสวงหาขอ้เทจ็จริง (Fact Finding) 3) การระบุปัญหา (Problem Finding) 
โดยขั้นแรกให้นักเรียนท าการส ารวจหาขอ้มูลความจริง และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้และสามารถระบุสาเหตุของปัญหาไดโ้ดยเร่ิมจากปัญหาท่ีเกิดจากส่ิงใกล้
ตวั ท าให้นกัเรียนสามารถระบุปัญหาไดถู้กตอ้ง    ขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา 
(Generate Ideas) ประกอบดว้ย  การคน้หากรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา  (Idea Finding) ขั้นน้ีเป็น
การรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา วิธีการแกปั้ญหาให้ไดม้ากท่ีสุด โดยไม่มี
การวพิากษว์จิารณ์ หรือตดัสินความคิดท่ีเสนอมา โดยมีการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ท าให้นกัเรียนได้
ฝึกการพดูและความกลา้แสดงออก และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และขั้นท่ี 3 เตรียมปฏิบติัการ 
(Prepare for Action) ประกอบดว้ย 1) แนวทางในการแกปั้ญหา (Solution Finding) 2) การยืนยนั
แนวทางในการแกปั้ญหา (Acceptance Finding) ขั้นสุดทา้ยเป็นการตดัสินเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุด เหมาะสม มีประสิทธิภาพมาก  และสามารถปฏิบติัการแกปั้ญหาตามวิธีท่ีไดเ้ลือกไวไ้ด ้โดย
นักเรียนจะช่วยกนัสรุปภายในชั้นเรียนเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด และน าความรู้ท่ีได้จากการคน้พบด้วย
ตนเองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเกิดสถานการณ์ใหม่ได้อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล   
  จะเห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอนนั้น เร่ิมจากการกระตุน้ให้นกัเรียน
ไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของปัญหาการเปล่ียนแปลงของชั้นบรรยากาศและพยายามคน้หา
วิธีการในการหาค าตอบดว้ยกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดการคิดวิเคราะห์ และเป็นการ
ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ยการปฏิบติัจริง เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และเป็น
การฝึกทกัษะการท างานกลุ่ม  ผูว้จิยัสังเกตเห็นวา่การเรียนในช่วงตน้ นกัเรียนยงัสับสนอยูบ่า้ง เวลา
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ท าการสอนจึงตอ้งอธิบาย และเสริมแรงตลอดเวลา ท าใหน้กัเรียนมีความตั้งใจและอยากสนใจอยาก
เรียนรู้มากข้ึน  อีกทั้งพยายามดูแลนักเรียนให้ทัว่ถึงเป็นรายบุคคล เพื่อกระตุน้ให้นักเรียนคิดจน
สามารถปฏิบติักิจกรรมประสบความส าเร็จ  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กญัญารัตน์ โคจร 
(2554) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนรู้การคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง สารและ
สมบติัของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้
การคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบ 
CPS ไปใชโ้ดยพิจารณาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดน้ ารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นกระตุน้ความสนใจ ขั้นส ารวจตรวจสอบท าความเขา้ใจปัญหา ขั้นสร้างทางเลือกในการ
แกปั้ญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา และขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองคค์วามรู้ ไป
ทดลองสอนนักเรียน พบว่า เม่ือน าคุณลกัษณะส าคญั 5 ประการของการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้มาผสมผสาน บูรณาการกบัหลกัการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคม์าใชเ้ป็นพื้นฐาน
ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS นั้น  ท าให้ไดรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพใน    
การจดัการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ในห้องเรียนไดจ้ริง ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กบันักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการปฏิบติั แสวงหาความรู้ และเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิม ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้ งได้ฝึก
กระบวนการท างานจากกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม ให้นกัเรียนไดก้ลา้แสดงออก กลา้คิดกลา้
ท า ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยเร่ิมจากขั้นท่ี 1 ส ารวจปัญหา โดยให้นักเรียนท าการ
ส ารวจหาข้อมูลความจริงและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้และ
สามารถระบุสาเหตุของปัญหา โดยเปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสน าปัญหาท่ี
นกัเรียนไดพ้บเจอของตนเอง ส่วนในขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา เป็นการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสุด โดยไม่มีการ
วพิากษว์จิารณ์หรือตดัสินความคิดท่ีเสนอมา  และนอกจากน้ียงัเป็นการจดัการเรียนรู้ในบรรยากาศ
ท่ีเป็นกลัยาณมิตร เน้นส่งเสริมให้นกัเรียนและครูมีความใกลชิ้ด สนิทสนม สามารถปรึกษาไดใ้น
ทุกเร่ือง และขั้นท่ี 3 ปฏิบัติการ เป็นการตัดสินเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพมาก  และสามารถปฏิบติัการแกปั้ญหาตามวธีิท่ีไดเ้ลือกไวไ้ด ้และสามารถน าความรู้ท่ี
ได้จากการคน้พบด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ได้  สอดคล้องกับ
พาร์น (Parnes, 1976, อา้งถึงใน พชัรา พุ่มพชาติ, 2552: 87)  ไดท้ดลองใชว้ิธีการระดมสมองในการ
หาวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนมธัยมศึกษา โดยวิธีการทดลองเปรียบเทียบกลุ่ม        



 

 

86 

ท่ีหน่ึงใช้วิธีระดมสมอง โดยให้ทุกคนเสนอวิธีการแก้ปัญหามากท่ีสุดเท่าท่ีคิดได้โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงวา่เป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด กลุ่มท่ีสองให้เสนอวิธีแกปั้ญหาท่ีคิดวา่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ผล
การศึกษาพบวา่ ภายในระยะเวลาเท่ากนักลุ่มท่ีหน่ึงมีความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
สูงกว่ากลุ่มท่ีสอง  ผลการศึกษาของ สิทธิชยั ชมพูพาทย ์(2554) พบว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคด์า้นภาษาและวาทกรรม 
กิจกรรมและการปฏิบติั ความสัมพนัธ์และสังคมดีข้ึนและเพิ่มข้ึนในแต่ละวงรอบของการวิจยั และ
หลังยุติการวิจยัแล้วนักเรียนยงัใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึน 

    2.  ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ผลการ
วเิคราะห์ความสามารถดา้นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.50 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการวิเคราะห์ความสามารถดา้น
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 
2.27 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

  ผูว้ิจ ัยได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  โดยสามารถพฒันาความ 
สามารถทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกบัการพฒันาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพราะการ
จดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นกัเรียนได้เกิดการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยเร่ิมจากสังเกตพบเห็นปัญหา แลว้น าไปตั้งปัญหาและขอ้สังเกต สามารถวิเคราะห์หาวิธี
ในการแกปั้ญหา และเป็นการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง เพื่อ
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์พร้อมทั้งเป็นการฝึกการท างานเป็นกลุ่มซ่ึงพบวา่สอดคลอ้งกบั ศรินทิพย ์
ภู่ส าลี (2542: 6) ให้ความหมายวา่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิด
จากการปฏิบติัและฝึกฝนความนึกคิดอยา่งเป็นระบบเป็นความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการก าหนด และนิยามกนัไวห้ลายแบบ ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายและความตอ้งการของการเรียนการสอน ปรัชญาหรือแนวคิดของการศึกษา
วทิยาศาสตร์ตามกาลเวลาท่ีแตกต่างกนั   นอกจากน้ีข้ึนอยูต่วัแปรท่ีส าคญั คือ กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีจดัไวน้ั้น สามารถฝึกทกัษะใดไดห้รือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฐิติญา สุขแกว้ (2554: ออนไลน์) 
ไดก้ล่าวถึงกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนการเสาะหาความรู้อยา่งมีเหตุมีผล และมี
ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสามารถสรุปทกัษะกระบวนการวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ขั้นระบุปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีเกิดจากการสังเกตพบเห็นปัญหารอบ ๆ ตวั แลว้น าไปตั้งปัญหาและ
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ขอ้สังเกต โดยการตั้งปัญหานั้นจะตอ้งชดัเจนไม่คลุมเครือ  2) ขั้นตั้งสมมติฐาน คือ การคาดคะเนค า 
ตอบของปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา โดยอาศยัขอ้มูลความรู้ จากประสบการณ์เดิม สมมติฐานท่ีดีตอ้ง
สัมพนัธ์กบัปัญหาและสามารถตรวจสอบได ้  3) ขั้นรวบรวมขอ้มูล เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล    
โดยการสังเกต การส ารวจ หรือการลงมือทดลองปฏิบติั เพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานท่ีตั้งไวถู้กตอ้ง
หรือไม่ ในกรณีท่ีเป็นการทดลอง จะตอ้งวางแผนการทดลองอยา่งเป็นขั้นตอน ระบุวสัดุอุปกรณ์     
ท่ีใชแ้ละสารเคมีท่ีใช้ และบนัทึกผลการทดลองอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน 4) ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เป็นการน า ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต ทดลอง มาแปรความหมายเพื่อจะน าไปสู่การสรุปผล และ      
5) ขั้นสรุปผล เป็นการสรุปผลจากการทดลอง ท าให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้และค าตอบของปัญหา 
และชยัฤทธ์ิ ศิลาเดช (2544: 258) อธิบายวา่เป็นความรู้ท่ีตอ้งรู้และทกัษะท่ีตอ้งท าได ้ซ่ึงเป็นความรู้
และทกัษะส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ และตอ้งน าไปใช้ในการเรียนรู้หน่วยนั้น ๆ  
ซ่ึงครูจะตอ้งวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยเฉพาะทกัษะจะมี 3 ประเภท คือ ทกัษะตาม
ธรรมชาติวิชา ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ดา้นทกัษะกระบวนการ ทกัษะทัว่ไป ซ่ึงไดจ้ากการเรียนรู้
วิชาอ่ืนแต่จ าเป็นตอ้งใช้ในหน่วยการเรียนรู้น้ี ทกัษะการคิดเป็นทั้งการคิดระดบัต้นและการคิด
ระดบัสูง เม่ือครูผูส้อนไดอ้อกแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 13      
ก็จะท าใหค้วามสามารถทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึน 

 3.  ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ในภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ย
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นการวดัผลประเมินผล และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีเห็น
ดว้ยในระดบัมากท่ีสุด เป็นล าดบัท่ี 1 โดยนักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้เพราะเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั และเป็นการจดักิจกรรมการเรียนท่ีช่วยให้นกัเรียนท างาน
ไดอ้ย่างเป็นระบบขั้นตอนมากข้ึน มีการส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้คิดและกลา้แสดงออก ท างานเป็น
กลุ่มและมีปฏิสัมพนัธ์ท าให้เกิดความคิดหลากหลายแปลกใหม่ และร่วมกนัแกปั้ญหานั้น ๆ ท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการพฒันากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้อยา่งมีขั้นตอน มีเหตุผล โดยอาศยัขอ้มูลความรู้เดิมหลาย ๆ ดา้นมา
ประกอบ ทั้งน้ีท าให้ผูเ้รียนไดค้น้พบค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รองลงมาดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ิงท่ี
ส าคญัยิ่งในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ก็คือกระบวนการเรียนการสอน เพราะกระบวนการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ตามจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ผูรั้บผิดชอบในการสอน
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา วิธีการสอน จุดมุ่งหมายของการสอน ตลอดจน การวดั และ
ประเมินผลในแต่ละลกัษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นเดียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
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ผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไดมี้การส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย คิดคน้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง นกัเรียนไดฝึ้กการใชส้ติปัญญาในดา้นการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ตดัสินใจ แกปั้ญหา และ
สังเคราะห์เป็นสาระท่ีมีความหมายต่อตนเอง รวมทั้งเกิดทกัษะ ในการเรียนรู้ท่ีมีหลากหลายวิธี เช่น 
การคน้ควา้ การอภิปรายถกเถียง การลงมือปฏิบติัจริง โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ซ่ึงจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรงทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อนัพึงประสงค์  นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
การสังเกต การคิดแกปั้ญหา วางแผนเลือกแนวทางแกปั้ญหา ด าเนินการแกปั้ญหา และตรวจสอบผล
ดว้ยตนเอง จากสถานการณ์ท่ีครูและนกัเรียนเป็นผูก้  าหนด มีทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม        
มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนั กลา้แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นเม่ือมีเหตุผลท่ีดีกว่า มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ 
สอดคลอ้งกบัสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2546: 215) ไดเ้สนอ
ความคิดเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ตามแนวดงักล่าว จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการ
สอนทั้งครู และนกัเรียนกล่าวคือลดบทบาทของครูผูส้อนจากการเป็น ผูบ้อกเล่า บรรยาย สาธิต เป็น
การวางแผนจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งเนน้ท่ีบทบาทของนกัเรียน
ตั้งแต่เร่ิมคือร่วมวางแผนการเรียนการวดัผล ประเมินผล และตอ้งค านึงวา่กิจกรรมการเรียนนั้นเนน้
การพฒันากระบวนการคิด วางแผนลงมือปฏิบติัศึกษา คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จาก
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย การเรียนรู้ของนกัเรียนจะเกิดข้ึนระหวา่งท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงใน
การท ากิจกรรมการเรียน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ จึงจะเกิดความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Indiana Creative Problem 
Solving Initiative Blumberg Center (2003: 45) ท าการวิจยัเร่ืองความสามารถในการแกปั้ญหา โดย
ให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์มีความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มสูงข้ึน จากความคิดเห็น
ของนกัวิชาการและ งานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสอนต่าง ๆ พบวา่ ไม่วา่จะใชกิ้จกรรมแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคส์ัมพนัธ์กบัรูปแบบการสอนใด ๆ ก็จะท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาทาง 
วิทยาศาสตร์สูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการสอนตามรูปแบบดงักล่าว รองลงมาดา้นเน้ือหาสาระ  
จากการวิจยั  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ีใกลต้วั สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ และ
น าไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ และดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และท่ีส าคญัคือการออกแบบและการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเนน้วา่ตอ้ง
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ท าใหผู้เ้รียนสนใจ เกิดการเรียนรู้ความเขา้ใจ และการจดจ าตามมาแลว้น าไปสู่ความสามารถในการ
ใชเ้หตุผล เขา้ใจความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในทุกมิติของชีวิต (Caine and Caine, 1977, อา้งถึงใน นริศรา 
เสือคลา้ย, 2550) เน่ืองจากสมองมีการเช่ือมโยงกบัอารมณ์ของคน ในขณะท่ีอารมณ์ของคนก็จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยอารมณ์จะเป็นตวัช่วยเราในการเรียกความทรงจ าเดิมท่ีเก็บไวใ้นสมอง
ออกมาใช้ ส าหรับภาวะของสมองท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาวะของสมองท่ีมีความ
ต่ืนตวัแบบผอ่นคลาย (Relaxed Alertness) ดงันั้น ครูผูส้อนจึงมีหนา้ท่ีในการสร้างส่ิงแวดลอ้มใน
การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนในลกัษณะท่ีทนัสมยั เพลิดเพลิน แต่ทา้ทา้ยและชวนให้หาค าตอบเพื่อกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการต่ืนตวัแบบผอ่นคลาย มากกวา่ความรู้สึกเครียด กงัวลและกดดนั เพราะส่ิงแวดลอ้ม
ดงักล่าว อาจท าให้เกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ทางลบแก่ผูเ้รียนได ้รวมทั้งแนวคิดท่ีส าคญัจากการเรียนรู้
โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain-based Learning) ไดแ้ก่ การท่ีการเรียนรู้ของคนจะประสบความส าเร็จ
ท่ีสุดเม่ือกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ีเป็นรูปธรรมและ
สามารถจบัตอ้งได ้เพราะคนเราจะจ าส่ิงต่าง ๆ ไดแ้ม่นย  าท่ีสุดเม่ือขอ้เท็จจริงต่าง ๆ และทกัษะฝังอยู่
ในจากกิจกรรมในชีวิตจริงตามธรรมชาติ เพราะเป็นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ตรง 
(Lackney, 2002, อา้งถึงใน วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2550)  จึงเป็นส่ิงท่ียืนยนัไดว้า่ ความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ สามารถพฒันาความคิดของนกัเรียนอยา่งเป็นกระบวนการไดโ้ดยใช้
กิจกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยัเร่ือง  “การพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”  ผูว้ิจยัได้สรุปแนวคิดและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น ำผลกำรวจัิยไปใช้  
 1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ครูผูส้อนควรมีการ

เตรียมตัวล่วงหน้ามาอย่างดีโดยศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจและสอดคล้องกับวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และควรมีการเตรียมสถานการณ์ปัญหาให้มีลักษณะท่ีน่าสนใจ หลากหลาย เพื่อ
กระตุน้ใหน้กัเรียนอยากคิดแกปั้ญหา สามารถวางแผน เพื่อด าเนินการแกปั้ญหาได ้

 2. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยการจดัการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของครูผูส้อน เพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน เช่น ในแต่ละคาบ
ครูผูส้อนอาจเปล่ียนแปลงวิธีการใหม่ ๆ เม่ือเขา้สู่การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
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สร้างสรรคใ์นขั้นท่ี 1 ส ารวจปัญหา และขั้นท่ี 2 การสร้างแนวคิดในการแกปั้ญหา  นกัเรียนท าการ
ส ารวจหาข้อมูลความจริงและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ เพื่อ
น าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสุด ครูผูส้อนไม่ควรใช้เวลานาน
จนเกินไป และขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการ  การปฏิบติักิจกรรมกลุ่มครูผูส้อนควรแนะน าให้นกัเรียนเขา้ใจใน
บทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง หรืออาจใหมี้การประเมินการปฏิบติังานกลุ่มดว้ย 

 3. ในการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ในขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการ ท่ีตอ้งมีการทดลองปฏิบติัจริง ครูผูส้อนควรจะสอนพื้นฐานให้กบั
นักเรียนเก่ียวกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการใช้วสัดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความช านาญในการปฏิบติั 

 4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์โดยพฒันา
ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ในระยะแรกนั้นนกัเรียนจะมีความกงัวลในการเขียนค าตอบในแต่ละ
ขั้นของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และจะถามครูผู ้สอนบ่อยๆดังนั้ นครูควรต้องให้ค  าแนะน า 
ยกตวัอยา่งโดยการเขียนใหดู้ เม่ือนกัเรียนเกิดการปรับตวัไดก้็จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี และ
เกิดความตั้งใจในการปฏิบติักิจกรรม 

 5. ครูผูส้อนควรสร้างความเป็นกนัเองในการเรียนการสอนและกระตุน้ให้นกัเรียน
สนใจท่ีจะน าเสนอวิธีในการแกปั้ญหาโดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้ค  าถามกระตุน้ หรือใชก้าร
เสริมแรง โดยใหก้ าลงัใจเม่ือนกัเรียนแกปั้ญหาในแต่ขั้นได ้

 6.  การใชรู้ปแบบการสอนดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ควรจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งตามความสามารถของผูเ้รียน  
 

ข้อเสนอแนะกำรวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการวิจยัโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรคก์บัรายวชิาวทิยาศาสตร์ ในระดบัชั้น หรือสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 2. ควรมีการท าวิจยัการพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ กบัการสอนรูปแบบอ่ืนๆ เช่น วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
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ตารางท่ี 12  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 1 เร่ือง ส่วนประกอบของอากาศ 

 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ความครอบคลุมของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการ และ

ตวัช้ีวดั 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

7 ความครบถว้นของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของ
หน่วยการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของ พาร์น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
คุณลกัษณะครบตามตวัช้ีวดัของหน่วยการ
เรียนรู้ และเนน้สมรรถนะส าคญัท่ีหลกัสูตร
แกนกลางฯ ก าหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

11 ความเหมาะสมของส่ือ  อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรียนรู้ 

+1 0 +1 2 1.00 สอดคลอ้ง 

12 ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผล
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 12  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 1 เร่ือง ส่วนประกอบของอากาศ (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

13 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 0.67 สอดคลอ้ง 

14 ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวดั และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

15 หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตารางท่ี  13  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    
      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 2  เร่ือง สมบติัของอากาศ 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ความครอบคลุมของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้  

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

4 ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการ และ

ตวัช้ีวดั 
+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  13  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 2  เร่ือง สมบติัของอากาศ (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

7 ความครบถว้นของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของ
หน่วยการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของ พาร์น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
คุณลกัษณะครบตามตวัช้ีวดัของหน่วยการ
เรียนรู้ และเนน้สมรรถนะส าคญัท่ีหลกัสูตร
แกนกลางฯ ก าหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

11 ความเหมาะสมของส่ือ  อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรียนรู้ 

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

12 ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผล
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

13 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

14 ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวดั และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

15 หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 14  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 3 เร่ือง สมบติัของอากาศ (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ความครอบคลุมของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้  

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการ และ

ตวัช้ีวดั 
+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

7 ความครบถว้นของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของ
หน่วยการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของ พาร์น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
คุณลกัษณะครบตามตวัช้ีวดัของหน่วยการ
เรียนรู้ และเนน้สมรรถนะส าคญัท่ีหลกัสูตร
แกนกลางฯ ก าหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 14  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 3 เร่ือง สมบติัของอากาศ (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

11 ความเหมาะสมของส่ือ  อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

12 ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผล
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

13 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

14 ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวดั และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

15 หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง 

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

 
ตารางท่ี 15  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    
      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน แผนท่ี 4  เร่ือง อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยากาศ  
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ความครอบคลุมของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้  

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

4 ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 15  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน แผนท่ี 4  เร่ือง อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยากาศ (ต่อ)  
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

5 ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการ และ

ตวัช้ีวดั 
+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

7 ความครบถว้นของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของ
หน่วยการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของ พาร์น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
คุณลกัษณะครบตามตวัช้ีวดัของหน่วยการ
เรียนรู้ และเนน้สมรรถนะส าคญัท่ีหลกัสูตร
แกนกลางฯ ก าหนด 

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

11 ความเหมาะสมของส่ือ  อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

12 ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผล
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

13 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

14 ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวดั และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

15 หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 5  เร่ือง ปรากฎการณ์ลมฟ้าอากาศ   
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ความครอบคลุมของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการ และ

ตวัช้ีวดั 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

7 ความครบถว้นของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของ
หน่วยการเรียนรู้ 

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของ พาร์น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
คุณลกัษณะครบตามตวัช้ีวดัของหน่วยการ
เรียนรู้ และเนน้สมรรถนะส าคญัท่ีหลกัสูตร
แกนกลางฯ ก าหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

11 ความเหมาะสมของส่ือ  อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

12 ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผล
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 5  เร่ือง ปรากฎการณ์ลมฟ้าอากาศ (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

13 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

14 ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวดั และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

15 หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตารางท่ี 17   ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    
      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 6 เร่ือง อุตุนิยมวทิยาและการพยากรณ์อากาศ   
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ความครอบคลุมของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้  

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

4 ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
6 ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการ และ

ตวัช้ีวดั 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 17   ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 6 เร่ือง อุตุนิยมวทิยาและการพยากรณ์อากาศ (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

7 ความครบถว้นของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน /ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของ
หน่วยการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของ พาร์น 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
คุณลกัษณะครบตามตวัช้ีวดัของหน่วยการ
เรียนรู้ และเนน้สมรรถนะส าคญัท่ีหลกัสูตร
แกนกลางฯ ก าหนด 

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

11 ความเหมาะสมของส่ือ  อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรียนรู้ 

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

12 ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผล
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

13 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

14 ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวดั และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

15 หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง 

+1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 18  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์าก
 ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 7 เร่ือง การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของโลก 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ความครอบคลุมของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั
ทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการ และ

ตวัช้ีวดั 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

7 ความครบถว้นของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของ
หน่วยการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของ พาร์น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
คุณลกัษณะครบตามตวัช้ีวดัของหน่วยการ
เรียนรู้ และเนน้สมรรถนะส าคญัท่ีหลกัสูตร
แกนกลางฯ ก าหนด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

11 ความเหมาะสมของส่ือ  อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

12 ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผล
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 18  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
      ของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น    

      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์าก
 ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  แผนท่ี 7 เร่ือง การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของโลก (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC ความหมาย 
1 2 3 

13 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

14 ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวดั และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

15 หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตารางท่ี 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ   

      แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ เพื่อการพฒันา 
     ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดั 
 การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

 

ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
R  IOC แปลผล 

1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 0 0 0 0 0.00 ไม่สอดคลอ้ง 

3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

5 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

6 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 +1 0 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ   
      แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ เพื่อการพฒันา 
     ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดั 
 การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน (ต่อ) 

 

ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
R  IOC แปลผล 

1 2 3 
11 +1 0 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

12 +1 0 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

14 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

15 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

16 +1 0 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

17 0 0 +1 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

18 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

19 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

21 +1 0 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

22 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

23 0 0 +1 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

24 0 0 +1 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

29 0 0 +1 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

30 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

31 +1 0 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

32 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

33 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ   
      แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ เพื่อการพฒันา 
     ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดั 
 การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน (ต่อ) 

 

ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
R  IOC แปลผล 

1 2 3 
34 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

35 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

36 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

37 1 +1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

38 0 +1 0 1 0.33 ไม่สอดคลอ้ง 

39 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

40 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
 

หมายเหตุ  จ  านวนขอ้ท่ีตดัออกยงัครอบคลุมตามจุดประสงค์ 
 

ตารางท่ี 20  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้       
 รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ เพื่อการพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์  
 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา 
 อยา่งสร้างสรรค ์
 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล 
1 0.42 0.62 ใชไ้ด ้
2 0.10 0.57 ใชไ้ม่ได ้
3 0.50 0.50 ใชไ้ด ้
4 0.50 0.93 ใชไ้ด ้
5 0.25 0.78 ใชไ้ด ้
6 0.15 0.66 ใชไ้ม่ได ้
7 0.50 0.50 ใชไ้ด ้
8 0.58 0.63 ใชไ้ด ้
9 0.50 0.50 ใชไ้ด ้
10 0.63 0.27 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 20  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้       
 รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ เพื่อการพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์  
 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา 
 อยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล 
11 0.65 0.54 ใชไ้ด ้
12 0.82 0.20 ใชไ้ม่ได ้
13 0.50 0.93 ใชไ้ด ้
14 0.25 0.32 ใชไ้ม่ได ้
15 0.06 0.45 ใชไ้ม่ได ้
16 0.82 0.20 ใชไ้ม่ได ้
17 0.81 0.72 ใชไ้ม่ได ้
18 0.51 0.73 ใชไ้ด ้
19 0.37 0.27 ใชไ้ม่ได ้
20 0.50 0.50 ใชไ้ด ้
21 0.25 0.32 ใชไ้ม่ได ้
22 0.63 0.27 ใชไ้ม่ได ้
23 0.86 0.66 ใชไ้ม่ได ้
24 0.81 0.72 ใชไ้ม่ได ้
25 0.51 0.73 ใชไ้ด ้
26 0.51 0.73 ใชไ้ด ้
27 0.42 0.62 ใชไ้ด ้
28 0.51 0.73 ใชไ้ด ้
29 0.30 0.43 ใชไ้ม่ได ้
30 0.10 0.57 ใชไ้ม่ได ้
31 0.25 0.32 ใชไ้ม่ได ้
32 0.51 0.72 ใชไ้ด ้
33 0.78 0.75 ใชไ้ด ้
34 0.66 0.20 ใชไ้ด ้
35 0.51 0.72 ใชไ้ด ้
36 0.15 0.66 ใชไ้ม่ได ้
37 0.78 0.75 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 20  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้       
 รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ เพื่อการพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์  
 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา 
 อยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล 
38 0.74 0.38 ใชไ้ม่ได ้
39 0.59 0.33 ใชไ้ด ้
40 0.37 0.52 ใชไ้ด ้
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.89 

 

หมายเหตุ  จ  านวนขอ้ท่ีตดัออกยงัครอบคลุมตามจุดประสงค์ 
 

ตารางท่ี 21   ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบ 
       ประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินวธีิการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อการ 
       พฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดั 
 การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

 

ขอ้
ท่ี 

 

รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
1 2 3 

 
1 

การตั้งสมมติฐานจากปัญหา 
สมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา  และมีการ
ก าหนดตวัแปรตน้   ตวัแปรตาม  ตวัแปร 
ควบคุม  ไดถู้กตอ้งและและสมบูรณ์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
2 

การออกแบบการทดลอง 
ออกแบบการทดลองไดส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะวดั  และวธีิการ
ทดลองถูกตอ้งทุกขั้นตอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
3 

การบนัทึกผล 
บนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ครบถว้น และชดัเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
4 

การวเิคราะห์  และสรุปผล  
สามารถวเิคราะห์และสรุปผลการทดลองได้
เองอยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 21   ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบ 
       ประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินวธีิการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อการ 
       พฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดั 
 การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน (ต่อ) 

 

ขอ้
ท่ี 

 

รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
1 2 3 

 
5 

การเขียนรายงาน การทดลอง 
เขียนรายงานการทดลองเป็นล าดบัขั้นตอน  
ครอบคลุมครบทุกประเด็น และเขียน
บรรยายแต่ละประเดน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ชดัเจน   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

รวมเฉล่ีย 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตารางท่ี 22   ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบ 

       ประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
       เพื่อการพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากผูเ้ช่ียวชาญ  
 3 คน 
 

ขอ้
ท่ี 

 

รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
1 2 3 

 
1 

ทกัษะการตั้งค  าถาม 
นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามไดช้ดัเจนมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวั
แปรตาม ไดถู้กตอ้ง และครบถว้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
2 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 
นกัเรียนสามารถตั้งสมมติฐานไดส้อดคลอ้ง
กบัปัญหาและชดัเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
3 

ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 
นกัเรียนสามารถก าหนดตวัแปรตา่ง ๆ 
ถูกตอ้งครบถว้นทุกตวัแปร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 22   ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบ 
       ประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

       เพื่อการพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากผูเ้ช่ียวชาญ  
 3 คน (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

 

รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
1 2 3 

 
4 

ทกัษะการทดลอง 
4.1   ความสามารถในการออกแบบการ
ทดลอง นกัเรียนไดมี้การวเิคราะห์ปัญหา
และออกแบบการทดลองไดด้ว้ยตนเองและ
สามารถท าการทดลองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 4.2  การปฏิบติัการทดลอง  นกัเรียน
ด าเนินการทดลองเป็นขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.3  การบนัทึกผล  มีการอธิบายผลการ
ทดลองไดช้ดัเจน มีการใชข้อ้มูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ หรือจากการทดลองอ่ืน ๆ ประกอบ
ค าอธิบาย 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
5 

การเขียนรายงาน การทดลอง 
เขียนรายงานการทดลองเป็นล าดบัขั้นตอน  
ครอบคลุมครบทุกประเด็น และเขียน
บรรยายแต่ละประเดน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ชดัเจน   

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

รวมเฉล่ีย 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 23   ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ   
                    แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
 สร้างสรรคใ์นรายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

                 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 
 

ขอ้
ท่ี 

 

รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
1 2 3 

ดา้นเน้ือหาสาระ       
1 เน้ือหาเร่ือง บรรยากาศ มีความน่าสนใจ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 เน้ือหาเร่ืองบรรยากาศครอบคลุม เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 เน้ือหา เร่ืองบรรยากาศ เป็นเร่ืองท่ีเรียน
เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 เน้ือหา เร่ือง บรรยากาศ ท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

5 นกัเรียนสามารถน าความรู้เร่ือง บรรยากาศ 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้       
6 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  ครู

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความ
สนใจ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

7 กิจกรรมสร้างความสนใจ จนท าใหน้กัเรียน
อยากสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 กิจกรรมการเรียนไดฝึ้กทกัษะต่างๆจนมี
ความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมความรู้ ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ต่อนกัเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 23   ค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ   
                    แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
 สร้างสรรคใ์นรายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

                 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

 

รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

R  IOC แปลผล 
1 2 3 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้       
11   นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
12   เปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้

ซ่ึงกนัและกนั 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

13  สภาพของเรียนมีความเหมาะสมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

14  ส่ือและอุปกรณ์ เพียงพอต่อความตอ้งการ
ในการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ดา้นการวดัผลประเมินผล       
15 ครูผูส้อนใชก้ารวดัและประเมินผลดว้ยการ

ปฏิบติั 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

16 ครูผูส้อนประเมินผลดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ       
17   ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

18 นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

19 นกัเรียนมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
20 นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนัได ้
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

รวมเฉล่ีย 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภำคผนวก ข 

ผลกำรวเิครำะห์สมมติฐำน 
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ตารางท่ี 24  คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนรายวชิา 
     วทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดั 
     การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง ผลต่างก าลงัสอง 
1 6 16 10 100 
2 7 15 8 64 
3 10 19 9 81 
4 8 18 10 100 
5 11 19 8 64 
6 8 19 11 121 
7 9 17 8 64 
8 6 18 12 144 
9 5 16 11 121 
10 9 17 8 64 
11 4 18 14 196 
12 6 17 11 121 
13 7 18 11 121 
14 7 18 11 121 
15 9 18 9 81 
16 9 19 10 100 
17 6 16 10 100 
18 7 19 12 144 
19 6 16 10 100 
20 9 19 10 100 
21 5 18 13 169 
22 8 19 11 121 
23 8 19 11 121 
24 9 18 9 81 
25 7 18 11 121 
26 3 19 16 256 
27 7 19 12 144 
28 9 18 9 81 
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ตารางท่ี 24  คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนรายวชิา 
     วทิยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดั 
     การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง ผลต่างก าลงัสอง 
29 4 19 15 225 
30 6 19 13 169 
31 8 18 10 100 
32 4 16 12 144 
33 7 18 11 121 
34 8 17 9 81 
35 6 15 9 81 
รวม 248 622 374 4122 
เฉล่ีย 7.09 17.77 10.69 117.77 
S.D. 1.85 1.24 1.92 44.29 

 
 

 ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 
 
T-Test 
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ภำคผนวก ค 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่1  บรรยำกำศ        เร่ือง  ส่วนประกอบของอำกำศ 
รหัส ว21101  วทิยำศำสตร์พืน้ฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1                       ภำคเรียนที ่1  เวลำ  3  ช่ัวโมง 

 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 6.1 กระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายใน
โลก  ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ 
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ
น าไปใชป้ระโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 8.1   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจว่า 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 ตัวช้ีวดั 
 ว 6.1  ม.1/1  สืบคน้และอธิบายองคป์ระกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผวิโลก 
    ว 8.1 ม.1/1 ตั้งค  าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตวัแปรท่ีส าคญัในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้
 ว 8.1 ม.1/2 สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วธีิ 
 ว 8.1 ม.1/3 เลือกเทคนิควธีิการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไดผ้ล
เท่ียงตรงและปลอดภยั โดยใชว้สัดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
 ว 8.1 ม.1/4 รวบรวมขอ้มูล จดักระท าขอ้มูล เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ว 8.1 ม.1/5 วเิคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบัขอ้สรุป ทั้งท่ี
สนบัสนุนหรือขดัแยง้กบัสมมติฐาน และความผดิปกติของขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ม.1/6 สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
 ว 8.1 ม.1/7 สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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 ว 8.1 ม.1/8 บนัทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจ ตรวจสอบ คน้ควา้เพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ไดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีคน้พบเม่ือมีขอ้มูล
และประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโตแ้ยง้จากเดิม 
 ว 8.1 ม.1/9 จดัแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิดกระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบส าคญัของอากาศได ้
 2.  นกัเรียนสามารถบอกวธีิการแบ่งชั้นบรรยากาศได ้
 3.  นกัเรียนสามารถอธิบายความส าคญัของบรรยากาศต่อส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้มได ้
 

2.  สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 บรรยากาศเป็น อากาศท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัของส่ิงมีชีวิต และห่อหุ้มโลกของเราสภาพของ
บรรยากาศรวมทั้ งการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับบรรยากาศของโลก ล้วนส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลก อากาศเป็นส่วนผสมของแก๊สชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไนโตรเจน 
ออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด ์ไอน ้า และอ่ืน ๆ 
 

3.  สำระกำรเรียนรู้/เนือ้หำย่อย 
 ควำมรู้  
  ความหมายและความส าคญัของบรรยากาศ 
  องคป์ระกอบของบรรยากาศ 
  การจดัแบ่งชั้นบรรยากาศ 
 ทกัษะ/กระบวนกำร  
 1. ทกัษะการตั้งค  าถาม 
 2. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 
 3. การก าหนดและควบคุมตวัแปร การทดลอง 
 4. ทกัษะการทดลอง 
 5. การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
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4.  ประเมินผลรวบยอด 
 1.  สืบคน้ขอ้มูลจากใบความรู้ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 
 2.  บนัทึกและท าแบบฝึกหดัในใบงาน 
 3.  ออกแบบช้ินงาน 
5.  กำรประเมินผลตำมสภำพจริง 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนอยูใ่นภาคผนวก 
6.  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 กจิกรรมน ำสู่กำรเรียน 
 ขั้นที ่1 ขั้นส ำรวจปัญหำ (Explore the Challenge) ประกอบดว้ย 
 กำรค้นหำจุดมุ่งหมำยในกำรเรียนรู้ (Objective Finding: OF) 
 1.  ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้แลว้น าเสนอเน้ือหา เร่ือง ส่วนประกอบของอากาศ 
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม 
      2.  ครูใหน้กัเรียนดูวดิีโอเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอากาศ 
 3.  หลังจากดูวิดีโอ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอากาศ จ านวน 1 ปัญหา และให้แต่ละกลุ่มตั้งค  าถามส่ิงท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิด
ปัญหาใหไ้ดม้ากท่ีสุด แลว้เขียนรวบรวมขอ้มูลท่ีไดล้งในสมุด    
 กำรแสวงหำข้อเทจ็จริง (Fact Finding: FF) 
 1.  นกัเรียนร่วมกนัเสนอวธีิการแกปั้ญหาใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 2.  ร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิท่ีสมาชิกกลุ่มน าเสนอ 
 กำรค้นหำปัญหำ หรือกำรระบุปัญหำ (Problem Finding: PF) 
 1.  นักเรียนช่วยกันตอบค าถามของครูว่า ในสถานท่ีต่างๆ อากาศท่ีห้อหุ้มโลกจะ
เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไรและทราบไดอ้ย่างไรว่าเป็นเช่นนั้น พร้อมทั้งหาขอ้มูลจากแหล่ง   
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
 2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง บรรยากาศ จ านวน 20 ขอ้ ภายในเวลา 20 
นาที  
 ขั้นที ่2  ช้ันกำรสร้ำงแนวควำมคิดในกำรแก้ปัญหำ (Generate Ideas) ประกอบดว้ย 
 กำรค้นหำกรอบแนวคิดในกำรแก้ปัญหำ (Idea Finding: IF) 
 1.  นักเรียนจับกลุ่มกันตามค า ช้ีแจงของครูกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละเพศ และ
ความสามารถ 
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 2.  นกัเรียนตวัแทนกลุ่มรับใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง องคป์ระกอบของอากาศ และใบความรู้ท่ี 
1.2  เร่ือง การแบ่งชั้นบรรยากาศ มาศึกษา แลว้ท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1.1 
 3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัอภิปรายผลการท ากิจกรรมในใบกิจกรรม 
 4.  ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเสนอผลการท ากิจกรรมท่ีหนา้ชั้นเรียน 
 5.  นกัเรียนท่ีเหลือ และครูช่วยกนัช้ีแนะขอ้บกพร่องเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข และ
เสริมแรงให้ก าลงัใจโดยการปรบมือ พยกัหนา้ หรือกล่าวค าวา่ ดีมาก เก่งมาก เม่ือนกัเรียนเสร็จส้ิน
การน าเสนอผลงาน 
 6.  นกัเรียน และครูช่วยกนัอภิปรายผลการท ากิจกรรม เพื่อสรุปเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของอากาศ และการแบ่งชั้นบรรยากาศ 
 7.  นกัเรียนบนัทึกผลการสรุปลงในสมุดของตนเอง 

 8.  ครูตั้งสถานการณ์ใหน้กัเรียนไดแ้กปั้ญหาโดยใชกิ้จกรรมแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เร่ือง หมู่บา้นหนองส้ม โดยสมมติเหตุการณ์และใหน้กัเรียนช่วยกนัร่วมแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  
 ขั้นที ่3 เตรียมปฏิบัติกำร (Prepare for Action) ประกอบดว้ย 
 แนวทำงกำรแก้ปัญหำ (Solution Finding: SF) 
 1.   ครูแจกใบงานกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง หมู่บ้านหนองส้ม  
มอบหมายงานใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท านอกเวลาเรียน เพื่อร่วมกนัคิดวธีิการแกปั้ญหาหมู่บา้นหนองส้ม  
 2.   นักเรียนร่วมกันสร้างออกแบบการแก้ปัญหาในชุมชนหนองส้ม    และแสดง
รายละเอียดของวธีิการแกปั้ญหา รวมทั้งระบุผลท่ีเกิดข้ึนลงในใบงาน 

 3.   นกัเรียนร่วมกนัคิดแนวทางในการน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา เพื่อน าเสนอในคาบ
ต่อไป 
     กำรยนืยนัแนวทำงกำรแก้ปัญหำ (Acceptance Finding: AF) 
 1.  ครูให้นกัเรียนร่วมกนัเตรียมการน าเสนอการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่ม และร่วมกนั
อภิปรายการแกปั้ญหาวา่วธีิการใดเป็นการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  
 2.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบติั  ใบกิจกรรมที่ 1.2  อุณหภูมิรอบ ๆ ตัวเรำ  แต่ละกลุ่ม
ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัออกแบบวธีิการทดลอง  
 3.  ตวัแทนนกัเรียนแต่กลุ่มออกมาเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน และรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งเปิดใจ 
 4.  ครู และนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลจากการปฏิบติักิจกรรมโดยใชแ้นวค าถาม เช่น 
  4.1 ในแต่ละวนัอุณหภูมิของอากาศเวลาใดมีอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด และมีค่า
เท่าไร  
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     4.2 แนวโน้มของอุณหภูมิของอากาศตั้งแต่ 6.00 – 20.00 น. มีการเปล่ียนแปลง
อยา่งไร                         
     4.3 วนัท่ีเท่าไรท่ีอากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และต ่าสุด 
  4.4 ผลสรุปของกิจกรรมน้ีคืออะไร 
 5.  ครู และนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลจากการปฏิบติักิจกรรมโดยให้ไดข้อ้สรุป  อุณหภูมิ
ของอากาศต ่าท่ีสุดในช่วงเวลาเช้ามืด และอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มข้ึนในเวลากลางวนั จากนั้นอุณหภูมิจะ
ค่อย ๆ ลดลงในเวลาเยน็ 
 กำรวดัและประเมินผล 
 

วธีิวดั เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 
1. ท าการทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ ท าไดถู้กตอ้งร้อยละ 60 ข้ึนไป 
2. ตรวจแบบฝึกหดั ใบกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ืององคป์ระกอบ

ของอากาศ 
ท าไดถู้กตอ้งร้อยละ 60 ข้ึนไป 

3. ประเมินวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ใบกิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง อุณหภูมิ
รอบ ๆ ตวัเรา 

ระดบัสูงข้ึนไป  
 

4. ประเมินทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

ใบกิจกรรมท่ี 1.3 เร่ือง หมู่บา้น 
ของเรา 

ระดบัสูงข้ึนไป  
 

 
7.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพทิวทศัน์บริเวณชายทะเล ป่า ทะเลทราย จ านวน 1 ภาพ 
 2. ใบความรู้ท่ี 1.1  เร่ือง องคป์ระกอบของอากาศ จ านวน 1 ใบ 
 3. ใบความรู้ท่ี 1.2  เร่ือง การแบ่งชั้นบรรยากาศ จ านวน 1 ใบ 
 4. ใบกิจกรรมท่ี 1.1  เร่ือง องคป์ระกอบของอากาศ จ านวน 1 ใบ 
 5. ใบกิจกรรมท่ี 1.2  เร่ือง อุณหภูมิรอบ ๆ ตวัเรา จ านวน 1 ใบ 
 

8.  กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้/บันทกึหลงัแผน 
 ผลจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

127 

 ปัญหำ/อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ปัญหำ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงช่ือ     ครูผูส้อน 
            (นางสาววรางคณา  เปรมปรีด์ิ) 
                             ต  าแหน่ง   ครู 
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 ช่ือ  .....................................................................  ช้ัน ม. 1 / ..............  เลขที ่............... 
ใบควำมรู้ที ่1.1    เร่ือง  องค์ประกอบของอำกำศ 
 

 บรรยากาศคือ อากาศท่ีห่อหุ้มโลกมีความหนาประมาณ 1,500 กิโลเมตร เป็นของผสม
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 อยา่ง คือ 
 1.  อากาศแห้ง เป็นองค์ประกอบหลกัของบรรยากาศ อากาศแห้งเป็นสภาพอากาศท่ี
ปราศจากไอน ้า แก๊สต่างๆ ในอากาศแห้งมีปริมาณมากนอ้ยเรียงล าดบั   ดงัน้ี แก๊สไนโตรเจน  แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สอาร์กอน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์และแก๊สอ่ืน ๆ 
 2.  ไอน ้ า เป็นส่วนประกอบของอากาศท่ีเกิดจากการระเหยของน ้ าท่ีผิวโลก และการ
คายน ้าของพืช บรรยากาศท่ีมีไอน ้าผสมอยูจ่ะเรียกวา่ อากาศช้ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากไอน ้ า ไดแ้ก่ 
เมฆหมอก น ้าคา้ง ฝน หิมะเป็นตน้ 
 3.  อนุภาคฝุ่ นละออง เกิดจากธรรมชาติเช่นฝุ่ นดิน ฝุ่ นทราย ละอองเกสรดอกไม ้และ
เกิดจากการกระท าของมนุษย ์ เช่น ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม การคมนาคม 
การเผาไหม ้นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงจุลินทรียต่์าง ๆ ท่ีอยูใ่นบรรยากาศ   

 
 
 
 

 
  
 
 

แผนภำพส่วนประกอบของแก๊สในอำกาศ 
 
 หน้าท่ีส าคญัของบรรยากาศ ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศในตอนกลางวนัจะมีอุณหภูมิสูงถึง 
110°C กลางคืนอุณหภูมิจะลดลงถึง -180°C จนไม่มีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู่ได้ และยงัช่วยป้องกนั
อนัตรายจากวตัถุต่าง ๆ จากอวกาศเม่ือตกผา่นชั้นบรรยากาศจะถูกเสียดสีจนลุกไหมเ้ป็นไฟ เรียกวา่ 
ดาวตก แต่ถา้ยงัเหลือจะตกลงสู่พื้นดิน เรียกวา่ อุกกาบาต 
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ช่ือ  .....................................................................  ชั้น ม. 1 / ..............  เลขท่ี ............... 
ใบควำมรู้ที ่1.2    เร่ือง กำรแบ่งช้ันบรรยำกำศ 

 
 นกัวทิยาศาสตร์ไดแ้บ่งชั้นบรรยากาศตามสภาวะของอุณหภูมิไดเ้ป็น 5 ชั้นคือ   
 1.  โทรโพสเฟียร์ อยูสู่งจากผิวโลกข้ึนไป 20 กิโลเมตร มีความหนาแน่นของอากาศ 
และไอน ้ ามากท่ีสุด ปรากฏการณ์ เมฆ หมอก ฝน หิมะ ลม พายุต่าง ๆ ก็เกิดในบรรยากาศชั้นน้ี 
อุณหภูมิจะลดลงตามระดบัความสูง โดยเฉล่ีย 6-8°C ต่อ 1 กิโลเมตร ท่ีขอบบนของบรรยากาศชั้นน้ี 
จะมีอุณหภูมิประมาณ -50 - -80°C 
     
 
 
 
 
 
 
 
 2.  สตราโตสเฟียร์ อยู่ถดัจากโทรโพสเฟียร์ข้ึนไปจนถึงระดับความสูงประมาณ         
50 กิโลเมตร  อุณหภูมิค่อนขา้งคงท่ีท่ีขอบล่างและจะเพิ่มสูงข้ึนตามความสูง บรรยากาศชั้นน้ีไม่มี 
เมฆ หมอก ฝน หิมะ และพายุ จึงเหมาะส าหรับเป็นเส้นทางบินของเคร่ืองบิน นอกจากน้ียงัมีแก๊ส
โอโซนท่ีช่วยดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ์
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 3.  มีโซสเฟียร์ เป็นบรรยากาศท่ีอยู่ต่อจากชั้นสตราโตสเฟียร์ข้ึนไปอีกประมาณ         
80 กิโลเมตร  อุณหภูมิจะลดลงตามความสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.  เทอร์โมสเฟียร์ อยูสู่งจากชั้นมีโซเฟียร์ข้ึนไปอีกประมาณ 480 กิโลเมตร  อุณหภูมิ
ประมาณ1,500°C อากาศจะแตกตวัเป็นอิออนและมีประจุไฟฟ้า จึงเรียกบรรยากาศชั้นน้ีอีก       
อยา่งหน่ึงวา่ ไอโอโนสเฟียร์ ซ่ึงสามารถสะทอ้นคล่ืนวิทยุความถ่ีต ่าได้ ส่วนคล่ืนอ่ืน ๆ ท่ีมีความถ่ี
สูงจะทะลุผา่นบรรยากาศชั้นน้ีได ้จึงเหมาะส าหรับการส่ือสารทางโทรคมนาคม 
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 5.  เอกโซสเฟียร์ เป็นบรรยากาศชั้นนอกสุดและค่อย ๆ กลืนไปกับอวกาศชั้น
บรรยากาศชั้นนอกสุดท่ีห่อหุ้มโลก เร่ิมตั้งแต่ 500 กิโลเมตร จากผิวโลกข้ึนไป บรรยากาศในชั้นน้ี
จะค่อย ๆ กลืนกบัอากาศจนยากจะก าหนดลงไปไดว้่ามีขอบเขตเท่าใด บรรยากาศชั้นน้ีมีโมเลกุล
ของแก๊สนอ้ยมากและเป็นแก๊สท่ีเบา เช่น แก๊สไฮโดรเจน และแก๊สฮีเลียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของช้ันบรรยำกำศ 
 ชั้นบรรยากาศท่ีห่อหุม้โลกมีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวติบนโลก  ดงัน้ี 
 1.  ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต  กล่าวคือ โดยปกติในช่วง
กลางวนัท่ีมีแสงแดด อากาศท่ีห่อหุ้มโลกจะช่วยดูดกลืนความร้อนจากดวงอาทิตยไ์วบ้างส่วนท าให้
โลกมีความอบอุ่นข้ึน  ส่วนช่วงกลางคืนท่ีไม่มีแสงแดด  อากาศจะช่วยระบายความร้อนท าให้โลก
เยน็ลง ถา้ไม่มีอากาศห่อหุ้มโลกไวแ้ลว้ในช่วงกลางวนัอุณหภูมิบนผิวโลกจะสูงถึงประมาณ 110 
องศาเซลเซียส  และในช่วงกลางคืนอุณหภูมิบนผิวโลกจะลดต ่าลงจนถึงประมาณ -180 องศา
เซลเซียส 
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 2.  ช่วยป้องกนัอนัตรายจากรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย ์เช่น รังสีอลัตราไวโอเลต (รังสี
เหนือม่วง)  จะถูกแก๊สโอโซนในบรรยากาศดูดซับไวบ้างส่วนและปล่อยรังสีอลัตราไวโอเลต        
ลงมายงัผวิโลกในปริมาณท่ีเหมาะสม ส าหรับมนุษยถ์า้ร่างกายถูกรังสีอลัตราไวโอเลตท่ีมีความเขม้
มากเกินไป เซลลผ์วิหนงัจะถูกท าลายและอาจท าใหเ้ป็นมะเร็งท่ีผวิหนงัได ้

 
 

 3.  ช่วยป้องกนัอนัตรายจากอนุภาคต่าง ๆ ท่ีมาจากนอกโลก เช่น อุกกาบาตหรือสะเก็ด
จากดาวเคราะห์ต่าง ๆ เป็นตน้ โดยอนุภาคเหล่าน้ีจะเสียดสีกบัอากาศท่ีห่อหุ้มโลกและเกิดการ       
ลุกไหมจ้นหมด หรือ  มีขนาดเล็กลงก่อนตกลงสู่ผวิโลก 
 4.  ส่วนผสมของแก๊สต่าง ๆ ในอากาศ  ช่วยให้เกิดกระบวนการบางอย่างท่ีจ  าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  เช่น แก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สท่ีใช้ในกระบวนการหายใจของส่ิงมีชีวิต
และช่วยใหไ้ฟติดแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นแก๊สท่ีใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
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ช่ือ  .....................................................................  ชั้น ม. 1 / ..............  เลขท่ี ............... 
ใบกจิกรรมที ่1.1    เร่ือง  องค์ประกอบของอำกำศ 
 
1.  เพรำะเหตุใดเรำจึงมองเห็นท้องฟ้ำเป็นสีฟ้ำ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

2.  จำกตำรำงตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

ส่วนประกอบของแก๊สในอากาศ ปริมาณแก๊ส 
ไนโตรเจน 78.084 
ออกซิเจน 20.964 
อาร์กอน 0.934 

คาร์บอนไดออกไซด ์ 0.013 
อ่ืน ๆ  0.005 

 
3.  ส่วนประกอบใดของอำกำศทีม่ีมำกทีสุ่ด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

4.  อตัรำส่วนระหว่ำงปริมำณแก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนเป็นอย่ำงไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

5.  ส่วนประกอบในแต่ละบริเวณบนพืน้ผวิโลกมีปริมำณแตกต่ำงกนัหรือไม่อย่ำงไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

6.  นอกจำกอำกำศแห้งแล้วยงัมีส่วนประกอบใดในอำกำศ 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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7.  สภำวะอิม่ตัวด้วยไอน ำ้ หมำยถึงอะไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

8.  ฝุ่นละอองในอำกำศมีกีช่นิด และมีสำเหตุเกดิจำกอะไรบ้ำง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

9.  บอกประโยชน์และโทษของฝุ่นละออง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

10.  นักเรียนคิดว่ำ ปัจจัยใดบ้ำงทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของบรรยำกำศ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

11.  บรรยำกำศมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวติของส่ิงมีชีวิตอย่ำงไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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เฉลย  ใบกจิกรรมที ่1.1    เร่ือง  องค์ประกอบของอำกำศ 
 
1.  เพรำะเหตุใดเรำจึงมองเห็นท้องฟ้ำเป็นสีฟ้ำ 
 เพราะในบรรยากาศมีไอน ้าเป็นองคป์ระกอบ จึงสะทอ้นแสงมองเห็นเป็นสีฟ้า 
 

2.  จำกตำรำงตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

ส่วนประกอบของแก๊สในอากาศ ปริมาณแก๊ส 
ไนโตรเจน 78.084 
ออกซิเจน 20.964 
อาร์กอน 0.934 

คาร์บอนไดออกไซด ์ 0.013 
อ่ืน ๆ  0.005 

 

3.  ส่วนประกอบใดของอำกำศทีม่ีมำกทีสุ่ด 
 แก๊สไนโตรเจน 
 

4.  อตัรำส่วนระหว่ำงปริมำณแก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนเป็นอย่ำงไร 
 ประมาณ 4 : 1 
 

5.  ส่วนประกอบในแต่ละบริเวณบนพืน้ผวิโลกมีปริมำณแตกต่ำงกนัหรือไม่อย่ำงไร 
 แตกต่างกนั เพราะแต่ละแห่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดแก๊สต่างกนั และอยูห่่างจาก
ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 

6.  นอกจำกอำกำศแห้งแล้วยงัมีส่วนประกอบใดในอำกำศ 
 ไอน ้า และอนุภาคฝุ่ นละอองต่าง ๆ 
 

7.  สภาวะอ่ิมตวัดว้ยไอน ้า หมายถึงอะไร 
 อากาศมีปริมาณไอน ้ามากจนไม่สามารถรับไอน ้าไดอี้ก 
 

8.  ฝุ่นละอองในอำกำศมีกีช่นิด และมีสำเหตุเกดิจำกอะไรบ้ำง 
 แบ่งได ้2 ชนิด  
 1.  อนุภาคฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ผงฝุ่ นจากภูเขาไฟ ละอองเกสรพืช 
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 2.  อนุภาคฝุ่ นท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น ฝุ่ นและควนัจากกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม การเผาไหม ้
 

9.  บอกประโยชน์และโทษของฝุ่นละออง 
 ประโยชน์ คือ ใหห้ยดน ้ายดึเกาะเกิดการกลัน่ตวั 
 โทษ คือ ความสามารถในการมองเห็นลดลง และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 

10.  นักเรียนคิดว่ำ ปัจจัยใดบ้ำงทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของบรรยำกำศ 
 ปัจจยัจากธรรมชาติ และปัจจยัจากมนุษย ์
 

11.  บรรยำกำศมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวติของส่ิงมีชีวิตอย่ำงไร 
 1.  ใชใ้นการเจริญเติบโต 
 2.  ใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
 3.  ใชใ้นกระบวนการหายใจ 
 4.  ปรับอุณหภูมิใหเ้หมาะสม 
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ช่ือ  .....................................................................  ชั้น ม. 1 / ..............  เลขท่ี ............... 
ใบกจิกรรมที ่1.2    เร่ือง อุณหภูมิรอบ ๆ ตัวเรำ 
 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนออกแบบวธีิทดลองต่อไปน้ี 
 

 อากาศท าหน้าท่ีคลา้ยผา้ห่มท่ีห่อหุ้มโลก ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกทั้งกลางวนัและ
กลางคืนให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต และช่วยป้องกนัอนัตรายจากรังสี และอนุภาค
ต่าง ๆ ท่ีมาจากนอกโลก อนัเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สัตวแ์ละพืช  
 ถา้ไม่มีอากาศห่อหุม้โลก อุณหภูมิบนผวิโลกในเวลากลางวนัจะสูงประมาณ 110 องศา
เซลเซียส แลว้โลกจะรับความร้อนจากดวงอาทิตยไ์วท้ั้งหมด และในเวลากลางคืนอุณหภูมิบนพื้น
โลกจะต ่ามากถึง -180 องศาเซลเซียส เพราะความร้อนท่ีสะสมในเวลากลางวนัจะถ่ายโอนไปอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหโ้ลกเยน็ตวัอยา่งรวดเร็ว 
 ดงันั้น ถา้นกัเรียนตอ้งการวดัอุณหภูมิของอากาศ วา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร ทั้งใน
เวลากลางวนัและเวลากลางคืน นกัเรียนจะออกแบบวธีิการทดลองไดอ้ยา่งไร โดยมีวสัดุใหด้งัน้ี 
 1.  เทอร์มอมิเตอร์  1 อนั 
     2.  นาฬิกา    1 เรือน 
 

ปัญหำของกำรทดลองนีค้ืออะไร               
............................................................................................................................................................ 
 

สมมติฐำนกำรทดลอง  
 ............................................................................................................................................................ 
ตัวแปรต้น ........................................................................................................................................... 
ตัวแปรตำม.......................................................................................................................................... 
ตัวแปรควบคุม..................................................................................................................................... 
 

อุปกรณ์ 
 1.   เทอร์มอมิเตอร์ 1  อนั 
 2.  นาฬิกา  1 เรือน 
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ขั้นตอนวธีิกำรท ำ   
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

บันทกึผลกำรสังเกต 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

สรุปผลกำรทดลอง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ค ำถำมหลงักจิกรรม 
1.  ในแต่ละวนัอุณหภูมิของอากาศเวลาใดมีอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด และมีค่าเท่าไร  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
2.  วนัท่ีเท่าไรท่ีอากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และต ่าสุด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
3.  แนวโนม้ของอุณหภูมิของอากาศตั้งแต่ 6.00-20.00 น. มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร    
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................                     
4.  สรุปผลการทดลองน้ีไดอ้ยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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เฉลย ใบกจิกรรมที ่1.2    เร่ือง อุณหภูมิรอบ ๆ ตัวเรำ 
 

ปัญหำของกำรทดลองนีค้ืออะไร               
 อุณหภูมิของอากาศในแต่ละช่วงเวลามีการเล่ียนแปลงอยา่งไร 
 

สมมติฐำนกำรทดลอง  
 อุณหภูมิต ่าท่ีสุดในช่วงเวลาเช้ามืด จากนั้นอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และอุณหภูมิลดลง
ในช่วงเวลาใกลค้  ่า 
ตัวแปรต้น  ช่วงเวลาท่ีท าการทดลอง 
ตัวแปรตำม ผลของการเปล่ียนอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลา 
ตัวแปรควบคุม สถานท่ีท าการทดลอง 
 

อุปกรณ์ 
 1.  เทอร์มอมิเตอร์ 1 อนั 
 2.  นาฬิกา        1  เรือน 
  
 

ขั้นตอนวธีิกำรท ำ   
 1.  ใช้เทอร์มอมิเตอร์วดัอุณหภูมิของอากาศเป็นเวลา 3 วนั ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของ     
แต่ละวนั ดงัน้ี  6.00 น.  8.00 น.  10.00 น.  12.00 น.  14.00 น.  16.00 น.  18.00 น.  และ  20.00 น. 
 2. บนัทึกค่าอุณหภูมิของอากาศท่ีวดัไดใ้นแต่ละช่วงเวลา และในแต่ละวนั บนัทึกผล 
 

บันทกึผลกำรสังเกต 
 

ค่าอุณหภูมิในแต่ละวนั 
(oC) 

เวลา (น.) 
6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 

วนัท่ี 1         
วนัท่ี 2         

 

สรุปผลกำรทดลอง 
 อุณหภูมิของอากาศต ่าท่ีสุดในช่วงเวลาเช้ามืด และอุณหภูมิค่อย ๆ เพิ่มข้ึนในเวลา
กลางวนั จากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงในเวลาเยน็ 
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ค ำถำมหลงักจิกรรม 
1.  ในแต่ละวนัอุณหภูมิของอากาศเวลาใดมีอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด และมีค่าเท่าไร  
 วนัท่ี 1 เวลา ..........................  มีอุณหภูมิสูงสุด   เวลา........................ มีอุณหภูมิต ่าสุด    
 วนัท่ี 2 เวลา ..........................  มีอุณหภูมิสูงสุด   เวลา........................ มีอุณหภูมิต ่าสุด    
2.  วนัท่ีเท่าไรท่ีอากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และต ่าสุด 
 วนัท่ี ...................  มีอุณหภูมิสูงท่ีสุด 
 วนัท่ี ...................  มีอุณหภูมิต ่าท่ีสุด 
3.  แนวโนม้ของอุณหภูมิของอากาศตั้งแต่ 6.00 – 20.00 น. มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร    
 อุณหภูมิในช่วงเช้ามืด (6.00น.) ต ่ าสุด และอุณหภูมิค่อย ๆ เพิ่มข้ึนจนสูงสุดใน
ช่วงเวลากลางวนั (12.00น.) จากนั้นอุณหภูมิค่อย ๆ ลดลงในช่วงใกลค้  ่า  
4.  สรุปผลการทดลองน้ีไดอ้ยา่งไร 
 อุณหภูมิของอากาศต ่าท่ีสุดในช่วงเวลาเช้ามืด และอุณหภูมิค่อย ๆ เพิ่มข้ึนในเวลา
กลางวนั จากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงในเวลาเยน็ 
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เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนวธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ / คะแนน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต ่า (1) 
1. การตั้ง 
สมมติฐาน   
จากปัญหา 
 

สมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา  
และมีการก าหนดตวัแปรตน้     
 ตวัแปรตาม  ตวัแปรควบคุม  
ไดถู้กตอ้งและและสมบูรณ์ 

สมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา  
และมีการก าหนด ตวัแปรตน้    
ตวัแปรตาม  ตวัแปรควบคุม 
ถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ 

สมมติฐานสอดคลอ้งกบั
ปัญหา  แต่ไม่มีการก าหนด
ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม  และ
ตวัแปรควบคุม 

2. การออกแบบ 
การทดลอง 

ออกแบบการทดลองได้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการจะวดั  และวธีิการ
ทดลองถูกตอ้งทุกขั้นตอน 

ออกแบบการทดลองได้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการจะวดั  แต่วิธีการ
ทดลองบางขั้นตอนยงัไม่
ถูกตอ้ง 

ออกแบบการทดลองได้
ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
จะวดัและวธีิการทดลอง
ถูกตอ้ง 

3. การบนัทึกผล บนัทึกขอ้มลูท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  ครบถว้น และชดัเจน 

บนัทึกขอ้มลูท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  แต่ยงัไม่ครบถว้น 

บนัทึกขอ้มลูท่ีตอ้งการได้
อยา่งถูกตอ้ง  แต่ยงัไม่
ครบถว้น และไม่ชดัเจน 

4. การวเิคราะห์         
    และสรุปผล 

สามารถวเิคราะห์และสรุปผล
การทดลองไดเ้องอยา่งถูกตอ้ง 
และชดัเจน 

มีการขอค าแนะน าการ
วเิคราะห์และสรุปผล แลว้
สามารถเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และชดัเจน   

มีการขอค าแนะน าการ
วเิคราะห์และสรุปผล แลว้
สามารถเขียนได ้ แต่การ
สรุปผลยงัไม่สมบูรณ์  

5. การเขียน
รายงาน การ
ทดลอง 
 

เขียนรายงานการทดลองเป็น
ล าดบัขั้นตอน  ครอบคลุมครบ
ทุกประเดน็ และเขียนบรรยาย
แต่ละประเดน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน   

เขียนรายงานการทดลอง  
ครอบคลุมครบทุกประเดน็ 
และเขียนบรรยายแต่ละ
ประเดน็ไดถู้กตอ้ง แต่ยงั 
ไม่ชดัเจน และขาด 
การเรียงล าดบัขั้นตอน 

เขียนรายงานการทดลองเป็น
ล าดบัขั้นตอน  ครอบคลุม
ครบทุกประเดน็ แต่เขียน
บรรยายแต่ละประเดน็ 
ยงัไม่ชดัเจนและขาดการ
เรียงล าดบัขั้นตอน   

 
ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดั โดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการวจิยัโดยแปรผล ดงัน้ี  
 คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.00   ระดบัการประเมิน  สูง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.67-2.33   ระดบัการประเมิน  ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.66   ระดบัการประเมิน  ต ่า 
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ช่ือ  .....................................................................  ชั้น ม. 1 / ..............  เลขท่ี ............... 
ใบกจิกรรมที ่1.3    เร่ือง หมู่บ้ำนของเรำ 
 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนช่วยกนัอภิปรายแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 หมู่บา้นหนองส้ม อยู่ในอ าเภอเขายอ้ย ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ในหมู่บา้นหนองส้มจะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมมีนายทุนเขา้มาลงทุนและสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให ้
พื้นท่ีส่วนใหญ่ จะมีโรงงานอุตสาหกรรม ระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา ชาวบา้นพบปัญหา ฝุ่ นละอองมากข้ึน
เพราะสังเกตเห็นวา่ตามพื้นบา้น เคร่ืองใชใ้นบา้น จะมีฝุ่ นเกาะมากกวา่ปกติตอ้งท าความสะอาดวนั
ละหลาย ๆ คร้ัง และน ้ าในภาชนะท่ีไม่ไดปิ้ดฝาไวจ้ะมีข้ีฝุ่ นเต็มไปหมด จึงท าความเดือดร้อนแก่
ชาวบา้นคนอ่ืนๆและน าเร่ืองดงักล่าวไปแจง้ใหผู้ใ้หญ่บา้นทราบ ถา้นกัเรียนเป็นผูใ้หญ่บา้นนกัเรียน
จะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร 
 1.   การตั้งสมมติฐานจากปัญหา   
  1.1 ปัญหาของสถานการณ์น้ี (ทกัษะการตั้งปัญหา)  คือ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  1.2  สาเหตุของปัญหาน้ี คือ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  1.3  สมมติฐานน้ี (ทกัษะการตั้งสมมติฐาน) คือ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2.   การออกแบบการทดลอง  
  2.1  วธีิการแกปั้ญหาน้ีมีก่ีวธีิอะไรบา้ง
.................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2.2  วธีิการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดคือ (เลือกจากวธีิการแกปั้ญหาท่ีกลุ่มเลือกไว ้1 วธีิ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.  ตวัแปรของการทดลองน้ี (ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ 
 

ทกัษะกระบวน  
การทาง

วทิยาศาสตร์ 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต ่า (1) 

1.  ทกัษะ 
การตั้งค  าถาม 

การตั้ง
ค าถาม 

ค าถามมีความชดัเจนมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
และสามารถตั้งเป็น
สมมติฐานไดถู้กตอ้ง และ
ครบถว้น 

ค าถามมีความชดัเจนมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรตน้และตวัแปรตาม 
และสามารถตั้งเป็น
สมมติฐานได ้ถูกตอ้ง 
แต่ไม่ครบถว้น 

ค าถามมีความชดัเจนมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ตวัแปรตน้และตวัแปร
ตาม และสามารถตั้งเป็น
สมมติฐานได ้ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ครบถว้น 

2.  ทกัษะ 
การตั้ง 
สมมติฐาน 

การตั้ง 
สมมติฐาน 

พดูหรือเขียนแสดงค าตอบ
ล่วงหนา้โดยอาศยัความรู้
เดิม จากการสังเกต ดว้ยการ
ใชค้วามสัมพนัธ์ของตวั
แปรตน้กบัตวัแปรตามได้
อยา่งสมเหตุสมผล 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้นทุกประเดน็ 

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดยอาศยั
ความรู้เดิม จากการสังเกต 
ดว้ยการใชค้วามสัมพนัธ์
ของตวัแปรตน้กบัตวัแปร
ตามไดส้มเหตุสมผลได ้
ถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้น 
ทุกประเดน็ 

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดยอาศยั
ความรู้เดิม จากการ
สังเกตการณ์ใช้
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ตน้ ตวัแปรตามไดอ้ยา่ง
ไม่สมเหตุสมผล และ 
ไม่ครบถว้น 

3.  ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร 

การ
ก าหนด 
ตวัแปร 
 

บ่งช้ีตวัแปรตน้  ตวัแปร
ตาม และตวัแปรควบคุมได้
ถูกตอ้งครบถว้น 

บ่งช้ีตวัแปรตน้   
ตวัแปรตาม และตวัแปร
ควบคุมไดถู้กตอ้งแต่ไม่
ครบถว้น 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ ตวัแปร
ตาม และตวัแปรควบคุม
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่ชดัเจน 

4.  ทกัษะ 
การทดลอง 

 

ความสาม
ารถในการ
ออกแบบ 
 

ก าหนดวธีิการอุปกรณ์ 
สารเคมีอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใชอ้ยา่ง 
ถูกวธีิและครบถว้น 

ก าหนดวธีิการอุปกรณ์ 
สารเคมีอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใชอ้ยา่งถูก
วธีิ และไม่ครบถว้น 

ก าหนดวธีิการอุปกรณ์ 
สารเคมีอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใชไ้ม่ 
ถูกวธีิไม่ครบถว้น 

การปฏิบติั 
การ
ทดลอง  
 

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ทนัเวลา ใช้
อุปกรณ์และสารเคมีอยา่ง
ถูกตอ้งคล่องแคล่ว และ
เหมาะสม และครบถว้น 

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ทนัเวลา ใช้
อุปกรณ์และสารเคมีอยา่ง
ถูกตอ้งคล่องแคล่ว และ
เหมาะสม ไม่ครบถว้น  

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ทนัเวลา ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี  
ไม่ถูกตอ้ง ไม่คล่องแคล่ว 
และไม่เหมาะสม  

การบนัทึก
ผล  
 

บนัทึกผลคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้งและออกแบบตาราง
บนัทึกผลท่ีเหมาะสมกบั
ขอ้มลูครบถว้น  

บนัทึกผลคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้งและออกแบบ
ตารางบนัทึกผลเหมาะสม
กบัขอ้มลู แต่ไม่ครบถว้น 

บนัทึกผลไม่คล่องแคล่ว 
ถูกตอ้งและออกแบบ
ตารางบนัทึกผลได้
เหมาะสมกบัขอ้มลู  
แต่ไม่ครบถว้น 
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เกณฑ์แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ 
 

ทกัษะกระบวน  
การทาง

วทิยาศาสตร์ 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต ่า (1) 

5. ทกัษะการ
ตีความหมาย
ขอ้มลูและลง
ขอ้สรุป    

การแปล
ความหมา
ยการบอก
ความ 
สัมพนัธ์
ขอ้มลู  
และการ
สรุป
ความสัมพั
นธ์ ของ
ขอ้มลู 

การแปลความหมายขอ้มลู 
การบอกความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มลู และสรุป
ความสัมพนัธ์ของขอ้มลู 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทุกประเดน็ 

การแปลความหมาย
ขอ้มลูการบอก
ความสัมพนัธ์ของขอ้มลู 
และสรุปความสัมพนัธ์
ของขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ชดัเจน แต่ไม่ครบทุก
ประเดน็ 

การแปลความหมาย
ขอ้มลู  การบอกความ 
สัมพนัธ์ของขอ้มลู และ
สรุปความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มลูไดอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ชดัเจน ไม่ครบ 
ทุกประเดน็ 

 
ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดั โดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการวจิยัโดยแปรผล  ดงัน้ี  
 คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.00  ระดบัการประเมิน สูง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.67-2.33  ระดบัการประเมิน ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.66  ระดบัการประเมิน ต ่า 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง บรรยำกำศ 

 
ให้นักเรียนเลอืกค ำตอบทีถู่กทีสุ่ด 
1.  ขอ้ใดคือความหมายของบรรยากาศ 
   ก.  อากาศท่ีอยูบ่ริเวณใดบริเวณหน่ึง 
    ข.  อากาศท่ีอยูร่อบตวัเราและของโลก 
    ค.  อากาศท่ีบริสุทธ์ิสดช่ืนปราศจากสารพิษ 
    ง.  อากาศท่ีอยูใ่นระดบัความสูง 500 กิโลเมตร 
2.   ขอ้ใด ไม่ เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์  
     ก.  มีแก๊สโอโซน 
     ข.  ไม่มีเมฆและพาย ุ
     ค.  มีระดบัความสูง 10-15 km 
     ง.  มีประจุไฟฟ้าท่ีสามารถสะทอ้นคล่ืนวทิยไุด ้
3.  นกัอุตุนิยมวทิยาน าขอ้มูลจากบรรยากาศชั้นใดมาใชใ้นการพยากรณ์อากาศ 
     ก.  มีโซสเฟียร์                  
 ข.  เทอร์โมสเฟียร์ 
     ค.  โทรโพสเฟียร์ 
    ง.  สตราโตสเฟียร์            
4.   ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบับรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ 
     ก. นกัอุตุนิยมวทิยาน าขอ้มูลจากบรรยากาศชั้นน้ีมาใชใ้นการพยากรณ์อากาศ 
     ข.  เป็นชั้นบรรยากาศท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติประจ าวนัของมนุษยม์ากท่ีสุด 
     ค.  ส่วนใหญ่นกับินจะขบัเคร่ืองบินอยูใ่น บรรยากาศชั้นน้ี 
     ง.  เป็นชั้นบรรยากาศท่ีอากาศมีความหนาแน่นมากท่ีสุด 
5.   ในเวลากลางคืนบรรยากาศมีผลต่อการปรับอุณหภูมิของโลกอยา่งไร 
    ก.  ช่วยใหโ้ลกเยน็ตวัลงอยา่งชา้ ๆ 
    ข.  ช่วยป้องกนัการถ่ายเทความร้อน 
    ค.  ช่วยใหโ้ลกคายความร้อนเร็วมากข้ึน 
    ง.  ช่วยพาความร้อนออกไปจากโลกอยา่งรวดเร็ว 
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6.  ขอ้ใดคือความหมายของอากาศอ่ิมตวั 
    ก.  สภาวะท่ีอากาศมีไอน ้าหนาแน่นมากแต่ยงัรับไอน ้าไดอี้ก 
    ข.  สภาวะท่ีอากาศมีไอน ้าเพียงคร่ึงหน่ึงของปริมาณไอน ้าทั้งหมด 
    ค.  สภาวะท่ีอากาศไม่มีไอน ้าอยูเ่ลยจึงสามารถรับไอน ้าไดท้ั้งหมด 
    ง.  สภาวะท่ีอากาศมีไอน ้าหนาแน่นมากจนไม่สามารถรับไอน ้าไดอี้ก 
7.  ขอ้ใดคือสาเหตุท่ีท าให้อากาศร้อนอบอา้วและอุณหภูมิสูงกวา่ปกติในช่วงเวลาก่อนฝนจะตก 
    ก.  พื้นดินคายความร้อน 
    ข.  อากาศคายความร้อน 
    ค.  กอ้นเมฆคายความร้อน 
    ง.  ไอน ้าในอากาศคายความร้อน 
8.   กระบวนการใดถูกตอ้งท่ีสุด 
    ก.  ถา้อากาศร้อน ความกดดนัอากาศเพิ่มข้ึน ปริมาตรอากาศเพิ่มข้ึน 
    ข.  ถา้อากาศเยน็ ปริมาตรอากาศลด ความหนาแน่นอากาศลดลง 
    ค.  ถา้ความหนาแน่นอากาศลดลง อากาศปลอดโปร่ง ลมสงบ 
    ง.  ถา้อากาศมีความกดดนัสูง ความหนาแน่นอากาศจะเพิ่มข้ึน 
9.   ขอ้ใดคือเส้นในแผนท่ีอากาศท่ีแสดงวา่ลากผา่นบริเวณท่ีมีความกดอากาศเท่ากนั 
    ก.  ละติจูด 
    ข.  มิลลิบาร์ 
    ค.  ไอโซบาร์ 
    ง.  ไอโซเทอร์ม 
10.  ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าใหบ้รรยากาศเกิดการเปล่ียนแปลง 
    ก.  ลมและพาย ุ
    ข.  ลมและอุณหภูมิ 
    ค.  ลมและความกดดนั 
    ง.  อุณหภูมิและความกดดนั 
11. ท าไมในวนัท่ีมีเมฆปกคลุมทอ้งฟ้าจึงมีอุณหภูมิของอากาศต ่ากวา่วนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง 
     ก. ไอน ้ าในเมฆช่วยลดความร้อนจากดวงอาทิตย์ 
     ข.  เมฆช่วยกนัรังสีความร้อนจากดวงอาทิตยท่ี์ส่องมายงัโลก 
     ค.  ในกอ้นเมฆมีแก๊สบางชนิดท่ีช่วยลดความร้อนจากดวงอาทิตย ์
     ง.  เมฆช่วยระบายความร้อนออกจากโลกไดท้  าใหอุ้ณหภูมิของโลกไม่ร้อนเกินไป 
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12.  เส้นท่ีลอ้มรอบตวั อกัษร H และ อกัษร L ในแผนท่ีอากาศเป็นเส้นท่ีบอกค่าอะไร 
    ก.  อุณหภูมิของอากาศ 
    ข.  ความช้ืนของอากาศ 
    ค.  ความหนาแน่นของอากาศ 
    ง.  ความกดอากาศ 
13. แดงใชข้วดน ้าอดัลมขนาดเล็กท าเคร่ืองมือวดัน ้าฝนอยา่งง่าย ส่วนด า ใชข้วดน ้าอดัลม 
 ขนาดใหญ่ท าเคร่ืองมือวดัน ้าฝนอยา่งง่าย แดงและด าน าเคร่ืองมือวดัน ้าฝนอยา่งง่ายไปวางไว ้
 บริเวณท่ีมีฝนตกอยา่งสม ่าเสมอเป็นเวลาเท่ากนั ผลการทดลองท่ีไดต้รงกบัขอ้ใด 
    ก.  เคร่ืองวดัน ้าฝนของแดงไดป้ริมาณน ้าฝนมากกวา่ของด า 
    ข.  เคร่ืองวดัน ้าฝนของด าไดป้ริมาณมากวา่ของแดง 
    ค.  เคร่ืองวดัน ้าฝนของแดงและด าวดัปริมาณน ้าฝนไดเ้ท่ากนั 
    ง.  เคร่ืองมือทั้งสองคนใชว้ดัปริมาณน ้าฝนไม่ไดเ้พราะหาปริมาตรน ้าฝนไม่ได ้ 
14. “รูโหวโ่อโซน”  มีสาเหตุมาจากแก๊สชนิดใดมากท่ีสุด 
    ก.  แก๊สมีเทน 
    ข.  แก๊สออกซิเจน 
    ค.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
    ง.  แก๊สคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
15. ผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ คือขอ้ใด 
    ก.  บริเวณท่ีเคยแหง้แลง้จะมีฝนตกชุกตลอดปี 
    ข.  บริเวณท่ีมีผลตกชุกจะมีความแหง้แลง้ตลอดปี 
    ค.  บริเวณท่ีมีฝนตกชุดจะมีฝนเพิ่มข้ึน และบริเวณท่ีแหง้แลง้จะแหง้แลง้ยิง่ข้ึน 
    ง.  บริเวณท่ีมีฝนตกชุกปริมาณฝนจะลดลง และบริเวณท่ีแหง้แลง้จะมีฝนเพิ่มมากข้ึน 
16. การป้องกนัไม่ใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึน เน่ืองจากปรากฏการณ์เรือนกระจก วธีิใดดีท่ีสุด 
    ก.  ดูรายการโทรทศัน์ใหน้อ้ยลง 
    ข.  ลดการใชเ้ช้ือเพลิงใหม้าก 
    ค.  ปลูกผกัสวนครัวไวทุ้กบา้น 
    ง.  งดเดินในหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 
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17. ถา้นกัเรียนมองไปบนทอ้งฟ้าพบวา่มีเมฆอยู่ประมำณ 4 ส่วน ของท้องฟ้ำ นกัเรียนจะพยากรณ์ 
 อากาศเก่ียวกบัเมฆอยา่งไร 
    ก.  ทอ้งฟ้าโปร่ง 
    ข.  ทอ้งฟ้าแจ่มใส 
    ค.  ทอ้งฟ้ามีเมฆมาก 
    ง.  ทอ้งฟ้ามีเมฆบางส่วน 
18.  ส่ิงใดต่อไปน้ีไม่ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
    ก.  ใบตอง 
    ข.  การเผาขยะ 
    ค.  ถุงพลาสติก 
    ง.  รถยนต ์
19. กระบวนการใดของธรรมชาติท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้
    ก.  การหายใจของพืช 
    ข.  การหายใจของสัตว ์
    ค.  การสร้างอาหารของพืช 
    ง.  การสร้างอาหารของสัตว ์
20. การพยากรณ์อากาศในขอ้ใดมีประโยชน์มากท่ีสุด 
    ก.  การบอกเวลาดวงอาทิตยข้ึ์นและตก 
    ข.  การประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เก่ียวกบัพายหุมุน 
 ค.  การบอกอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดในรอบ 24 ชัว่โมง 
    ง.  การบอกปริมาณฝนท่ีตกมากท่ีสุด หรือนอ้ยท่ีสุดในรอบ 24 ชัว่โมง 
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  เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง บรรยำกำศ 

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



 

 

152 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

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

ค ำช้ีแจง 
      โปรดพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การแก ้
ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

 1.  แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพื่อถามความรู้สึกของนกัเรียน โดยแบ่งค าถามเป็น 5 ดา้น 
     1.1  ดา้นเน้ือหาสาระ 
     1.2  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
     1.3  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 
     1.4  ดา้นการวดัและประเมินผล 
     1.5  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 2.  ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้ละเอียดและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
เลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัความรู้สึกจริง ๆ ของนกัเรียน การตอบแบบสอบถาม ไม่มีค  าตอบใดถูกหรือ
ผิด เพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน การเลือกค าตอบในแต่ละข้อจะไม่มีผลต่อ
คะแนนของนกัเรียนแต่อยา่งใด 

 3.  วิธีตอบแบบสอบถาม ให้นกัเรียนอ่านขอ้ความ แลว้พิจารณาวา่มีความรู้สึกตรงกบั
ค าตอบใดก็ใหท้  าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องนั้น 

   5      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   4      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
   3      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
   2      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย   
   1      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

 

 ขอขอบใจนกัเรียนทุกคนท่ีช่วยตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
 
 
                  นางสาววรางคณา  เปรมปรีด์ิ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
                        มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้ความ 

มำ
กท

ีสุ่ด
 

มำ
ก 

ปำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ด้ำนเนือ้หำสำระ 
1.  เน้ือหาเร่ือง บรรยากาศ มีความน่าสนใจ 

     

2.  เน้ือหาเร่ืองบรรยากาศครอบคลุม เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัเรียน 

     

3.  เน้ือหา เร่ืองบรรยากาศ เป็นเร่ืองท่ีเรียนเขา้ใจง่าย      
4.  เน้ือหา เร่ือง บรรยากาศ ท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั 

     

5.  นกัเรียนสามารถน าความรู้เร่ือง บรรยากาศ ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

ด้ำนกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
6.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  ครูเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ 

     

7.  กิจกรรมสร้างความสนใจ จนท าใหน้กัเรียนอยากสืบเสาะหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 

     

8.  กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งเป็นระบบ 

     

9.  กิจกรรมการเรียนไดฝึ้กทกัษะต่างๆจนมีความมัน่ใจและกลา้
แสดงออก 

     

10. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมความรู้ ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ต่อนกัเรียน 

     

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 
11.  นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ 

     

12.  เปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั      
13.  สภาพของหอ้งเรียนมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน 

     

14.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และสามารถ
เผยแพร่ 
ต่อบุคคลอ่ืนได ้
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 ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้ความ 

มำ
กท

ีสุ่ด
 

มำ
ก 

ปำ
นก

ลำ
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ด้ำนกำรวดัผลประเมนิผล 
15. ครูผูส้อนใชก้ารวดัและประเมินผลดว้ยการปฏิบติั 

     

16. ครูผูส้อนประเมินผลดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
17.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

     

      
18. นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์      
19. นกัเรียนมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก      
20. นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้      

 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ - สกุล นางสาวรางคณา  เปรมปรีด์ิ 
ทีอ่ยู่ บา้นเลขท่ี 226 ถนนรถไฟ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง  
  จงัหวดัเพชรบุรี 76000 
ทีท่ ำงำน โรงเรียนเขายอ้ยวทิยา ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
ประวตัิกำรศึกษำ   
 พ.ศ.  2546 จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 
 

 พ.ศ. 2552    จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  
  คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฎัเพชรบุรี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


