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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 2) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  ในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.2) ศึกษา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  2.3) ศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ2.4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 40 คน ที่ศึกษาในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ 2) แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการ 3)แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ทดสอบค่าท(ีt-test)  แบบDependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยใช้ปัญหาเป็นฐานรว่มกับการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มี 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล ขั้นที่ 3  
ขั้นด าเนินการและวางแผน  ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายผล และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล 2) ประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง 2.3) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับสูง และ2.4)ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 
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MISS KANOKKARN BUDDEE : THE DEVELOPMENT OF  SCIENCE LEARNING 
ACTIVITIES BY USING PROBLEM-BASED LEARNING AND INQUIRY-BASED LEARNING 
TOGETHER TO ENHANCE SCIENCE PROCESS SKILLS AND PROBLEM SOLVING ABILITY 
FOR THE THIRD GRADE STUDENTS THESIS ADVISOR :  RUKCHANOK SOPHAPIT, Ph.D. 

The purposes of this research were 1) to development  of science learning activities 
by using problem-based learning and inquiry- based learning together to enhance science process 
skills and problem solving ability for the third grade students. 2) to evaluate the effectiveness 
these points following. 2.1) to compare the learning outcome before and after doing the science 
learning activities. 2.2) to study the science process skills before and after doing  the science 
learning activities. 2.3)  to study the problem solving ability before and after doing the science 
learning activities, and 2.4) to study the opinion of the third grade towards the science learning 
activities. The  sample of this research were 40 students by Simple Random Sampling, in the third 
grade who were studying in the second semester 2018 academic year, St. Andrew school in 
Nakhon Pathom province. The  instruments used for this experiment include 1) 4 lesson plans 
2)  science process skills evaluation form 3) problem solving ability evaluation form, and 4) about 
the students’ opinion toward the science learning activities. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis. 

The results were as follow: 1) The science learning activities by using problem-based 
learning and  inquiry- based learning together to enhance science process skills and problem 
solving ability for the third grade. 2) The result of evaluate the effectiveness in  these points 
following. 2.1) learning outcome was higher significance than before the science learning 
activities at the .05 2.2) the science process skills of  third grade students during doing the 
science learning activities overall is at the high level. 2.3) the problem solving ability of third 
grade students during doing the science learning activities overall is at the high level. and 2.4) he 
opinion of the third grade towards the science learning activities at a high agreement. 
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.รักชนก 
โสภาพิศ  ซึ่ งเป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  เป็นที่ปรึกษา และผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มาเรียม   นิลพันธุ์ และ                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร รามศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่คอยช้ีแนะแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้  
จนส าเร็จ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ทีก่รุณาเป็นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน เจริญฉิม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ และสั่งสอน
ศิษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จได้ 

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิน และ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือประกอบ 

การวิจัยเพื่อให้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ 
ขอกราบขอบพระคุณครูผู้เช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ที่กรุณาให้ผู้วิจัยได้ให้

สัมภาษณ์ในเรื่องความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ 
ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อนในสาขาที่คอยเป็นก าลังใจต่อกันเสมอมา และขอบคุณความมุ่งมั่น ความอดทนของ

ตนเองที่ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จตามเจตนารมณ์สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวท่ีดูแล ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจใน
การศึกษาจนส าเร็จสมดังปรารถนา หากประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาแด่บิดา มารดา 
คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1  

บทน า 
 

ความเปน็มาและความส าคญัของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปทั่วโลกหรือที่สังคมโลกถูกขนานนามว่าเป็นโลกไร้พรมแดน 
เพราะในสังคมโลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและ                    
การตัดสินใจของบุคคลที่อยู่ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารได้
เที่ยงตรงมากกว่าย่อมตัดสินใจในเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การรับรู้ของข้อมูล
และข่าวสารเหล่านี้ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดจนพ้ืนฐานในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของบุคคลเป็นส าคัญ ดังพระบรมราโชวาทและพระราชด าริ เกี่ยวกับการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชด าเนินไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในโอกาสที่คณะ
บุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ เป็นแนวพระราชด าริเกี่ยวกับการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่ ง แต่ละคนสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและรู้จักใช้ ความรู้ ความสามารถเพ่ือพัฒนาตนเอง และส่วนร่ วม
ให้เจริญก้าวหน้าได้เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2530 ความว่า  

“…ความรู้ที่จะศึกษามี 3 ส่วนคือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตาม
เหตุผลความเป็นจริง อีกประการหนึ่งจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ไม่ว่าในงานใน 
ผู้ร่วมงานหรือในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง ประการที่
สามต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในค าพูด…”  
จากพระราชด ารัสข้างต้น พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 ทรงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาวิชาความรู้ และผลแห่งการใช้วิชาความรู้ใน
เชิงปฏิบัติ การศึกษามิใช่กิจกรรมที่สิ้นสุดในตัวเอง แต่เป็นเครื่องมือที่น าไปสู่จุดหมายบางประการ 
การศึกษาต้องให้หลักแห่งวิชาการที่จะช่วยให้แนวทางปฏิบัติบรรลุผล และให้ความรู้ทางปฏิบัติ
วิชาการในความเป็นจริงก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและช านาญ นอกจากนี้ยังทรงเน้นการศึกษาทาง
ธรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม และคุณสมบัติต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความคิด และให้ความ
ประพฤติ รู้จักใช้ให้ประสานสอดคล้องกันทั้งสามส่วนจึงจะถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ตัวเองซึ่ง
สอดคล้องกับ กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550: 21) กล่าวถึงมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยก าหนดให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลก
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ธรรมชาติ (Natural World) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพ่ือน าผลการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นเต้นท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหามีการร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเข้าใจ
และเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอ่ืนและชีวิตประจ าวัน ท าให้สามารถอธิบาย ท านาย 
คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล การประสบความส าเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรง
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะสังเกตส ารวจตรวจสอบ สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพ่ิมขั้นอย่าง
ไม่หยุดยั้ง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับ                 
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่มีบูรณาการระหว่าง
การเรียนรู้กับการท างานจริงในสถานประกอบการ สนับสนุนนักเรียนทุนและผู้มีความสามารถพิเศษ 
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้างความตระหนักของ
ประชาชนให้เรียนรู้ คิด และท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งมี
ความความสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2556: 19-20) กล่าวว่า
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ 
เป็นค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือค าอธิบายที่บอกว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร มีการท างานอย่างไร 
นักวิทยาศาสตร์คือใคร ท างานอย่างไร และงานด้านวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับสังคม 
ค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือค าอธิบายเหล่านี้จะผสมกลมกลืนอยู่ในตัววิทยาศาสตร์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่  1-3  
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับระดับ
พัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนและประสบการณ์ที่ครูจัดให้นักเรียน ความสามารถของนักเรียน
ในการสังเกตและการสื่อความหมายในสิ่งที่สังเกตของนักเรียนในระดับค่อย ๆ พัฒนาขึ้นครูควร
อ านวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มที่จะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ท า งานอย่างไร 
และนักวิทยาศาสตร์ท างานกันอย่างไรจากการท ากิจกรรมในห้องเรียน  จากเรื่องราวเกี่ยวกับ
นักวิทยาศาสตร์ และจากการอภิปรายในห้องเรียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้น
และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้ฝึกฝนทักษะตามระดับ
พัฒนาการ ศักยภาพ ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                 
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ในระดับนี้ครูสามารถสร้างความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยการให้นักเรียนได้               
ตั้งค าถามที่สามารถตอบได้โดยการใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสังเกตของตัวนักเรียนเอง 
นักเรียนสามารถท างานในกลุ่มแบบร่วมมือเพ่ือท าการส ารวจตรวจสอบที่ เริ่มต้นจากค าถาม                 
และกระบวนการที่น าไปสู่การค้นคว้าข้อมูลและการสื่อความหมายเกี่ยวกับค าตอบของค าถามนั้น ๆ 
ครูควรเน้นให้นักเรียนสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน สร้างค าบรรยาย ค าอธิบายจากสิ่งที่สังเกตควร
น าเสนอตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของความแตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์หญิง และชาย
ที่ท างานในชุมชนวิทยาศาสตร์จากเรื่องราว และวีดิทัศน์ ตัวอย่างเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่า
วิทยาศาสตร์คืออะไร และนักวิทยาศาสตร์ท างานอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555 :18-
19) ที่กล่าวว่ามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้             
แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ ดังนั้น 
ทักษะส าคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (learning skills) ทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ                  
3R x 7C  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีการก าหนด            
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย (1) ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน 
การจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้ เรียน และ                   
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด รวมทั้งการวิจัย การใช้
เทคโนโลยีสื่อเพ่ือการเรียนรู้  และจากวิสัยทัศน์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง 
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ต้องการให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพราะ



 4 
 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิต
ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา
วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และ
มีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

จากสภาพปัญหา ภาวะถดถอยของการศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย ผลการประเมินนักเรียน                 
ณ ปัจจุบันได้บ่งชี้ถึงภาวะถดถอยของการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของไทยที่นักเรียนมี              
ผลการประเมินลดต่ าลงอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผ่านไป สาเหตุของภาวะถดถอยมาจากปัจจัย
ภายนอกและภายในตัวหลักสูตรเอง สาเหตุจากภายนอกรวมถึงความไม่ลงตัวในนโยบายการบริหาร
จัดการศึกษา ความไม่ตรงกันของหลักสูตรที่คาดหวังกับหลักสูตรที่ใช้จริงในโรงเรียน ปัจจัยทาง
โรงเรียน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล วัตถุ และการใช้เวลาเรียน ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการคือ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคคลากรที่เข้ามารับผิดชอบจัดการกับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ส่วนภาวะถดถอยที่เกิดจากตัวหลักสูตรเองเนื่องจากหลักสูตรที่ออกแบบเน้น
กระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการหาความรู้ ฝึกทักษะ 
สร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนิสัยในการคิดเป็นวิทยาศาสตร์ แต่การสอนโดยเน้น
กระบวนการและภาคปฏิบัติการก็ท าให้เกิดความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ ยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายของ
ผู้ เรียนและผู้สอนต้องการคะแนนจากการสอบเป็นส าคัญการเรียนตามกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์จึงไม่ตอบสนองเป้าหมายของผู้เรียน ประกอบกับการสอบที่ไม่ให้ความส าคัญของการ
เรียนโดยกระบวนการท าให้การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทยกลับไปเน้นความส าคัญของการสะสมความรู้
แบบดั้งเดิม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 28)   

จากประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้วิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ.บางเลน                 
จ.นครปฐม ปีการศึกษา 2559-2560 ซึ่งจากการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 73.64 และ 
ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 72.87 โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559-2560 คะแนนเฉลี่ย
รวมคือ 73.26 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้คือ ร้อยละ 75 
(โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ , 2561)จากการประเมินโดยครูผู้สอน พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ า และยังมี
ขาดทักษะการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และระยะเวลาในการสอนมีข้อจ ากัดจึงท าให้ยากแก่
การเรียนของนักเรียน จากสภาพปัญหาผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
ความสนใจที่จะแก้ปัญหาจากสภาพปัญหาที่พบ จึงได้ศึกษาวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่า             
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเป็นวิธีที่จะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับศิริพิมล หงษ์เหม (2555: 8) 
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และสร้าง
ความรู้ใหม่ของตัวเอง โดยเน้นการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและแนวทางในการน าไปใช้ในชีวิต
จริง ดังเช่น ลัดดาวัลย์  ช านาญจันทร์ (2554) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ด้านเจตคติกับการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกนักเรียนที่ให้คะแนนเจตคติ ความ
สนใจ การให้คุณค่าหรือการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์สูงกลับมีคะแนนการรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ต่ า 
ส่วนนักเรียนในประเทศที่มีคะแนนสูงกลับให้ความสนใจหรือให้คุณค่าต่ า  สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 24) ซึ่งสอดคล้องกับ (ลัดดาวัลย์ ช านาญจันทร์, 2554: 6) ได้น า
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง แรงและความดัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาให้แก่
นักเรียนก่อนที่จะเผชิญกับปัญหาจริง ประกอบกับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้วิจัยเชื่อว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะส่งผลต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในด้านความรู้ความเข้าใจ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน และจะเป็นประโยชน์ส าหรับครูเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ และการคิดแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
วิทยาศาสตร์และสาระอ่ืน ๆ ต่อไป จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและแนวคิด
ดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบ             
สืบเสาะหาความรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใดจะท าให้เกิดผลดีกับนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต่อไป  
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ซึ่งใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ซึ่งมีผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองตามความรู้ความสามารถและความสนใจ และวิธีการเรียนรู้โดยการสืบ เสาะหา
ความรู้ เป็นกระบวนการที่ลงมือในการแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถสูงสุดอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิด และทฤษฎีกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
     ในการศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้  ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี            
การเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็นการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                     
โดยมุ่งเพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา                  
ตามแนวคิดของ Dewey (1897) ได้น าเสนอแนวคิด “เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  (Learning by doing) 
”ว่า “ครูไม่ใช่ผู้ก าหนดความคิด หรือจัดพฤติกรรมแบบหนึ่งแบบใดให้กับเด็ก แต่เป็นสมาชิกของ
ชุมชนที่จะสร้างอิทธิพลที่มีผลให้เด็กช่วยตนเองได้ตอบสนองกลับมาอย่างเหมาะสม ที่จะเกิดการ
แสดงออกที่สร้างสรรค์ภายในศูนย์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง” ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องอาศัย
ความรู้จากหลายๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังทฤษฎีมนุษยนิยมของโรเจอร์ มีความเห็นว่าโดยธรรมชาติ 
มนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีความสามารถ ใฝ่ดี และต้องการตนเองไปสู่ความดีงาม และความส าเร็จในชีวิต 
และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ดังนี้  Rogers (1969, อ้างถึงในอัชรา เอิบสุขสิริ, 
2557:134-135) คือ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้  การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งมีการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ (process of 
learning) เป็นการเรียนรู้ที่ส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน เพราะสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง
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ที่ผู้เรียนต้องพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ความเข้าใจถึง กระบวนการจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวได้อย่างเป็นระบบผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ไว้ดังนี้ 1) ค้นพบประเด็นปัญหา โดยเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในการจัดกิจกรรม และระบุปัญหาที่
เกิดขึ้น 2) ท าความเข้าใจกับปัญหาต้องท าความเข้าใจปัญหาที่ได้จากการสถานการณ์หรือปัญหาซึ่ง
สามารถอธิบายปัญหา 3) ศึกษาด าเนินการและวางแผน การแก้ปัญหาศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับจากการสถานการณ์หรือปัญหา คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยระบุการวางแผนแก้ ปัญหา และ
ด าเนินการที่ได้วางแผนไว้ 4) น าเสนอผลประเด็นแก้ปัญหาสามารถระบุค าตอบของปัญหาได้ และ
น าเสนอผลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม และ5) สรุปผล และน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
สถานการณ์หรือปัญหาโดยมีเหตุผล ผู้วิจัยน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน บูรณาการ
ร่วมกับการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือก าหนดเป็นขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น 

2. แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้  
  จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้เป็นการวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งตามแนวคิดของ Piaget เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาและ
ความคิด คือ การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด และการมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนี้มีผลท าให้ระดับสติปัญญา และความคิดมีการพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดมี                
2 กระบวนการ คือ การปรับตัว (adaptation) และการจัดระบบโครงสร้าง (organization) และตาม
แนวคิดของ Good (1973) กล่าวว่าเป็นเทคนิคหรือกลวิธีอย่างหนึ่งในการจัดให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหา
บางอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้
โดยการถามค าถาม และพยายามค้นหาค าตอบให้พบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้ความหมายของการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาจากกิจกรรมที่จัดขึ้น 
และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม ซึ่งปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่นักเรียนเผชิญแต่ละครั้ง จะ
เป็นตัวกระตุ้นการคิดกับการสังเกตกับสิ่งที่สรุปพาดพิงอย่างชัดเจน ประดิษฐ์ คิดค้น ตีความหมาย
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด การใช้วิธีการอย่างชาญฉลาดสามารถทดสอบได้ และสรุปอย่าง
มีเหตุผล และมีวิธีการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ และนักการศึกษา คือ วิจารณ์ พานิช (2555: 
349) กล่าวถึง IBL (Inquiry-Based Learning) เป็นการเรียนโดยให้ผู้เรียนตั้งค าถาม ท าความชัดเจน
ของค าถาม แล้วด าเนินการหาค าตอบเอาเองตามความหมายในวิกิพีเดีย IBL เป็นการเรียนแบบที่
เรียกว่า Open Learning คือ ไม่มีค าถามและค าตอบตายตัว เป็นรูปแบบการเรียนที่ ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ความริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการแตกต่างจากการเรียนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่เน้นสาระความรู้ 
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เน้นถูกผิดเน้นครูสอนนักเรียนจ าซึ่งเป็นการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 20 หรือ 19 แต่ในศตวรรษที่ 21 
ต้องเน้นการเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะส่งเสริมความริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะในการเรียนรู้  และทักษะการคิด
อย่างลึกซ้ึง (critical thinking) สรุปได้ว่าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้อง
เป็นผู้สืบเสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและ
เกิดการรับรู้ความรู้นั้นในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี และขั้นตอน 
แนวการสอนดังกล่าวนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีมโนมติ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดถึงความมีเหตุผล คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็นตามหลักของหลักสูตร ดังนั้น
วิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิชาพ้ืนฐานที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ครูควรได้รับการชี้แนะถึงการเปลี่ยนแปลง วิธีการสอนให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยลดบทบาทการเป็นผู้บอก ผู้บรรยายยึดตนเองเป็นศูนย์กลางมาเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาชี้แนะกับนักเรียน แล้วให้นักเรียนน าความรู้ที่ครูได้ชี้แนะมาเป็นข้อมูลในการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่การสร้างความรู้ด้วยตนเองเท่านั้นนักเรียนยังสามารถเรียนรู้และฝึก
การแก้ปัญหาได้ด้วย ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งได้ว่า
ดังนี้ 1) ประเด็นค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย ตั้งค าถามหรือปัญหา 2) ส ารวจค้นคว้า และ
ตั้งสมมติฐานโดยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าข้อมูลสิ่งที่สงสัย และตั้งค าถามคาดคะเนค าตอบไว้ 3) รวบรวม
ข้อมูลและอธิบายโดยการวางแผนตรวจสอบข้อมูลที่ได้ 4) ทบทวนข้อมูลโดยน าเสนอผล แปลผล และ
อธิบายข้อมูล และ5) ลงข้อสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขยายข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้วิจัยน าการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
ก าหนดเป็นขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น  

3. แนวคิด และทฤษฎีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จากการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งตามแนวคิดของพิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ 

(2548: 9)  กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นความช านาญและความสามารถในการ
ใช้การคิดเพ่ือค้นหาความรู้รวมทั้งการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะทาง
ปัญญา (intellectual skills) ไม่ใช่ทักษะการปฏิบัติด้วยมือ (psychomotor skills/hand on skills) 
เพราะเป็นการท างานของสมอง การคิดมีทั้งการคิดพ้ืนฐานหรือการคิดในระดับต่ า ซึ่งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จ าเป็นในการในการใช้แสวงหาความรู้และ
แก้ปัญหา สรุปได้ว่า ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการ
ฝึกฝนความนึกคิดของผู้เรียน และความสามารถของผู้เรียนในการสืบเสาะหาความรู  โดยผ่านการ
ปฏิบัติตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์           
นอกจากนี้วรรณทิพา รอดแรงค้า (2531: 61-62) และสมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ (The American Association for The Advancement of Science, 1970: 129-
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176, อ้างถึ งในสาลิกา ส าเภาทอง, 2553: 56-60) ได้กล่ าวไว้ว่ า มีทั้ งหมด 13 ทักษะ ดั งนี้                   
1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3)ทักษะการค านวณ 4) ทักษะการจ าแนกประเภท                             
5) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัดกระท าและ
สื่ อ ค ว าม ห ม าย ข้ อมู ล  7)ทั ก ษ ะการล งค ว าม เห็ น จ าก ข้ อ มู ล  8) ทั ก ษ ะก ารพ ย าก รณ์                                                          
9) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 10) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 11) ทักษะการก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร 12) ทักษะการทดลอง และ13)ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป                    
ผู้ วิจัยได้ เลือกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น พ้ืนฐานที่ เหมาะกับวัยของนักเรียน                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจ าแนก ทักษะ
การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล และทักษะการพยากรณ์  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

4. แนวคิด และทฤษฎีความสามารถในการแก้ปัญหา  
   จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งตามแนวคิดของ Gagne (1970 :63)                  
ได้กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้
ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่สองประเภทข้ึนไป และใช้หลักการนั้นผสมผสานกันจน
เป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถด้านการแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้ประเภท
หลักการนี้ต้องอาศัยหลักการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ประเภทนี้ Gagne ได้อธิบายว่า เป็น
การเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยความสามารถในการมองเห็นลักษณะร่วมกันของสิ่งเร้า
ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Piaget (1962: 120) ได้อธิบายถึงความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาตามทฤษฎีทางด้านการพัฒนาการในแง่ที่ว่าความสามารถด้านนี้จะเริ่มพัฒนาการมาตั้งแต่
ขั้นที่ 3 คือ Stage Of Concreate Operation เด็กที่มีอายุประมาณ 7-8 ปี จะเริ่มมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาแบบง่าย ๆ ภายในขอบเขตจ ากัด ต่อมาระดับการพัฒนาขั้นที่สี่ Stage Of Formal 
Operation เด็กที่มีอายุประมาณ 11-14 ปี จะสามารถคิดแก้ปัญหาแบบซับซ้อนได้ และเด็ก
สามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมชนิดซับซ้อนได้ และนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม กลุ่มเกสตอลท์ 
(Gestalt Psychology) มีแนวคิดว่าการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาเกิดจากความสามารถในการรับรู้ 
(Perception) และการหยั่งรู้ (Insight) ซึ่งมีกระบวนการทางสมอง มิใช่เป็นเรื่องของการวางเงื่อนไข
หรือการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า(S) กับการตอบสนอง (R) ดังที่กลุ่มพฤติกรรมนิยมกล่าวไว้ 
การศึกษาพฤติกรรมจะต้องศึกษาถึงกระบวนการคิด การตัดสินใจ ซึ่งน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมด้วย
ความแตกต่างของจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม และจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม (อัชรา เอิบสุขสิริ, 
2557: 123-124) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาได้สังเคราะห์การแก้ปัญหาของ Weir (1974) บุญน า อินทนนท์ 
(2551: 7)  และแสงเดือน เจริญฉิม (2552: 16) จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ปัญหาได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุปัญหา เป็นการตั้งค าถามจากสถานการณ์ หรือปัญหาที่
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เกิดขึ้นซึ่งต้องมีการค้นคว้าข้อมูล 2) การวางแผนแก้ปัญหา บอกแนวทางขั้นตอนวางแผนแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้ และวางแผนตรวจสอบ 3) การด าเนินแก้ปัญหาเลือกแนวทางการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์
ข้อมูล และลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน และ4) การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหามีการอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา  

ทั้งนี้ผู้วิจัยน าไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา

ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์

 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู ้
ขั้นที่ 1 ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา 
ขั้นที่ 2 ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล 
ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการและวางแผน 
ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายผล 
ขั้นที่ 5 ขัน้ประเมินผล 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการวัด 
3. ทักษะการจ าแนก 
4. ทักษะการจัดกระท าและ              

สื่อความหมายข้อมูล 
5. ทักษะการพยากรณ ์

ความสามารถในการแก้ปญัหา 

 
 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรม             

การเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

 
 

แนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-  แสงเดือน  เจริญฉมิ (2552) 
- อุไร ค ามณจีันทร์ (2552) 
-  Sovoil and Hugles (1994, อ้างถึงใน 
วัชรา เล่าเรียนดี, 2555)   
- วัชรา เล่าเรยีนดี (2555) 
- รุจิราพร รามศิริ (2556) 
- Vygotsky (1978, อ้างอิงถึงใน ทิศนา 
แขมมณี, 2557) 
 
 

 

แนวคิดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ 
- ชนาธิป พรกุล (2554) 
- วัชรา เล่าเรยีนดี (2555) 
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2556)   
-  นักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological 
Science Curriculum Study (2006) 

 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

แนวคิดของคอนสตรัคติวิสซึม 
- Piaget (1978) 
- Vygotsky (1978, อ้างอิงถึงใน ทิศนา 
แขมมณี, 2557) 
- วราภรณ์  สีด านลิ (2550) 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2548) 
- วรรณทิพา รอดแรงค้า (2531) 

 
 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 
- Weir (1974: 16-18) 
- แสงเดือน  เจริญฉมิ (2552) 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ค าถามการวิจัย 
1. กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีข้ันตอนอย่างไร 

2. ประสิทธิผลของกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือไม่ 

2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับใด 

2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับใด 

2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับใดและเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ            
การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามา รถใน                
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
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2.2 เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  

2.3 เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  

2.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรม                      

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม                      
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับสูง 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรม              

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับสูง 
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ 

การสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1.1  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3             
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 77  คน  

1.2  กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1              
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561  จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
สลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม  

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 
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2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่  
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.2.4 ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู ้
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ว 13101  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา ได้แก่ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด 
เหนี่ยว  ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้  
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร  การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  และมาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

4. ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ก าหนดเวลาใน                          
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง จ านวน 7 สัปดาห์ รวมระยะเวลา 
21 ชั่วโมง ดังนี้ 1) แนะน าบทเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน              
ซึ่งประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ที่  1 จ านวน 4 ชั่วโมง  แผนการเรียนรู้ที่  2 จ านวน 5 ชั่วโมง                      
แผนการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 5 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 4 จ านวน 5 ชั่วโมง และ3) สรุปเนื้อหา 
จ านวน 1 ชั่วโมง   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้ค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงก าหนดความหมายของ
ค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม 
ได้แก่ ค าชี้แจ้งส าหรับครู บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน สาระส าคัญ/จุดประสงค์การเรียนรู้  
สื่อและอุปกรณ์ ใบกิจกรรม ใบความรู้ และแบบทดสอบ ซึ่งอธิบายถึงข้ันตอนแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ต้องการมุ่งให้ผู้สอนและนักเรียนเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มี พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย  

2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยด าเนินการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน          
การแก้ปัญหาโดยเริ่มสร้างความสนใจให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา แล้วให้นักเรียนไป
แสวงหาสืบค้นข้อมูลใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูล 
และแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล โดยภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของครู ซึ่งข้ันตอนในการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

3. การเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ด าเนินการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเริ่มให้นักเรียนสร้างความสนใจโดยการตั้งค าถาม เพ่ือให้ไปส ารวจ
และค้นหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลที่ได้มาแปลผล อธิบายด้วยข้อมูล
อย่างมีเหตุผล และอธิบายเชื่อมโยงข้อมูล ประเมินผลข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ข้อสรุปค าตอบ
ของประเด็นค าถาม โดยครูจะเป็นผู้ส่งเสริมอ านวยความสะดวกกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย 

4. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยมีล าดับการเรียนรู้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา                       
ขั้นที่ 2 ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการและวางแผน ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายผล  และขั้นที่ 5                     
ขั้นประเมินผล  
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  
ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้
แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนความสามารถในการแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ โดยมี 5 ทักษะ 
ประกอบด้วย 1) ทักษะการสังเกต  2) ทักษะการวัด  3) ทักษะการจ าแนก 4) ทักษะการจัดกระท า
และสื่อความหมายข้อมูล และ5) ทักษะการพยากรณ์ ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ 
สูง ปานกลาง และต่ า โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

7. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง คะแนนของกระบวนการปฏิบัติที่เกิดจากการคิด
เพ่ือหาแนวทางการเข้าใจปัญหาและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลที่ก าหนดปัญหามาให้โดยผ่าน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1)การระบุปัญหา 2)การวางแผนแก้ปัญหา 3)การ
ด าเนินแก้ปัญหา และ 4)การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา ซึ่งโดยระบุเกณฑ์การให้คะแนนแบบ 
Rubric Score  ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า โดยใช้แบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

8. ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่ได้จากแบบสอบถามที่มีต่อ
กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนระดับ             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศใน                 
การเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งใช้แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า              
(Rating Scale) 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง  และน้อย โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

9. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ว 13101 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 
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 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะ                 
หาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ                       
การสืบเสาะหาความรู้มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในด้านการสังเกต การวัด การจ าแนก                   
การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล และการพยากรณ์ รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ปัญหาใน
ด้านการระบุปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินแก้ปัญหา และการตรวจสอบผลที่ได้จาก           
การแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 2  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ                          
การสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน             
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง               
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 
จังหวัดนครปฐม 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
    2.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 แนวคิด ทฤษฎีการสืบเสาะหาความรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. ความสามารถในการแก้ปัญหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ จ.นครปฐม 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1.1.1 วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                   
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 

1.1.2 จุดหมาย 
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา               

มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน 
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ 
มีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
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     1.1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
            2. ความสามารถในการคิด  
           3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

โดยสมรรถนะส าคัญที่มุ่งเน้นในการพัฒนาส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ความสามารถใน                
การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ก ลุ่ ม ส า ร ะก าร เรี ย น รู้ วิ ท ย าศ าส ต ร์  มี ส า ระ แ ล ะม าต ร ฐ าน ก า ร เรี ย น รู้  ดั ง นี้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3-5) 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร                 
สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ

สิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  ม าต รฐ าน  ว  2.2 เข้ า ใจ ค ว าม ส าคั ญ ขอ งท รัพ ย าก รธ ร รม ช าติ  ก าร ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น  ประเทศ และโลกน าความรู้ ไป ใช้ ใน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 
การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
  มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรง

นิวเคลียร์มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
ถูกต้องและมีคุณธรรม 
    มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ                    
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 5 พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยน

รูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาร และพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม                    
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว  7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ                 

การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ

เสาะหาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น  ๆ เข้าใจว่า 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 74) ผู้วิจัยเลือก 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  และมาตรฐาน                        
ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหารู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ 
ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ข้างต้น ผู้วิจัยเลือกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 3 
สารและสมบัติของสาร โดยมีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ดังนี้ 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ว 3.1 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็น
ส่วนประกอบของเล่น ของใช้  

-  ของเล่นของใช้อาจมีส่วนประกอบหลายส่วน และ
อาจท าจากวัสดุหลายชนิดซึ่งมีสมบัติ แตกต่างกัน 

2. อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด        -  วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันจึงใช้ 
ประโยชน์ได้ต่างกัน 
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มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ว 3.2 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระท า หรือท าให้
ร้อนข้ึนหรือท าให้เย็นลง     

-  เมื่อมีแรงมากระท า เช่น  การบีบ  บิด  ทุบ ดัด  
ดึง  ตลอดจนการท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลงจะ
ท าให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะหรือมี
สมบัติแตกต่างไปจากเดิม 

2. อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ    

-   การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจน ามาใช้ประโยชน์
หรือท าให้เกิดอันตรายได้ 

สาระที ่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น  ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ว 8.1   

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่
ก าหนดให้และตามความสนใจ 

- 

2. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจ
ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของ
ตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจาก
การส ารวจ ตรวจสอบ 

- 

3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการส ารวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล 

- 

4. จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่
คาดการณ์ไว้และน าเสนอผล 

- 

5. ตั้งค าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ - 
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ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ว 8.1 (ต่อ) 

 

1.2 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์           

จังหวัดนครปฐม 

1.2.1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 

   โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ เลขที่ 60 หมู่ 3  ต าบลบางภาษี  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  
รหัสไปรษณีย์ 73130 สังกัดส านักบริหารคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดงานเขต
พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ าน ครป ฐม  เขต  2 โท รศั พ ท์ . 0 -3496 -2228   โท รสาร  0 -3496 -2229                            
อีเมล: standruw@gmail.com 

ตราประจ าโรงเรียน 

 

 

รูปนักบุญเดร ถือหนังสือพระคัมภีร์ ในพ้ืนที่วงกลมล้อมรอบ ด้านบนเป็นชื่อของโรงเรียน 
ด้านล่าง ชื่ออ าเภอ และจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
อักษรย่อของโรงเรียน   ภาษาไทย  ซ.อ. 

ภาษาอังกฤษ  SAS  
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  นักบุญอันเดร (Saint Andrew) 
อัตลักษณ์:   “เรียบง่าย รัก รับใช้” 
เอกลักษณ์ ระดับประถมศึกษา:  “ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่เรียน ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย” 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

6. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มน าไปสู่การสร้างความรู้ 

- 

7. บันทึก และอธิบายผลการสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพ
ประกอบค าอธิบาย 

- 

8. น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วย
วาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของ
งานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

- 
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ปรัชญาโรงเรียน: “พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ตามหลักธรรมคริสตศาสนา” 

2. วิสัยทัศน์ (Vision)    
 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมทักษะใน
การด ารงชีวิต และเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก" 

3. พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา ครูบุคลากรให้เป็นคนดี เก่ง มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใน

ศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจที่ 3 สร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งปัน มีทักษะในการด ารงชีวิตตาม             

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน             
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ               
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นอกจากจะมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดแล้ว                   
ยังพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักค าสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารและธรรมปฏิบัติทั้งใน
ฐานะเป็นบุคคล ที่เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นคนไทยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ ดังนั้น หลักสูตรของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์จึงก าหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
ตัวชี้วัด  1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 

1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด  2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย 
ตัวชี้วัด  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด  4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัด 5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 
ตัวชี้วัด  6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
          6.2 ท างานด้วย ความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
 7.2 เห็นคุณค่า และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     7.3 อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
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8. มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัด   8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
9. รักและรับใช้ 

ตัวชี้วัด   9.1  มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
9.2 อาสาเข้าช่วยเหลือการงานทุกอย่างโดยไม่เลือกหน้าที่หรือบุคคล 
1.2.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 แนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ระดับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานจัดระบบการศึกษา ดังนี้                       
ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6) การศึกษาระดับนี้ เป็นช่วงแรกของการศึกษา                 
ภาคบังคับมุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน                 
การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นจัด             
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การจัดเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลา
เรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนได้เพ่ิมเติมความ
พร้อมและจุดเน้นโดยปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา และสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จัดเวลาเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ 
ไม่เกิน 5 ชั่วโมง  

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน พ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม โรงเรียนด าเนิ นการ ดั งนี้               
ระดับชั้นประถมศึกษา จัดเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างเวลาเรียน
พ้ืนฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด  

ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของโรงเรียน
และเกณฑ์การจบหลักสูตร โดยจัดให้เรียนเพิ่มเติมส าหรับสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
ปีละ 120 ชั่งโมง เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์จัดสรร
เวลาให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
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ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)  รวม 6 ปี จ านวน 60 ชั่วโมง ทั้งนี้กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ จะเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ           
การเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน  

ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  จังหวัดนครปฐม               
ของระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไว้ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/ปี) (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 21 

ท 13101 ภาษาไทย 3 200 5 

ค 13101 คณิตศาสตร์  3 200 5 

ว 13101 วิทยาศาสตร์  3 80 2 

ส 13101 สังคมศึกษา  3 80 2 

ส 13102 ประวัติศาสตร์ 3 40 1 

พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 40 1 

ศ 13101 ศิลปะ 3 40 2 

ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 40 2 

อ 13101 ภาษาอังกฤษ 3 40 2 

รายวิชาเพ่ิมเติม 120 3 

อ 13201 สนทนาอังกฤษ 3 80 2 

จ 13201 ภาษาจีน 40 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 

• กิจกรรมแนะแนว 40 1 

• กิจกรรมนักเรียน 
          ลูกเสือ/เนตรนารี 
          ชมรม 

 
40 
40 

 
1 
1 

• กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ (10) - 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080 27 
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จากตารางที่ 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา 13101 มีค าอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ดังนี้ 
ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาวิเคราะห์  ลักษณะของสิ่ งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันของพ่อ แม่และลูก                    
การถ่ ายทอดลักษณ ะทางพันธุกรรม ความสัม พันธ์ของสิ่ งมี ชี วิตกับสิ่ งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในอ าเภอบางเลน สมบัติของวัสดุ  การจ าแนกวัสดุ  ประโยชน์ของวัสดุ                        
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ แหล่งพลังงานที่
ใช้ผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของน้ าจากแม่น้ าท่าจีน 
คลองรางกระทุ่ม การใช้ประโยชน์จากน้ าและแหล่งน้ า ส่วนประกอบและความส าคัญของอากาศ                
การเคลื่อนที่ของอากาศ การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และ              
การก าหนดทิศ ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ               
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้             
มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งหมด 28  ตัวชี้วัด 

 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษ าโครงสร้ า งหน่ วยการ เรี ยน รู้  กลุ่ ม ส าร ะการเรี ยน รู้ วิ ท ยาศาสตร์                                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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 จากหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ผู้วิจัยได้
เลือกพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  วัสดุรอบตัวเรา เวลา 21 ชั่วโมง  ประกอบด้วยตัวชี้วัด ว 3.1 ป.3/1 จ าแนก
ชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้ ป.3/2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของต
วัสดุแต่ละชนิด  ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.3/1 ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ 
เมื่อถูกแรงกระท า หรือท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง ป.3/2 อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  และตัวชี้วัด ว 8.1 ป.3/1 ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ศึกษา ตามที่ก าหนดให้และตามความสนใจ ป.3/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ 
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจ ตรวจสอบ 
ป.3/4 จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และน าเสนอผล และ ป.3/6 แสดงความคิดเห็น
และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มน าไปสู่การสร้างความรู้  
 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้อง

ศึกษาเทคนิควิธีสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท า
กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน  

1. ความหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2548 :7) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มี

ความส าคัญยิ่งจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จ าท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองนั้น 
ควรจะท าความเข้าใจความหมายของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เป็น
กระบวนการในการสร้างความรู้ สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนความเข้าใจเรื่องทฤษฎี
การสร้างความรู้คอนสตรักติวิสม์ (Constructivism) 

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจปรัชญาวิทยาศาสตร์                
รู้ธรรมชาติและลักษณะของวิทยาศาสตร์ วิธีการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจ น
ความหมายของวิทยาศาสตร์ไว้ ดังเช่น คือกิจกรรมการทดลองและการค้นคว้าหาความรู้  คือวิชาที่
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่าง  ๆ เป็นความรู้ที่ได้
จากการสังเกตทดลองหาความจริง เป็นวิชาที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ใช้
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นวิชาที่เกี่ยวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 
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  ความหมายของวิทยาศาสตร์ ได้มีนักการศึกษาวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ คือ  Sund and 
Trowbridge (1973: 2-3, อ้างอิงถึงในพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2548: 7) วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (body of knowledge) และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (process of science) 
ที่ใช้หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ดังนั้น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงในปัจจุบัน จึงมิได้มุ่ง
เฉพาะเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าและเรียบเรียงไว้อย่างมีระเบียบ แต่หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วย การสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องควรให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความหมายของการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ทักษะเจตคติ โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์   

2. สาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกีย่วข้อง

กับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและ
การท างาน วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์              
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง              
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้                 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแหงการเรียนรู้ (knowledge-based 
society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สรา้งสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการมีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการ 
สืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการ
ท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก าหนด
สาระส าคัญไว้ ดังนี้ 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 



 33 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ              
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ             
การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอด
ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร  

แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟา แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์การออก
แรงกระท าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

พลังงาน พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง 
เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแม่เหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี
สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และ                
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหา           
ความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 

จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้เลือกพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ สาระส าคัญ คือ สารและสมบัติของสาร สมบัติ
ของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและ          
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร  

3. เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต 
ส ารวจ ตรวจสอบและการทดลองเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และน าผลมาจัดระบบหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วย
ตนเองมากที่สุด นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ตั้งแต่วัยเริ่มแรกก่อนเข้าเรียน เมื่ออยู่ใน
สถานศึกษา และเม่ือออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว 
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    4. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายส าคัญ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิคค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการ

จัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
5. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมวลมนุษย์และ

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน 
6. เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมและการด ารงชีวิต 
7. เพ่ือให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
คุณภาพผู้เรียน  

จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
1. เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายใน                      

สิ่งแวดล้อมทองถิ่น 
2. เข้าใจลักษณะที่ปรากฎและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว แรงในธรรมชาติรูปของ

พลังงาน 
3. เข้าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว 
4. ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณ์ ต่าง ๆ รอบตัว สังเกต 

ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ด้วยการเล่าเรื่อง เขียน หรือวาด
ภาพ 

5. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

6. แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ และแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดลอมรอบตัว
แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

7. ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนเป็นผลส าเร็จ 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด           
การเรียนรู้ ความเข้าใจในบทเรียน และน าไปสู่กระบวนการคิดได้ด้วยตนเอง  
  จุดประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
 สาขาฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ                    
ได้ก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นจุดประสงค์รวมของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขตและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้เกิดทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้า และคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ               

การจัดการทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ 
5.  เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
6. เพ่ือให้น าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อ

สังคมและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
7. เพ่ือให้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
6. หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา              

ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ใน

หน่วยการเรียนรู้ 
2. น าไปสู่การเกิดหลักฐานการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐาน

การเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีของนักเรียน 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
5. มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ 
6. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7. ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ           
ต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 

7. การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 1-45) เสนอผลการวัดผล

ประเมินผลเป็นภารกิจที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะช่วยให้ผู้สอนได้
ทราบถึงความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ การใช้หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ทั้งนี้ใช้ผลที่ได้จากการประเมินการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
ตามหลักการวัดการผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ต้องก าหนดจุดหมายของการประเมินให้สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการประเมินด้านกระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์
ความรู้ การมีคุณธรรม ค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินครอบคลุมตามเป้าหมาย
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 7 ประการ ต่อไปนี้ 1) เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็น
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 2) เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์                   
3) เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญ ในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          
4) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะใน
การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 5) เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและ
กัน 6) เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และการด ารงชีวิต และ7) เพ่ือให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการประเมินผลในชั้นเรียนจะต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายให้ครอบคลุม น าไปใช้ประโยชน์ใน 3 ด้าน ต่อไปนี้ 1) เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนด้านความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ และความสามารถที่เป็นทักษะส าคัญของชีวิต และน าผลที่ได้จาก
การวินิจฉัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป 2) เพ่ือตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และน าผลที่
ได้จากการตรวจสอบนี้ไปใช้พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น และ3) เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศในด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนหรือสถานศึกษา และ ใช้ข้อมูลตัดสิน
คุณภาพผู้เรียน ตลอดจนน าเสนอผลการประเมินต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาได้มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปวางแผน              
การจัดการศึกษาต่อไป  
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  จุดประสงค์ของการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ 
การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ก าหนดจุดประสงค์ ในการประเมิน โดยหลักใน                     

การประเมินผลที่ส าคัญมี 2 ประการ ดังนี้ 1) การประเมินเพ่ือการปรับปรุงการเรียนรู้ เป็น                  
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ที่ต้องประเมินเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเนื้อหา พฤติกรรม หรือ
รายการที่ต้องการประเมิน และต้องบันทึกผลหรือบันทึกคะแนนที่ได้จากการประเมินไว้อย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินที่ได้จะใช้เพ่ือตรวจสอบการเรียนรู้ในส่วนที่ยังบกพร่องไม่ถูกต้อง หรือยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ในการเรียนรู้นั้น ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขบกพร่องได้ทันท่วงที 2) การ
ประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้หรือน าคะแนนที่ได้มาใช้
สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นการสรุปในภาพรวม เพ่ือการตัดสินผลการเรียนรู้ หรือการน าผล
การประเมินนั้นมาจัดท ารายงานสรุปความสามารถในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนในทุก ๆ ปลายภาคเรียน
หรือเมื่อจบปีการศึกษา 

จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่า การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนต้องเชื่อมโยงความรู้จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ด้านกระบวนการคิด ด้านน าใช้ประยุกต์ โดยที่
ผู้ สอน เป็ นผู้ เสนอชี้ แนะ และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ ผู้ เรียน เกิดความรู้  ความเข้ าใจ                        
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาโดยมีการประเมินเพ่ือการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ และการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้  

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีชื่อเรียกในภาษาไทยหลายค า แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้ค าว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งนักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้  Barrows and Tamblyn (1980) ได้ให้ความหมายของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า เป็นการสอนที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาโดยปัญหาจะ
เป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผล และการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไกของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา              
ส่วนของวัชรา เล่าเรียนดี (2555: 111) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า                   
เป็นยุทธวิธีการเรียนวิธีหนึ่งที่เป็นที่รู้จักและใช้กันแพร่หลายมากขึ้น โดยน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของการคิด (Quality thinking) โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ค าตอบของปัญหาจาก
สื่อ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองปฏิบัติจริง ในขณะที่ทิศนา แขมมณี (2557: 137-138)                 
ได้ให้ความหมายว่าเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วย
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ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือ
ผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและ
วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด 
และกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่พิชญาภา พัฒน์รดากุล (2557) ได้ให้ความหมาย
ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า หมายถึง การจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ใช้ปัญหาเป็น
เครื่องมือในการช่วยให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ครูอาจน านักเรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจากสื่อ
หรือสถานการณ์จริง หรือครูจัดสถานการณ์ให้นักเรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหา และการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม 

จากแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความหมายของ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการสอนที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนทราบถึง
ปัญหา และสามารถคิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาโดยท าให้ผู้เรียนได้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา
ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นักเรียนมีความรู้               
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นจากสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยวัชรา เล่าเรียนดี (2555: 109) ได้กล่าวว่า จาก
การศึกษางานวิจัยได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. พัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลที่เหมาะสม 
4. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5. เพ่ือใช้ความรู้พ้ืนฐานที่สามารถวัดได้ 
6. สร้างความพึงพอใจในตัวเองและแรงจูงใจให้ตนเอง 
7. ใช้คอมพิวเตอร์เป็น และแสวงหาความรู้ด้วยวิธี อ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์ และทดลอง

ปฏิบัติสอบถามผู้รู้ 
8. พัฒนาทักษะความเป็นผู้น า 
9. พัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีม 
10. พัฒนาทักษะการสื่อความหมาย 
11. พัฒนาการใช้ความคิดเชิงรุก 
12. พัฒนาทักษะในการท างานในสถานที่ท างานที่ตนท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
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สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดทักษะ
ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และเจตคติ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ   

2.1.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ภัทราวดี มากมี (2555) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

based Learning: PBL) หมายถึง วิธีการเรียนรู้บนหลักการของการใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นใน            
การเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิมให้ผสมผสานกับข้อมูลใหม่ แล้วประมวลเป็นกับความรู้ใหม่ Barrows 
(2000) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยฝึกวิธีการคิดเพ่ือแก้ปัญหาและค้นคว้าหาความรู้  
ความเข้าใจ ทั้งขั้นพ้ืนฐานและข้ันสูงเป็นวิธีการจัดหลักสูตรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยอาศัย
ปัญหาจริงในการปฏิบัติการณ์ของวิชาชีพนั้นเป็นตัวแกนหลักสูตรที่สอนโดยใช้วิธีนี้เริ่มจากการให้
ปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริงแก่ผู้เรียนแทนที่การบรรยายให้ความรูเกี่ยวข้องสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดย
ผู้สอนหลักสูตรที่ใช้ PBL จึงสอนให้นักศึกษาแสวงหาความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอน
การแก้ปัญหาที่จัดไว้ให้มีการใช้วัสดุการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และมีครูคอยให้
ค าปรึกษาแนะน าโดยมีวิธีการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม เล็ก ๆ ตั้งประธานและเลขานุการของกลุ่ม
หมุนเวียนกันไปท างานร่วมกันในการคิดค าอธิบายกลไกการเกิดของปัญหาที่ได้รับตั้งสมมติฐาน และ
วางแผนในการทดสอบสมมติฐานนั้น รวมถึงวางแผนในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน าเสนอต่อ
กลุ่มก่อนที่จะสรุปกลไกของปัญหานั้น ผู้สอนมีหน้าที่เตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
การเรียนรู้จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ได้ท า
หน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลโดยตรง ส่วนของ John Dewey ได้น าเสนอแนวคิด “เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ (Learning by doing)” ว่า “ครูไม่ใช่ผู้ก าหนดความคิด หรือจัดพฤติกรรมแบบหนึ่งแบบใด
ให้กับเด็ก แต่เป็นสมาชิกของชุมชนที่จะสร้างอิทธิพลที่มีผลให้เด็กช่วยตนเองได้ตอบสนองกลับมา
อย่างเหมาะสม ที่จะเกิดการแสดงออกที่สร้างสรรค์ภายในศูนย์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง” (Dewey,1897)  
รูปแบบการเรียนรู้จากแนวคิดของ  Dewey หลายรูปแบบ ได้แก่  -การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) - การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative learning) - การเรียนรู้โดย
การค้นคว้าอย่างอิสระ (Independent investigation method) - การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) - การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)  และ 
Thom Markham (2011) ได้อธิบายความหมายของ PBL = Project-Based Learning ว่าเป็น 
“การบูรณาการความรู้ และการปฏิบัติโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบส าคัญที่ต้องรู้ แต่จะ
ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา และได้ผลเป็นชิ้นงานขึ้นมาเด็กที่เรียนรู้แบบนี้จะได้ใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือดิจิทอลคุณภาพสูง และได้ชิ้นงานที่เกิดจากการผสมผสาน พีบีแอลจะปรับมุมมองของ
การศึกษาสู่ระดับโลก และได้อีกหลายอย่างตามมาทั้งแรงขับความรัก ความคิดสร้างสรรค์ การเอา          
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ใจใส่ และความยืดหยุ่น” ในขณะที่ทิศนา แขมมณี (2557: 137) ได้กล่าวว่า ปัญหาสามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพ่ือขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้
ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้น ๆ จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเป็น
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นการสร้างสถานการณ์ปัญหาขึ้นมา เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์
ปัญหา และใช้กระบวนการทักษะการแก้ปัญหา จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 

2.1.3 ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2553) ได้ก าหนดขั้นตอนในการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานไว้  6 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การก าหนดปัญหา ในขั้นตอนการก าหนดปัญหา (problem) ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา

เพ่ือร่วมกันระบุปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้มีความชัดเจน  
2. การระดมสมองในขั้นตอนการระดมสมอง (brain storming) จากกลุ่มนักศึกษาที่แบ่งไว้

ในขั้นตอนที่ 1 จะเริ่มเข้าใจปัญหาให้มากขึ้นโดยการแตกปัญหาออกเป็นประเด็นย่อย ๆ เชื่อมโยง
ปัญหาโดยใช้ “ความรู้เดิม” ก่อน  

3. การวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (problem analysis) เริ่มต้นจาก           
การให้กลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผล ซึ่งให้กลุ่มนักศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือค้นหาข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ นักศึกษาสามารถบอกได้ว่าความรู้ส่วนใดรู้แล้ว 
ส่วนใดต้องกลับไปทบทวนส่วนใดยังไม่รู้หรือจ าเป็นต้องไปค้นคว้าเพ่ิมเติม  

4. การวางแผนการศึกษาค้นคว้า ในขั้นตอนการวางแผนการศึกษาค้นคว้า(planning) 
นักศึกษาได้วางแผนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การจัดสรรแบ่งงานกันของ
นักศึกษาในกลุ่มใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า 

5. การสร้างประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา ในขั้นตอนการสร้าง
ประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา (learning and application) โดยกลุ่ม
นักศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาซึ่งเป็น “ความรู้ใหม่” เป็น input ของการแก้ปัญหาซึ่งคาดว่า
ส่วนหนึ่งจะประกอบด้วย แนวคิด หลักการหรือทฤษฎีที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหน่วย              
การสอนนั้น ๆ รวมทั้งค าตอบบางส่วนที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ในขั้นตอนนี้ผู้สอนมีบทบาทที่ต้อง
ศึกษาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ก่อนมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าแล้วตรวจสอบข้อมูลที่นักศึกษาได้
รวบรวมมาว่า สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา และเพียงพอส าหรับ              
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การแก้ปัญหาแล้วหรือยัง) กลุ่มนักศึกษาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูล ส าหรับ
การแก้ปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ จนได้ผลลัพธ์ (output) ซึ่งเป็นค าตอบส าหรับปัญหา  

6. การสรุปผล และรายงานผล ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการสรุปและรายงานผล (summary 
and report) เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการน าแนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีที่นักศึกษาได้ศึกษามาจาก
ขั้นตอนที่ผ่านมาพร้อมน าเสนอผลการแก้ปัญหารายละเอียดขั้นตอนการน า PBL  
  อุไร ค ามณีจันทร์ (2552: 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง 
ลักษณะของการสอนโดยใช้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่นักเรียนอาจพบมาเป็นจุดตั้งต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โดยเน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ภายใน
กลุ่มผู้ เรียนด้วยกันโดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                       
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
และมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้และเกิดความสนใจที่
จะค้นหาค าตอบ 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหาที่ต้องการเรียนรู้                   
ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 

ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอ
เป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผล
งาน 

Sovoil and Hugles ( 1994, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555:110)  ได้เสนอขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน ขั้นที่ 2 
เชื่อมโยงปัญหากับบริบทของผู้เรียนเพ่ือโอกาสในการปฏิบัติจริง ขั้นที่ 3 มอบหมายความรับผิดชอบ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองให้วางแผนแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 กระตุ้นความร่วมมือ โดย
การจัดกลุ่มให้ร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติงาน และขั้นที่ 5 ตั้งความคาดหวังหรือก าหนดเป้าหมายว่า
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ผู้เรียนจะต้องแสดงหรือน าเสนอผลการเรียนรู้ของตัวเองโดยแสดงผลงาน ชิ้นงาน หรือการปฏิบัติงาน
ให้ดู 

วัชรา เล่าเรียนดี (2555:111)  ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี                     
7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหา ได้แสวงหาค้นพบปัญหาด้วยตนเอง 
2) จัดกลุ่มนักเรียนร่วมมือกันเรียนรู้ ให้เด็กร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือท าความ

เข้าใจกับปัญหาให้ชัดเจน 
3) ให้นักเรียนถามค าถามในเรื่องที่เขาสงสัย ไม่รู้ หรือไม่เข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
4) นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา และระบุสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
5) นักเรียนร่วมกันแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 
6) นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา หาค าตอบของปัญหาที่เลือก และน าเสนอผลการเรียนรู้หรือ

ผลการแก้ปัญหา 
7) ร่วมกันประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม น าเสนอข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
  จากขั้นตอนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based Learning: PBL) ของ                   
นักการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส านักวิจัย 
มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชีย 
(2553) 

อุไร ค ามณี
จันทร์ 

(2552: 5) 

Sovoil and 
Hugles (1994, 

อ้างถึงใน              
วัชรา เล่าเรียนดี, 

2555:110) 

วัชรา เล่าเรียนดี 
(2555:111) 

ผลการสังเคราะห์
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

1. การก าหนด
ปัญหา ในขั้นตอน
การก าหนดปัญหา  

ขั้นที่ 1 ก าหนด
ปัญหา 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาที่
เหมาะสมส าหรับ
ผู้เรียน 

1.จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เผชิญกับปัญหา ได้
แสวงหาค้นพบปัญหา
ด้วยตนเอง 

1.ค้นพบประเด็น
ปัญหา 

2. การระดมสมอง
ในขั้นตอนการ
ระดมสมอง  

ขั้นที่ 2 ท าความ
เข้าใจกับปัญหา  

ขั้นที่ 2 เชื่อมโยง
ปัญหากับบรบิทของ
ผู้เรียนเพื่อโอกาสใน
การปฏิบัติจริง 

2. จัดกลุ่มนักเรียน
ร่วมมือกันเรียนรู้ ให้เด็ก
ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพื่อท าความ
เข้าใจกับปัญหาให้
ชัดเจน 

2.ท าความเข้าใจกับ
ปัญหา 

ขั้นที่ 3 มอบหมาย
ความรับผิดชอบให้
ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของ
ตัวเองให้วางแผน
แก้ปัญหา 

3.ให้นักเรียนถามค าถาม
ในเร่ืองที่เขาสงสัยไม่รู้ 
หรือไม่เข้าใจในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับปัญหา 
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ตารางที่ 6 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

ส านักวิจัย 
มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชีย 
(2553) 

อุไร ค ามณี
จันทร์ 

(2552: 5) 

Sovoil and Hugles 
(1994, อ้างถึงใน              
วัชรา เล่าเรียนดี, 

2555:110) 

วัชรา เล่าเรียนดี 
(2555:111) 

ผลการสังเคราะห์
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 
3. การวิเคราะห์
ปัญหาในขั้นตอน
การวิเคราะห์
ปัญหา  

ขั้นที่ 3 ด าเนิน
การศึกษา
ค้นคว้า  

ขั้นที่ 4 กระตุ้นความ
ร่วมมือ โดยการจัด
กลุ่มให้ร่วมกันเรียนรู้
และปฏิบัติงาน 

4.นักเรียนร่วมกันคิด
หาวิธีแก้ปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา และ
ระบุสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ต้องใช้ 

3.ศึกษาการวางแผน
และการด าเนินการ
แก้ปัญหา 

4. การวางแผน
การศึกษาค้นคว้า 

5.นักเรียนร่วมกัน
แสวงหาความรู้และ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหา 

5. การสร้าง
ประเด็นการ
เรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล
เพ่ือแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4 
สังเคราะห์
ความรู้ 

 6.นักเรียนร่วมกัน
แก้ปัญหา หาค าตอบ
ของปัญหาที่เลือก และ
น าเสนอผลการเรียนรู้
หรือผลการแก้ปัญหา 

4.น าเสนอผล
ประเด็นแก้ปัญหา 

6. การสรุปผล 
และรายงานผล 

ขั้นที่ 5 สรุปและ
ประเมินค่าของ
ค าตอบ 

 7.ร่วมกันประเมินผล
การท างานกลุ่มและ
ผลงานกลุ่ม น าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 

5.สรุปผล และ
น าเสนอผลงาน 

ขั้นที่ 6 น าเสนอ
และประเมินผล
งาน 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไว้ซึ่งดังนี้ 1) ค้นพบประเด็นปัญหา 
นักเรียนได้เข้าใจสถานการณ์ปัญหาในการจัดกิจกรรม และผู้เรียนระบุปัญหาที่เกิดขึ้น 2) ท าความ
เข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหาที่ได้จากการสถานการณ์หรือปัญหา ซึ่งผู้เรียน
จะต้องอธิบายปัญหานั้นได้ 3) ศึกษาการวางแผนและการด าเนินการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องศึกษา
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ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากการสถานการณ์หรือปัญหา คิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยระบุการ
วางแผนแก้ปัญหา และด าเนินการที่ได้วางแผนไว้ 4) น าเสนอผลประเด็นแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องระบุ
ค าตอบของปัญหาได้ และน าเสนอผลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม และ5) สรุปผล และน าเสนอผลงาน  
ผู้เรียนจะต้องน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์หรือปัญหา  

2.1.4 บทบาทของผู้สอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันและชัดเจน
ในบทบาทของผู้สอนในการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 

วิไล โพธิ์ชื่น (2555, 64) และอภิชัย เหล่าพิเดช (2556: 37) ได้กล่าวว่า บทบาทที่ส าคัญของ
ครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 1.เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนตลอดจน
จัดเตรียมสื่อเอกสารทัศนูปกรณ์  2. ให้ค าปรึกษาแนะน าสนับสนุนความคิดริเริ่มคอยกระตุ้นให้
นักเรียนคิดหาค าตอบ 3. ยอมรับและท าความเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนเพ่ือหาวิธีการกระตุ้น
ให้มีการพัฒนา และ 4. เตรียมการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ทิศนา แขมมณี (2557, 138) ได้กล่าวว่าถึง บทบาทของผู้สอนการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 1.ผู้สอนมีการให้ค าปรึกษาแนะน า และช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการ
แสวงหาแหล่งข้อมูล การศึกษาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 2.ผู้สอนมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหา
ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลายและพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม 3.ผู้สอนมีการติดตาม             
การปฏิบัติงานของผู้เรียน และให้ค าปรึกษา และ4.ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งทางด้าน
ผลงานและกระบวนการ 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทของผู้สอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ผู้สอนมีบทบาท ดังนี้ เป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวกให้การจัดเตรียมสื่อต่าง ๆ และแหล่งข้อมูล
ส าคัญให้กับผู้เรียน เป็นผู้ให้ค าแนะน า ชี้น าทางหากนักเรียนพบปัญหา ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด และเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.1.5 บทบาทของผู้เรียนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดกระบวนการเรียนใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นที่ต้องการให้เกิดการแสวงหาความรู้เพ่ือหาค าตอบ ลักษณะของผู้สอนที่จะท าให้
การเรียนรู้ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

วิไล โพธิ์ชื่น (2555, 65) ได้กล่าวว่า บทบาทส าคัญของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 

1. การตั้งค าถามความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการด าเนินการสืบค้นหาค าตอบวิเคราะห์ 
3. อภิปรายข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม 
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ทิศนา แขมมณี (2557, 138) ได้กล่าวว่า บทบาทส าคัญของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนมีการลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล สรุป และประเมินผล 
อภิชัย เหล่าพิเดช (2556: 38) ได้กล่าวว่า บทบาทที่ส าคัญของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะต้องเป็นผู้ที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ
ว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร และจ าท าอย่างไร ผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้องรับผิดชอบเรียนรู้ด้วยความคิด
ริเริ่มของตนเอง เพ่ือท าการวางแผนการเรียนรู้ ด าเนินการรวมถึงการประเมินผล ดังนั้น ผู้เรียนต้องมี
บทบาทในการตั้งค าถาม และใช้กระบวนการกลุ่มในการด าเนิน การสืบค้นหาค าตอบ วิเคราะห์และ
อภิปรายข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับบทบาทของผู้เรียนเปรียบเทียบเสมือนผู้แก้ปัญหาด้ วย
ตนเองอย่างแท้จริง  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทของผู้เรียนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ผู้เรียนมีบทบาท คือ เป็นผู้ที่ต้องคิดวางแผนในการแก้ปัญหา โดยศึกษาแสวงหาความรู้จากสิ่งที่
ผู้สอนเตรียมไว้ หรือจากสื่ออ่ืน ๆ และน าไปลงมือแก้ปัญหาที่ผู้เรียนพบ โดยมีการรวบรวมข้อมูลจาก
สิ่งที่ศึกษามาวิเคราะห์หาข้อสรุปที่เหมาะสมกับปัญหานั้น 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
อภิชัย เหล่าพิเดช (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 จ านวน 25 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาทางสังคมของไทยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
 Chikotas (2005 : 1242-A, อ้างอิงถึงใน ทรงธรรม พลับพลา, 2553: 68) ได้ศึกษาเรื่อง           
การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐานในการศึกษาของพยาบาลฝึกหัดในคลินิก : จากมุมมองของผู้ฝึกหัดของ
นักศึกษาพยาบาล จ านวน 13 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความพึงพอใจในการฝึกหัดวิชาชีพ
ของเขาในคลินิก โดยพวกเขายอมรับว่า ความช านาญของการท างานในคลินิกนั้นมาจากการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ซึ่ งมีประโยชน์มาก (PBL เป็นหลักการที่ ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง) และพบว่าข้อมูลของบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากห้องเรียนที่มีการใช้ หลักสูตร PBL 
เข้าไปสอนสามารถน าข้อมูลนั้นไปประยุกต์ในวิชาชีพพยาบาลได้จริง รวมไปถึงพัฒนาความสามารถใน                   
การวินิจฉัยโรคของคนไข้ในคลินิก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังสนับสนุนว่าหลักสูตร PBL นี้คือ                 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ เรียน และเป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลานานตลอดชีวิต                 
จากมุมมองของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น และเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ดี ระหว่างการท าใช้หลักสูตร PBL กับการฝึกหัดวิชาชีพในคลินิกของพยาบาล
ฝึกหัด 
 สรุป งานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญ หาเป็ น ฐาน  สรุป ได้ ว่ า                   
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเสริมสร้างให้มี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเกิดเป็นองค์ความรู้เป็นของตนเอง 
 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีการสืบเสาะหาความรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้ 
ความหมายของการสืบเสาะหความรู้ ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

  Good (1973) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็น
เทคนิคหรือกลวิธีอย่างหนึ่งในการจัดให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างของวิ ชาวิทยาศาสตร์โดย
กระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้โดยการถามค าถาม และพยายาม
ค้นหาค าตอบให้พบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้อีก
อย่างหนึ่งว่าเป็นวิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาจากกิจกรรมที่จัดขึ้น และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การท ากิจกรรม ซึ่งปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่นักเรียนเผชิญแต่ละครั้ง จะเป็นตัวกระตุ้นการคิดกับ              
การสังเกตกับสิ่งที่สรุปพาดพิงอย่างชัดเจน ประดิษฐ์ คิดค้น ตีความหมายภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมที่สุด การใช้วิธีการอย่างชาญฉลาดสามารถทดสอบได้ และสรุปอย่างมีเหตุผล  ส่วนของ
ชนาธิป พรกุล (2554: 133) ได้กล่าวว่า กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบปัญหาเป็นหัวใจ
ส าคัญของการสืบสวบ มีหลายรูปแบบ การวิเคราะห์เป็นการแยกปัญหาเป็นส่วนๆ แล้วศึกษาอย่าง
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เป็นระบบเป็นการศึกษาปัญหาอย่างมีวิธีการ และทีละขั้นมีหลายคนมอง Inquiry ว่ามีความหมายกับ 
discovery, problem solving, inductive teaching และ reflective teaching อาจเป็นเพราะมี
ลักษณะร่วมกัน 2 ประการ คือ การสืบค้น หรือค้นหาค าตอบ และมีการตรวจสอบ หรือสวบสวน
ค าตอบส่วนในขณะที่ศิริพิมล หงษ์เหม (2555: 41-42) ได้กล่าวว่า การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานมี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎี constructivism ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การใช้ประสบการณ์ สืบค้นเสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้น เพ่ือให้นักเรียนใช้ความรู้เดิมผสาน
กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สร้างเป็นความรู้ใหม่ที่เป็นความเข้าใจของตนเอง โดยสอดคล้องกับแนวคิดทาง
จิ ต วิ ท ย าของ Dewey (Dewey’s ideas) แน วความคิ ดของ Piaget (Piaget’s ideas) แล ะ
แนวความคิดของ Ausubel (Ausubel’s ideas) ที่กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ตามพัฒนาการของนักเรียน
แต่ละวัยโดยนักเรียนจะสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ ประมวลเป็นความคิดใหม่ขึ้นมาใน
การสร้างองค์ความรู้ และซึ่งรุจิราพร รามศิริ (2556: 115) ได้กล่าวว่า วิธีจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นกระบวนการถามและศึกษาหาค าตอบ และตอบค าถามต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้เรียน
เป็นผู้ก าหนดค าถามเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้และค าตอบ มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม และ
วิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อ้างอิง และสรุปค าตอบของปัญหานั้น คุณลักษณะพิเศษของ            
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ กิจกรรมผู้เรียนโดยครูเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความหมายของการสืบเสาะหา
ความรู้ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียน ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยใช้                   
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

2.2.2 แนวคิดของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  สาขาชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549: 6-9,            

อ้างถึงใน ศิริพิมล หงษ์เหม, 2555: 38-39) กล่าวถึงแนวคิดของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ดังนี้ 

แนวคิดของ Piaget เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด คือ การที่คนเรามี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด และการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมนี้มีผลท าให้ระดับสติปัญญา และความคิดมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดมี 2 กระบวนการ คือ การปรับตัว 
(adaptation) และการจัดระบบโครงสร้าง (organization) การปรับตัวเป็นกระบวนการที่บุคคลหา
หนทางที่จะปรับสภาพความไม่สมดุลทางความคิดให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว และเมื่อบุคคล
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มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โครงสร้างทางสมองจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมมีรูปแบบของความคิดเกิดข้ึน  

ทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (constructivism) ซึ่ งเชื่อกันว่านักเรียนทุกคนมีความรู้              
ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย ก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นว่า
การเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนรู้เอง และการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้เดิม ดังนั้น 
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ 
(process of learning) ที่แท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครูหรือนักเรียนเพียงแต่
จดจ าแนวคิดต่าง ๆ ที่มีผู้บอกให้เท่านั้น แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี constructivism              
เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิ ธีการต่าง ๆ           
จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้าง
เป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เมื่อ
มีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ดังนั้น การที่นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะความรู้ (Inquiry Process) 
 Lall and Lall (1983:45-54 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2557: 64-65) ได้กล่าวว่า ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget ดังนี้ 

1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
1.1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (sensorimotor period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ  

0-2 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระท าเด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และยังไม่
สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 

1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (preoperational period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ                 
2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง 
แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้น คือ 

1.2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (pre-conceptual intellectual period)   
เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 2-4 ปี 

1.2.2 ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง (intuitive thinking period) เป็น 
พัฒนาการในช่วง อายุ 4-7 ปี 

1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (concrete operational period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้าง
ภายในใจ และสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่ง          
ต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
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1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (formal operational period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วง 
อายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได ้

2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะ ดังนี้ 

3.1 การซึมซับและการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

3.2 การปรับและจัดระบบ (Accomodation)  คือ กระบวนการทางสมองในการปรับ
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตนสามารถ
เข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 

3.3 การเกิดความสมดุล (Epuilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากข้ันของการปรับ 
หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่
สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น                
ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การสืบเสาะหาความรู้ ใน              
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้            
สืบเสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิด 
การรับรู้ความรู้ 

2.2.3 ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556: 12-19) การสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพ่ือศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างเป็นระบบ 
และเสนอค าอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาด้วยข้อมูลที่ได้จากการท างานทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการอยู่
หลากหลาย เช่น การส ารวจ การสืบค้น การทดลอง การสร้างแบบจ าลอง เป็นต้น 

นักเรียนทุกระดับควรได้รับโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนา
ความสามารถในการคิด และแสดงออกด้วยวิธีการที่เชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งรวมทั้ง                  
การตั้งค าถาม การวางแผน และด าเนินการสืบเสาะหาความรู้ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
พยานหลักฐานและการอธิบาย การสร้างและวิเคราะห์ค าอธิบายที่หลากหลาย และการสื่อสาร                
ข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการท านายจัดกระท าและตีความหมายข้อมูล และสื่อสารเกี่ยวกับผลที่
ได้โดยใช้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการนี้มีศักยภาพสูงในการจูงใจนักเรียนและท าให้นักเรียนตื่นตัว 
เป็นตัวกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวนักเรียน และในขณะเดี่ยวกันก็พัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการน าวิธีนี้ไปใช้ได้อย่างประสบความส าเร็จ ต้องอาศัย              
การเตรียมตัวและการคิดล่วงหน้าของครูผู้สอน  

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ควรมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมี
ความต่อเนื่องกันจากท่ีเน้นครูเป็นส าคัญไปจนถึงเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Structured Inquiry) 
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ครูเป็นผู้ตั้งค าถามและบอกวิธีการให้นักเรียนค้นหาค าตอบ             

ครูชี้แนะนักเรียนทุกขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาบางเรื่องในสาระการเรียนรู้
เหมาะที่จะใช้การสืบเสาะด้วยวิธีนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค าถามตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ต้องใช้เครื่องมือทดลองพิเศษ เช่น พืชสูญเสียน้ าโดยผ่านทางใบใช่หรือไม่ หรืออะไรบ้างที่จ าเป็นต่อ
การเผาไหม้ หรืออะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งประโยชน์ของการสืบเสาะหา
ความรู้โดยวิธีนี้ คือ ท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับวิธีการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคบางอย่าง เช่น การทดสอบ
ค่า pH หรือการค านวณหาค่าความหนาแน่น ซึ่งครูสามารถทราบล่วงหน้าถึงค าถามที่นักเรียนจะ
ตั้งขึ้นเพ่ือหาค าตอบ จึงท าให้ครูมีความพร้อมในสิ่งที่ต้องอภิปรายร่วมกัน  
 การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทางอาจไม่ได้ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งหมด
หรือไม่ได้พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณขั้นสูงเหมือนอย่างสองรูปแบบถัดไป 
 การสืบเสาะหาความรู้แบบท้ังครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Guided Inquiry) 
 การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ครูเป็นผู้ตั้งค าถามและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจ
ตรวจสอบให้กับนักเรียน นักเรียนจะเป็นผู้ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง หัวข้อเรื่องมาตรฐาน              
การเรียนรู้หลายหัวข้อสามารถใช้การสืบเสาะหาความรู้แบบนี้ค าถามที่ครูอาจใช้ถามนักเรียน เช่น              
จะเกิดอะไรขึ้นกับบอลลูนถ้าลอยจากบริเวณที่มีอากาศร้อนไปสู่บริเวณที่มีอากาศเย็น หรือพืช
โดยทั่วไปมีโครงสร้างอะไรที่เหมือนกัน หรือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหย่อนวัตถุที่มีมวลต่างกันลงในน้ า                        
ซึ่งการสืบเสาะหาความรู้แบบครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางต้องการให้นักเรียนคุ้นเคยกับ
ขั้นตอนหลักของการสืบเสาะหาความรู้ ครูมีความรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินที่ เน้น                 
การสืบเสาะหาความรู้และติดตามประเมินนักเรียน 
 
 



 52 

 การสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Open Inquiry) 
  การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ครูเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบให้กับ
นักเรียน แต่นักเรียนเป็นผู้ตั้งค าถามและออกแบบการส ารวจตรวจสอบด้วยตนเองต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์ที่ครูจัดหาให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนตั้งค าถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ที่             
จัดให้ เช่น  เทียนไข ไม้ขีดไฟ แผ่นกันแสงที่แสงผ่านได้ต่างกัน หรือสิ่งของต่าง ๆ หลายชนิดที่อาจจม
หรือลอยน้ า หรือของแข็ง บีกเกอร์ น้ า และแท่งแก้วคน หรือถุงที่มีก้อนหินขนาดต่าง ๆ 1 ถุง                   
ซึ่งเนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ออกแบบการทดลองตามค าถามที่ตั้งขึ้นเอง จึงเป็นการยากที่จะใช้วิธีการนี้
กับหัวข้อเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู้ สิ่งส าคัญในการสืบเสาะหาความรู้แบบนี้ คือ การที่นักเรียน
เลือกหัวข้อเรื่องหลังจากการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดมาให้ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จกับ           
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ ครูควรสามารถวางแผนการประเมินที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
รอบคอบสร้างกฎระเบียบในห้องเรียนในการท างานร่วมกันของนักเรียน และการใช้วัสดุอุปกรณ์          
การทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน ากับนักเรียนที่ยังสับสนเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้
โดยวิธีนี้ และเตรียมค าถามหลังจากการท ากิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางนี้อาจ
ท าให้ครูต้องเผชิญปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้นกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้
แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทาง แต่ถ้าใช้หัวข้อที่เหมาะสมและมีการเตรียมบทเรียนอย่างรอบคอบ                       
วิธีนี้สามารถท าให้ทั้งนักเรียนและครูตื่นตัว และยังเป็นการให้โอกาสนักเรียนในการพัฒนาทักษะ             
การสืบเสาะหาความรู้และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

ลักษณะท่ีส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ 
การสืบ เสาะหาความรู้ ในห้องเรียนมีลักษณะที่ ส าคัญ  5 ลักษณะ ซึ่ งมี ระดับของ                         

การสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นปริมาณการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนและปริมาณการชี้น าโดยครู ดังนี้ 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์  ค าถามทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้ 

หมายถึง ค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ค าถามเหล่านี้อาจเกี่ยวกับ
วัตถุ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ นักเรียนมักมีค าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อยู่แล้ว 
โดยปกตินักเรียนมักใช้ค าถามว่า “ท าไม” เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ตนพบเห็นและเกิดข้อสงสัย ค าถาม
เหล่านี้ของนักเรียนยากแก่การน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ครูจึงมีส่วนส าคัญ
ในการช่วยให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนค าถามของตนไปสู่ค าถามที่สามารถส ารวจตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ได้ ค าถามที่ดีควรเป็นค าถามที่นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพ่ือตอบค าถามนั้น ๆ ได้ 
ค าถามที่น ามาซึ่งการส ารวจตรวจสอบอาจมาได้หลายทาง ได้แก่ นักเรียน ครู สื่อการสอน เว็บไซต์ 
หรือ แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
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2. นักเรียนให้ความส าคัญกับพยานหลักฐานเพื่อตอบค าถาม สิ่งที่ท าให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ แตกต่างจากการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิดจากข้อมูลหรือ
พยานหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบมากกว่าความรู้ที่ได้จากทฤษฎีเพียงอย่าง
เดียว การส ารวจตรวจสอบของนักเรียนในระดับประถมศึกษามักมาจากการสังเกต นักเรียนอาจ
ออกแบบและท าการทดลองอย่างง่าย ๆ เพ่ือตอบข้อสงสัยหรือเพ่ือตรวจสอบความคิด นักเรียนใน
ระดับนี้สามารถท าการทดลองแบบที่มีการควบคุมตัวแปรเพียงตัวเดียวได้ และสามารถพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐาน เช่น สังเกต วัด พยากรณ์ ลงข้อสรุป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น การวัดความกว้าง ยาว สูงของวัตถุ หรือใช้นาฬิกาเพ่ือจับเวลา ใช้แว่นขยายเพ่ือ
สังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ใช้ตาชั่งสปริงเพ่ือชั่งน้ าหนัก ใช้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือสังเกตสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก และใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการเก็บข้อมูลและสืบค้นข้อมูล               
ส าหรับการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน นักเรียนต้องน าข้อมูลเชิงประจักษ์มาประกอบการอธิบาย
หรือตอบค าถามที่ศึกษา ครูควรชี้ให้นักเรียนเข้าใจว่าการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความเชื่อ
ส่วนตัว ความเข้าใจผิด การคาดเดา ความเชื่อทางศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้และมีความส าคัญเชิง
สังคม แต่ค าอธิบายเหล่านี้ไม่ใช่ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

3. นักเรียนสร้างค าอธิบายจากพยานหลักฐาน เพ่ือตอบค าถามที่สงสัยโดยมีพยานหลักฐาน
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่อธิบายถึง
เหตุและผลรวมถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้จากการส ารวจตรวจสอบ 
นักเรียนต้องสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาจ าแนก วิเคราะห์ ลงความเห็นและสร้างค าอธิบายซึ่งเป็น
หนทางที่นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่รู้อยู่แล้วกับสิ่งที่สังเกตได้ 
การสร้างค าอธิบายจากพยานหลักฐานที่ปรากฏจึงเป็นการท าความเข้าใจความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจาก
ความรู้เดิมของนักเรียน นักเรียนในระดับประถมศึกษาควรได้เริ่มเรียนรู้ว่าข้อมูลหรือพยานหลักฐาน
อะไรที่มีน้ าหนักเพียงพอในการสร้างค าอธิบาย ควรตระหนักได้ว่าความรู้หรือค าอธิบายที่สามารถ
ยอมรับได้ต้องมีข้อมูลหลักฐานมาสนับสนุน และควรตรวจสอบได้ว่าค าอธิบายของตนขัดแย้งหรือ
สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้อื่นส ารวจตรวจสอบมาหรือไม่อย่างไร 

4. นักเรียนเชื่อมโยงค าอธิบายกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจ 
ทางวิทยาศาสตร์ อีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้การสืบเสาะค้นหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจากการสืบเสาะค้นหา
ของศาสตร์อื่น ๆ ก็คือผู้ส ารวจตรวจสอบสามารถประเมิน ปรับปรุงหรือตัดค าอธิบายนั้นทิ้งเมื่อ พบว่า
ยังไม่มีเหตุผลหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเพียงพอ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นประเมินค าอธิบาย
ของตน นอกจากนี้จากประเมินค าอธิบายยังรวมถึงการพิจารณาค าอธิบายจากแหล่ง อ่ืน ๆ เช่น             
จากการสนทนาการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากครูหรือสื่อการสอน และนักเรียนต้องสามารถหา
ความสัมพันธ์หรือรูปแบบของผลการทดลองเพ่ือสร้างค าอธิบายและประเมินค าอธิบายที่สร้างขึ้นได้
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อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับชั้นของนักเรียน นอกจากนี้ค าอธิบายของนักเรียนต้องมี                   
ความถูกต้อง และสอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับแล้ว 

5. นักเรียนสื่อความหมายและให้เหตุผลกับค าอธิบาย การให้นักเรียนน าเสนอผลการส ารวจ
ตรวจสอบเป็นการเปิดโอกาสให้ได้มีการซักถามและตอบค าถาม ตรวจสอบข้อมูล ให้เหตุผล วิจารณ์
และรับค าวิจารณ์และได้แนวคิดหรือมุมมองอ่ืนในการปรับปรุงค าอธิบายหรือการส ารวจตรวจสอบ 
นักเรียนควรได้ฝึกฝนการน าเสนอการค้นพบแบบนักวิทยาศาสตร์ นั่นคือสามารถสื่อสารและน าเสนอ
การค้นพบของตนในรูปแบบที่ผู้อ่ืนสามารถท าตามได้ การน าเสนอผลงานจึงต้องประกอบด้วยค าถาม 
วิธีการ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค าอธิบายและตรวจสอบค าอธิบายนั้น ๆ 

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ต้องมีทั้ง 5 ลักษณะ แต่ระดับของการ              
สืบเสาะหาความรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถเหมาะสมของรูปแบบการสอนกิจกรรม 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ เช่น ในการตั้งค าถามนั้นอาจมาจากนักเรียนเป็นผู้ตั้งค าถามเอง หรือเลือก
ค าถามที่ต้องการศึกษาจากแหล่งอ่ืนหรือจากที่ครูก าหนดให้  และการจัดการเรียนการสอน                    
แบบสืบเสาะหาความรู้ ของกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550:  37-38) สาขาชีววิทยา สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ของนักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological Science 
Curriculum Study) และวัช รา  เล่ า เรี ยน ดี  (2555: 106) ได้ น าวิ ธี ก าร เรี ยน การสอน โดย                     
การสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ และได้เสนอขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการแนะน าบทเรียน กระตุ้นให้เกิดความสนใจโดย 
การซักถาม ทบทวนความรู้เดิม การส ารวจ หรือการทดลอง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

2. การส ารวจและค้นคว้า (Exploration) ผู้เรียนได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาอภิปรายร่วมกันผู้สอน
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ จากการอภิปรายร่วมกันจนผู้เรียนเกิดปัญหา และออกแบบการศึกษา
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนได้ข้อมูลที่ต้องการ 

3. การอธิบาย (Explanation) เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาน าเสนออภิปรายร่วมกัน             
เพ่ือการสรุปผลของ การส ารวจค้นหา 
     4.  การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการอธิบายเพ่ิมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติมตลอดจน
การมองเห็นประโยชน์ การน าไปใช้ผู้เรียนอาจท าได้โดยการสืบค้นเพ่ิมเติมและน าเสนออภิปราย                
อีกครั้งและผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้เพิ่มเติม 
     5. การประเมิน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบแนวความคิดที่ได้สรุปไว้แล้ว โดยการอภิปราย
การยกตัวอย่างการน าหลักการที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
ของผู้เรียนว่ามีสิ่งใดที่ควรจะปรับแก้ไข เพ่ือจะน าความรู้ไปประยุกต์ในเรื่องอ่ืนต่อไปและท าให้เกิด
วงจรการเรียนรู้ใหม่  
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การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของชนาธิป พรกุล (2554: 134) ได้น าวิธีการ
เรียนการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนหลัก 5  ขั้น ดังนี้  

1. ระบุปัญหา และท าปัญหาให้กระจ่างชัดเจน ปัญหาที่เหมาะสมจะท าการสืบสอบควรเป็น 
ปัญหาที่ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ครูผู้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา และ
มโนทัศน์ที่ซ่อนอยู่ในปัญหา 

2. ตั้งสมมติฐาน ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดค าตอบของปัญหา หลังจากได้สมมติฐานมาจ านวน 
หนึ่ง ให้ผู้เรียนประเมินเหลือไว้เฉพาะสมมติฐานที่จะท าการค้นคว้า 

3. รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่สมมติฐานให้แนวทางไว้ ครูพิจารณาว่าจะให้ผู้เรียนท า 
เป็นกลุ่มทั้งชั้น หรือรายบุคคล 

4. วิเคราะห์ และตีความข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ครูดูแลให้ตีความตามข้อมูลไม่ใช่ตาม 
สมมติฐาน 

5. ลงข้อสรุปว่ายอมรับ หรือปฏิเสธสมมติฐาน หรือเปลี่ยนสมมติฐานตามการตีความข้อมูล 
จากการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry based Learning: PBL) ของนักการศึกษาข้างต้น              

ผู้วิจัยได้ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(2556: 12-19) 

นักการศึกษา
กลุ่ม BSCS 
(Biological 
Science 

Curriculum 
Study, 2006)  

ชนาธิป พรกุล 
(2554: 134) 

วัชรา เล่าเรียนดี 
(2555: 106) 

ผลการสังเคราะห์
การจัดกิจกรรม
การสืบเสาะหา

ความรู้ 

1.นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการตั้ง
ค าถามทาง
วิทยาศาสตร์  

1.การสร้างความ
สนใจ  

1.ระบุปัญหา  1.ขั้นตอนสร้าง
ความสนใจให้
ผู้เรียน 

1. ขั้นระบุ
ประเด็นค าถาม 

2.นักเรียนให้
ความส าคัญกับ
พยานหลักฐานเพ่ือ
ตอบค าถาม 

2.การส ารวจและ
ค้นคว้า  

2.
ตั้งสมมติฐาน 

2.ขั้นให้ส ารวจและ
ค้นหา  

2. ขั้นส ารวจ 
ค้นคว้าและ
ตั้งสมมติฐาน  

3.นักเรียนสร้าง
ค าอธิบายจาก
พยานหลักฐาน  

3.การอธิบาย  3.รวบรวม
ข้อมูล  

3.ขั้นอธิบาย  3.ขั้นรวบรวม
ข้อมูลและอธิบาย 

4.นักเรียนเชื่อมโยง
ค าอธิบายกับองค์
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

4.การขยาย
ความรู้  

4.วิเคราะห์ 
และตีความ
ข้อมูล  

4.ขั้นขยายความรู้  4.ขั้นทบทวน
ข้อมูล 

5.นักเรียนสื่อ
ความหมายและให้
เหตุผลกับค าอธิบาย  

5.การประเมิน  5.ลงข้อสรุป 5.ขั้นประเมินผล  5. ขั้นลงข้อสรุป 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ซึ่งได้ว่า
ดังนี้1)ขั้นประเด็นค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย ตั้งค าถาม หรือปัญหา 2)ขั้นส ารวจค้นคว้า 
และตั้งสมมติฐานโดยให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าข้อมูลสิ่งที่ สงสัย และตั้งค าถามคาดคะเนค าตอบไว้                
3)ขั้นรวบรวมข้อมูลและอธิบายโดยการวางแผนตรวจสอบข้อมูลที่ได้ 4)ขั้นทบทวนข้อมูลโดยน าเสนอ 
แปลผล และอธิบายข้อมูล และ5)ขั้นลงข้อสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขยายข้อมูลเพ่ิมเติม 
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2.2.4 บทบาทของผู้สอนการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ 
  การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันและชัดเจน

ในบทบาทของผู้สอนในการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้ 
ทิศนา แขมมณี (2557, 141) ได้กล่าวว่าถึง บทบาทของผู้สอนการสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
1. ผู้สอนมีกระบวนการสอน/กิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดวิเคราะห์ใน 

เรื่องท่ีเรียน จนสามารถตั้งค าถามท่ีต้องการจะสืบเสาะหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
2. ผู้สอนมีเอกสาร วัสดุ หรือสื่อท่ีผู้เรียนสามารถใช้ประกอบการคิดวิเคราะห์ หรือการศึกษา 

ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เรียน 
3. ผู้สอนมีการช่วยพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล  

หรือสร้างความรู้ที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียน เช่น ทักษะการสืบค้นหาแหล่งความรู้/แหล่งข้อมูลการ
อ่าน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การอภิปรายและโต้แย้งทางวิชาการ และ
การท างานกลุ่ม เป็นต้น 

4. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการสืบสอบ 
หาความรู้ 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทของผู้สอนการสืบเสาะหาความรู้ ผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมเป็นผู้
อ านวยความสะดวก คอยแนะน ากับผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงประเมินผลการเรียนและทักษะของ
ผู้เรียน 

2.2.5 บทบาทของผู้เรียนการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ 
การเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดกระบวนการเรียนที่ต้องการ 

ให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่จากความรู้เดิมที่มีอยู่ เพ่ือสืบค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง ลักษณะของผู้สอน
ที่จะท าให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

ทิศนา แขมมณี (2557, 141) ได้กล่าวว่า บทบาทของผู้ เรียนการสืบเสาะหาความรู้ คือ 
ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้/ค าตอบ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทของผู้เรียนการสืบเสาะหาความรู้ ผู้เรียนจะเป็นผู้
ที่ต้องสืบค้นหาค าตอบ และคิดวิเคราะห์จนได้รับค าตอบด้วยตนเอง  

 
 
 
 
 



 58 

2.2.6 ข้อดีของการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้ 
  นักการศึกษาได้กล่าวข้อดีของการสืบเสาะหาความรู้ ไว้ดังนี้ 

วัชรา  เล่าเรียนดี (2555: 102) ได้ถึงข้อดีของการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้กล่าวไว้ดังนี้ 
1. ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2. ค าตอบได้มาจากการสืบเสาะและสรุปด้วยตัวผู้เรียนเอง จึงจ าได้นานเพราะจ าด้วยความ

เข้าใจ 
3. เป็นการกระตุ้นความคิดแบบสร้างสรรค์และคิดอย่างหลากหลายแนวทาง 
4. เป็นการเน้นทักษะการคิดระดับสูง (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล) 
5. มีการบูรณาการทักษะการคิดทั้งความรู้หรือข้อมูลที่ผู้เรียนจะต้องจัดการกับข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้แผนที่ กราฟ และแผนภูมิประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554: 93) ได้กล่าวถึงข้อดีของการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้ไว้  ดังนี้ 
1. นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มท่ี ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความอยาก

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและ

วิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือ ท าให้
สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อีกด้วย 

3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น 
5. นักเรียนจะเป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2548: 78) ได้กล่าวถึงข้อดีของการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้ 
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา คือ ฉลาดขึ้นเป็นนักริ เริ่มสร้างสรรค์และนักจัด

ระเบียบ 
2. การค้นพบด้วยตัวเองท าให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า 
3. ฝึกให้นักเรียนหาวิธีค้นหาความรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง  
4. ช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน และสามารถถ่ายโยงความรู้ได้ 
5. นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน จะท าให้บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวา 
6. ช่วยพัฒนาอัตมโนทัศน์แก่ผู้เรียน 
7. พัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
8. ช่วยให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะท าการสิ่งใด ๆ จะส าเร็จด้วยตนเองสามารถคิดและ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
9. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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10. นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

11. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ข้อดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ได้ดังนี้ การเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางมีโอกาสได้ฝึกการคิด               
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถถ่ายโยงความรู้ 

2.2.7 ข้อจ ากัดของการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้ 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2548: 78) ได้กล่าวว่า ข้อจ ากัดของการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้                 

ไว้ดังนี้ 
1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง บางครั้งอาจได้เนื้อเรื่องไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ 
2.  ถ้าสถานการณ์ที่ครูสร้างไม่ชวนสงสัย ไม่ชวนติดตาม จะท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่                

อยากเรียน 
3. นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ า หรือไม่มีการกระตุ้นมากพอจะไม่สามารถเรียนด้วย                  

วิธีสอนแบบนี้ได้ 
4. เป็นการลงทุนสูง ซึ่งอาจได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
5.  ถ้านักเรียนไม่รู้จักหลักการท างานกลุ่มที่ถูกต้อง อาจท าให้นักเรียนบางคนหลักเลี่ยงงาน 

ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ 
6. ครูต้องใช้เวลาวางแผนมาก ถ้าครูมีภาระมากอาจเกิดปัญหาด้านอารมณ์ ซึ่งมีผลต่อ

บรรยากาศในห้องเรียน 
7. ข้อจ ากัดเรื่องเนื้อหาและสติปัญญาอาจท าให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาด้วยวิธีสอนแบบนี้ 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ข้อจ ากัดของการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้ ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งต้องใช้เวลามากในการสอน จนท าให้ผู้เรียนเลิกสนใจในกิจกรรม
นั้น ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับสติปัญญา และครูต้องมีประสบการณ์
มากในการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นผู้เรียน  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

 วราภรณ์  สีด านิล (2550) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียน
มีคะแนนทักษะการสังเกตมากที่สุด และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปน้อยที่สุด          
2)โดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
อยู่ในระดับมาก ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิซึม ช่วยให้มีบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเต้น อยากรู้อยากเรียน ด้านกิจกรรมการ เรียนรู้ 
นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ได้แสดงความคิดเห็นทุกครั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นว่าช่วยให้น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สุภามาส เทียนทอง (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
1) ผลการเรียนรู้เรื่อง การถนอมอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 3)ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ัง 3 ด้าน โดยนักเรียนเห็นด้วย
มากเป็นอันดับที่1 คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และ               
ด้านประโยชน์ที่ได้รับตามล าดับ 

วิไล โพธิ์ชื่น (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี้ ขั้นที่ 1 น าเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจ
ปัญหา ขั้นที่ 3  ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 สังเคราะห์และรวบรวมข้อมูล และขั้นที่ 5  
สรุปผล น าเสนอ และการประเมินผลงาน ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนที่และปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนที่และปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับดี 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยนักเรียนเห็นด้วยมากใน
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ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

ศิริพิมล หงษ์เหม (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้ 1) ขั้นตอน
ตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นสร้างความสนใจ 3) ขั้นส ารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป                
5). ขั้นขยายความรู้ 6).ขั้นประเมินผล และ7)ขั้นน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัย  พบว่า                      
1) ผลการเรียนรู้  เรื่อง ธรรมชาติของสิ่ งมีชีวิตของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้                      
แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้หลัง               
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนในขั้นวางแผน เป็นล าดับที่หนึ่ง รองลงมาคือขั้น
ด าเนินการ ขั้นท าความเข้าใจและขั้นประเมินผลตามล าดับ และมีแนวโน้มของระดับความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น 3) คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้หลังจากจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี โดยมีคะแนนในองค์ประกอบมีความตั้งใจเป็นล าดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ แสวงหาความรู้              
ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่ม มีเหตุผล มีความพยายาม และถ่ายทอดความรู้ตามล าดับ และมีแนวโน้ม
ของระดับคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้            
แบบสืบเสาะหาความรู้ภาพรวมในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนเห็นด้วย
มากในด้านบรรยายกาศในการเรียนรู้ เป็นล าดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Ewers และ Timothy (2002: 2387-A อ้างถึงใน ชยานันต์ จันดี, 2556:49) ได้ศึกษาผล           

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้กับการเรียนรู้แบบปกติที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่อการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประสิทธิภาพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาวิธีการสอนวิทยาศาสตร์                     
ณ มหาวิทยาลัยไอดาโฮ ผลการวิจัยพบว่า จากการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กัน ในเรื่องความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความชอบบรรยากาศของชั้นเรียน ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ และความคาดหวังในผลการเรียนรู้ แต่มีอายุและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน และผลการทดสอบหลังเรียน พบว่า นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประสิทธิภาพการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน แต่นักศึกษาทั้งสอง
กลุ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
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Seyhan, Genger and Inci (2007 อ้างถึงใน ศิริพิมล หงษ์เหม, 2555:69) ศึกษาเรื่อง               
ผลของการจัดการเรียนแบบ 5E ในการสอนเรื่องกรด-เบสในวิชาเคมื โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ 
1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบ 5E กับวิธีปกติ 2) ศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนแบบ 5E และ3) ศึกษาเจคคติของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนแบบ 5E ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนแบบ 5E 

Ebrahim (2004 อ้างถึงใน พรพิมล ดอนหงษ์ไผ่, 2555: 70-71) ได้ศึกษาผลการสอนแบบ
ปกติกับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน             
111 คน จาก 4 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 56 คน เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ และกลุ่มควบคุม              
55 คน เรียนตามปกติ โดยครูเพศหญิงสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม การเก็บข้อมูลใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนใช้วัฏจักรการเรียนรู้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ 

สรุปงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสืบเสาะหาความรู้ สรุปได้ว่า การเรียนการสืบ
เสาะหาความรู้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าการเรียนแบบ
ปกติ รวมถึงการเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นด้วย 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยครั้งนี้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา โดยครใูช้ค าถาม/
สถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถระบุ
ปัญหาที่พบได้ ขั้นที่ 2 ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล นักเรียนได้แสวงหาสืบค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
สงสัย/ประเด็นปัญหา และบันทึกข้อมูลที่ได้ ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการและวางแผน นักเรียนร่วมกัน
อธิบายข้อมูลที่รวบรวมได้ ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติตามที่วางไว้ ขั้นที่ 4                 
ขั้นอภิปรายผล นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดน าเสนอผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา ตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม และครูขยายความรู้เพ่ิม และขั้นที่  5 ขั้นประเมินผล ครูมีการวัดและ
ประเมินผลประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประเมินความสามารถแก้ปัญหาของผู้เรียน   
ดังตารางที่ 8   
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ตารางที่ 8 ผลการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ 

 
แนวทางในการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

บทบาทของผู้สอน ในด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นได้ลงมือปฏิบัติ ดังนั้นผู้สอน
ควรค านึงถึงบทบาทโดยผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันและชัดเจนในบทบาท ต่อไปนี้ 

1. ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการเสาะหา
ข้อมูลจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้เรียนเพ่ือน าข้อมูลไปตอบ
ค าถาม/ประเด็นปัญหา โดยผู้สอนต้องมีทักษะการใช้ค าถาม 

2. ผู้สอนจัดกระบวนการสอน/กิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม จนผู้เรียนสามารถตั้งค าถามเองได้จนน าไปสู่การสืบเสาะหาค าตอบ
ด้วยตนเองได้ การอธิบายข้อมูลด้วยเหตุผล และน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ 

3. ผู้สอนมีการใช้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนโดยเสริมพลัง/แรงจูงใจมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ที่จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ 

4. ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
5. ผู้สอนอธิบายขั้นตอนท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เข้าใจได้ง่าย 
6. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้ งทางด้านเนื้ อหา  กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และ ความสามารถแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 

ผลการสังเคราะห์การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลการสังเคราะห์การเรียนรู้
โดยการสืบเสาะหาความรู้ 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

1.ค้นพบประเด็นปัญหา 1. ข้ันระบุประเด็นค าถาม ขั้นที่ 1 ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา 

2.ท าความเข้าใจกับปัญหา 2. ข้ันส ารวจ ค้นคว้าและ
ตั้งสมมติฐาน  

ขั้นที่ 2 ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล 

3.ศึกษาการวางแผนและการ
ด าเนินการแก้ปัญหา 

3.ข้ันรวบรวมข้อมูลและอธิบาย ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนนิการและวางแผน 

น าเสนอผลประเดน็แก้ปัญหา 4.ข้ันทบทวนข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายผล 
สรุปผล และน าเสนอผลงาน 5. ข้ันลงข้อสรุป ขั้นที่ 5 ขัน้ประเมินผล 
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บทบาทของผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนที่ต้องการให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ดังนั้น
ผู้เรียนควรค านึงถึงบทบาท ต่อไปนี้  

1. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ต้องสืบค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง และคิดวิเคราะห์จนได้รับค าตอบด้วย
ตนเองเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

2. ผู้เรียนต้องให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงเน้นลงมือปฏิบัติจริง 
4. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน             
การแก้ปัญหา 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งส าคัญที่สะท้อนความสามารถทางวิทยาศาสตร์

ของผู้เรียนที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Good (1973: 7, อ้างถึงในมานพ ทับทิมเมือง, 2550: 9) ได้กล่าวว่า ความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า ความส าเร็จ ความคล่องแคล่ว ความช านาญ ในการใช้ทักษะหรือ          
การประยุกต์ต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง 
ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากผลการทดสอบของ
ครูผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบในการสอน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2548: 125) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นขนาดของ
ความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน เป็นผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงท าให้
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

มานพ ทับทิมเมือง (2550: 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นความเจริญงอกงาม
ทางสติปัญญาความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลโดยตรงต่อ          
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของผู้ เรียนที่ประเมินได้ตามสภาพจริงและจากการใช้
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในทุกภาคเรียนที่มีผลการเรียนเป็นค่าระดับเฉลี่ยสะสม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 24-25)                  
ได้กล่าวถึง การประเมินผลด้วยแบบทดสอบเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยเฉพาะด้านความรู้และความสามารถทางสติปัญญา แบบทดสอบแต่ละฉบั บจะ
ประกอบด้วยข้อสอบหลายข้อที่ เป็นข้อสอบรูปแบบเดียวกันหรือข้อสอบต่างรูปแบบกันก็ได้ 
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แบบทดสอบหรือเลือกใช้แบบทดสอบให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ซึ่งมีหลักการสร้างข้อสอบ              
การใช้ข้อสอบที่สร้างขึ้น ดังข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ ข้อสอบแบบที่มีตัวเลือก เช่น ข้อสอบแบบ
เลือกตอบเป็นข้อสอบที่แต่ละข้อค าถามจะก าหนดตัวเลือกมาให้หลายตัวเลือก โดยตัวเลือกถูกหรือ
เป็นค าตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งตัวเลือก ส่วนตัวเลือกที่เหลืออ่ืน ๆ จะเป็นตัวเลือกที่ผิด ข้อสอบแบบ
เลือกตอบมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ค าถามและตัวเลือก แต่ในบางกรณีอาจมี ส่วนของ
สถานการณ์ เพ่ิมขึ้นมาด้วยเพ่ือใช้เป็นข้อสอบที่วัดพฤติกรรมระดับสูง ค าถาม ตัวเลือก และ
สถานการณ์ของข้อสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งมีแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักของ
Benjamin Bloom (พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์, 2548: 125) ซึ่งได้มุ่งหวังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้  
3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ด้านปัญญา คือ ความรู้และการคิดเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านความจ า ด้านความจ า ความเข้าใจ                  
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินค่า 

2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาการเรียนของนักเรียนด้าน 
ความรู้สึกตัว ความสนใจ เจตคติ ความซาบซึ้ง การปรับตัว เป็นต้น 

3.  ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาการเรียนของ
นักเรียนด้านทักษะ คือ ความช านาญในการปฏิบัติและด าเนินงาน เช่น การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า 

แนวคิดและทฤษฎีที่ เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรม                  
การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มีวัตถุประสงค์มุ่งเพ่ือพัฒนาการเรียนของนักเรียนทางด้านปัญญาซึ่งใน                
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของ Bloom ซึ่งโดย Anderson and Krathwohl (2001) ได้
น าปรับปรุง การจ าแนกพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของบลูม โดยแบ่งออกเป็น 6 ล าดับขั้น ได้แก่                     
จ า (Remember) เข้าใจ (Understand) ประยุกต์ใช้ (Apply) วิเคราะห์ (Analyze) ประเมินค่า 
(Evaluate) และสร้างสรรค์ (Create) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. จ า (Remember) หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยความจ า
ระยะยาวออกมา แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ  

1.1 จ าได้ (Recognizing)  
1.2 ระลึกได้ (Recalling)  

2. เข้าใจ (Understand) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความหมายของค าพูด 
ตัวอักษร และการสื่อสารจากสื่อต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน แบ่งประเภทย่อยได้ 7 ลักษณะ คือ  

  2.1 ตีความ (Interpreting)  
  2.2 ยกตัวอย่าง (Exemplifying)  
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  2.3 จ าแนกประเภท (Classifying)  
  2.4 สรุป (Summarizing)  
  2.5 อนุมาน (Inferring)  
  2.6 เปรียบเทียบ (Comparing) 
  2.7 อธิบาย (Explaining)  

 3. ประยุกต์ใช้ (Apply) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการหรือใช้ระเบียบวิธีการ
ภายใต้สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ  

  3.1 ด าเนินงาน (Executing)  
  3.2 ใช้เป็นเครื่องมือ (Implementing)  
     4. วิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ และ

ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างของส่วนประกอบกับโครงสร้างรวม
หรือส่วนประกอบเฉพาะ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ  

  4.1 บอกความแตกต่าง (Differentiating)  
  4.2 จัดโครงสร้าง (Organizing)  
  4.3 ระบุคุณลักษณะ (Attributing)  
     5. ประเมินค่า (Evaluate) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์หรือ

มาตรฐาน แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ  
  5.1 ตรวจสอบ (Checking)  
  5.2 วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)  
    6. สร้างสรรค์ (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล หรือท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบ                 
แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ  
  6.1 สร้าง (Generating)  
  6.2 วางแผน (Planning)  
  6.3 ผลิต (Producing) 

 จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนน
วัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จาก
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้                      
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยตามวัตถุประสงค์ของBloom ซึ่งมุ่งหวังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ในด้านพุทธิพิสัยเป็นพฤติกรรมด้านปัญญาจะเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิทยาศาสตร์ ซึ่งมี 6 ล าดับขั้น ได้แก่ จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์    
ซึ่งจะใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบค าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียว  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         งานวิจัยในประเทศ  

ทรงธรรม พลับพลา (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จ านวน 54 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้            
( X = 27.39, S.D.=3.73) สูงกว่าก่อนเรียน( X = 19.56, S.D.=2.77) 

  งานวิจัยต่างประเทศ 
 Faulkne (1999, อ้างถึงใน อาภรณ์ แสงรัศมี 2543: 55) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลักต่อลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอน การสอนประกอบด้วยการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาระบุปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดประเด็นการเรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ รวบรวมความรู้วิเคราะห์ และ
ใช้ความรู้แก้ปัญหาสรุปความรู้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติและมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกตินักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแต่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักไม่แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก 

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นนั้นจากการจัดการเรียนการ
สอนในวิธีการต่าง ๆ   
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4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
4.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ลัดดาวัลย์ ช านาญจันทร์ (2554: 56) ได้ให้ความหมาย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

หมายถึง กระบวนการทางสติปัญญาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอย่าง
มีระบบโดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่นการฝึกสังเกต  
การบันทึกข้อมูล การตั้งสมมติฐานและการทดลองสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
ได้ทุกโอกาส 

จรรย์สมร เหลืองสมานกุล (2557: 58) ได้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คือ พฤติกรรมที่เกิดจากการการคิด การปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าทดลอง และการฝึกฝน
ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาซึ่งความรู้ 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความหมายของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนความนึกคิดของผู้ เรียน และ
ความสามารถของผู้เรียนในการสืบเสาะหาความรูโดยผ่านการปฏิบัติตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

4.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การด าเนินการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่

กับผู้ด าเนินการจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด ซึ่งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จ าเป็นในการในการใช้แสวงหาความรู้และแก้ปัญหา ดังนี้ 

สมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American Association for The 
Advancement of Science, 1970: 129-176, อ้ างถึ ง ในส าลิ ก า  ส า เภ าท อง, 2553: 56-60)                  
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น พ้ืนฐาน (Basic Science Process Skills) 
ประกอบด้วย 
1.1 ทักษะการสังเกต  
1.2 ทักษะการวัด 
1.3 ทักษะการค านวณ 
1.4 ทักษะการจ าแนกประเภท 
1.5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
1.6 ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
1.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
1.8 ทักษะการพยากรณ์ 
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2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม หรือบูรณาการ ( Integrated Science 
Process Skills) ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
2.2 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
2.3 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
2.4 ทักษะการทดลอง 
2.5 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะกระบวนการทั้ง 2 ประการ รวมแล้วมีทั้งหมด 13 ทักษะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่าง 

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส เข้าไปสัมผัสกับวัตถุหรือ
ปรากฏการณต์่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็นส่วนตัวลงไป  
 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมี 3 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
ด้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแต่ละข้อมูลมีลักษณะ ดังนี้ 

1.1 การสังเกตข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง สังเกตเกี่ยวกับรูปร่างและสมบัติประจ าตัวของสิ่งที่สังเกต เช่น รูปร่าง สี กลิ่น รส เสียง 
ลักษณะพ้ืนผิว ความร้อนเย็น เช่น เมื่อใช้ตาดูลูกอมชนิดหนึ่ง บอกว่า มีรูปร่างกลม สีแดงเป็นต้น 

1.2 การสังเกตข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการสังเกตโดยการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปริมาณ เป็นการสังเกตที่ต้องมีสิ่งอ้างอิง การอ้างอิง อาจท าโดยการกะประมาณ หรืออ้างอิงกับหน่วย
มาตรฐานใด ๆ เช่น น้ าตาลทรายหนักประมาณ 1 กิโลกรัม 

1.3 การสังเกตข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง เป็นการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสิ่ง 
ต่าง ๆ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดของลูกตุ้มสีเหลือง
เมื่อได้รับความร้อน ดังนี้ ลูกตุ้มสีเหลืองนั้นมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดละลายหายไปภายในเวลา 
5 นาที เป็นต้น 

2. ทักษะการวัด (Measurement)  หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือใน          
การวัดอย่างเหมาะสม และใช้เครื่องมือนั้นท าการวัดกาปริมาณของสิ่ งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่
แน่นอน โดยมีหน่วยวัดมาตรฐานก ากับเสมอ ซึ่งหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้เป็นสากลในปัจจุบัน คือระบบ
หน่วย SI (International System of Units หรือ International System d’Units ) การวัดจะต้อง
อาศัยทักษะในการวัด ซึ่งเป็นความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถเลือกใช้เครื่องมือส าหรับวัดอย่างเหมาะสม และอ่านค่าที่วัดได้ถูกต้องรวดเร็ว และ
ใกล้เคียงกับความจริงพร้อมทั้งมีหน่วยก ากับเสมอการวัดจะมี 3 ประเภท คือ การวัดความยาว การวัด
มวล (ชั่ง)  และการวัดปริมาตร (ตวง) 
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3. ทักษะการค านวณ (Using Number) หมายถึง ความสามารถในการนับจ านวนการใช้ 
ตัวเลขแสดงจ านวนที่นับได้ การตัดสินว่าสิ่งของในแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากันหรือต่างกัน สามารถ
ค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลี่ย หรือจัดกระท ากับตัวเลขที่แสดงปริมาณของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งได้จากการสังเกต การวัด การทดลองโดยตรงหรือจากแหล่งอ่ืน ตัวเลขที่น ามาค านวณต้อง
แสดงค่าปริมาณในหน่วยเดียวกัน ตัวเลขใหม่ที่ได้จากการค านวณจะช่วยให้สื่อความหมายได้ตรง
ตามท่ีต้องการและชัดเจนยิ่งขึ้น  

4. ทักษะการจ าแนกประเภท (Classification) หมายถึง  ความสามารถในการแบ่งพวก
หรือเรียงล าดับวัตถุหรือสิ่งของโดยที่เกณฑ์ เกณฑ์ดังกล่าวอาจจะใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือ
ความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะนี้ ได้แก่ แบ่งพวกสิ่งของหรือ
เรียงล าดับสิ่งของโดยจากเกณฑ์ ซึ่งอาจเป็นของตนเองหรือของผู้อ่ืนเป็นผู้ก าหนด นอกจากนี้ยังมีการ
บอกเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งพวก หรือเรียงล าดับสิ่งของที่ผู้อ่ืนท าไว้ เป็นต้น 

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/Space  
Relationship and Space–time Relationship) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครอบครอง
อยู่จะมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น  โดยทั่วไปแล้วสเปสของวัตถุมี 3 มิติ คือ ความกว้าง           
ความสูง และความยาว ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง             
3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลา หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถท่ีบ่งบอกว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 
 5.1 ชี้บ่งรูป 2 มิติและวัตถุ 3 มิติที่ก าหนดให้ได้ 
 5.2 วาดรูป 2 มิติจากวัตถุ หรือรูป 3 มิติที่ก าหนดให้ได้ 

5.4 บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได้ 
5.4 บอกความสัมพันธ์ของรูป 2 มิติได้ เช่น ระบุรูป 3 มิติที่เห็นเนื่องจากการหมุนรูป 2 

มิติ เมื่อเห็นเงาของวัตถุ (2 มิติ) สามารถบอกรูปทรงของวัตถุเป็นต้นก าเนิดเงา 
5.5 บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ (3 มิติ) ออกเป็น 2 ส่วน 
5.6 บอกต าแหน่งหรือทิศของวัตถุได้ 
5.7 บอกได้ว่าวัตถุหนึ่งอยู่ในต าแหน่งหรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 
5.8 บอกความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่หน้ากระจกและภาพที่ปรากฏในกระจกว่าเป็นซ้ายหรือ

ขวาของกันและกันได ้
5.9 บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาได้ 
5.10  บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งของต่าง ๆ กับ

เวลาได้ 
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  6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล(Organizing Data and Communication)
การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง 
และจากแหล่งอ่ืนมาจัดกระท าเสียใหม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมูลชุดนี้ดีขึ้น โดยอาจ
เสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการเขียน บรรยาย เป็นต้น 
ความสามารถที่บ่งบอกว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 

6.1 เลือกรูปแบบที่จะใช้ในการเสนอข้อมูลให้เหมาะสม 
6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใช้ในการน าเสนอข้อมูลได้ 
6.3 ออกแบบการน าเสนอข้อมูลตามรูปแบบที่เลือกไว้ 
6.4 เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้นได้ 
6.5 บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยข้อความที่เหมาะสม กะทัดรัดจนสื่อความหมาย

ให้ผู้อื่นเข้าใจได ้
6.6 บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงต าแหน่งของสภาพที่ตนสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inferring) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล หมายถึง 
การเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
เดิมมาช่วย ความสามารถที่บ่งบอกว่าเกิดทักษะแล้ว คือ สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพ่ิมความ
คิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยใช้ความรู้และประสบการณ์มาช่วย 
          8. ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) การพยากรณ์ หมายถึง การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนจะ
ทดลอง โดยอาศัยปรากฏการณ์ท่ีเกิดซ้ า ๆ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้น ๆ มาช่วยในการ
สรุปการพยากรณ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตารางท าได้ 2 แบบ คือ การพยากรณ์
ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่กับการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ความสามารถที่บ่ง
บอกว่าเกิดทักษะแล้ว คือ 
  8.1 การท านายทั่วไป เช่น ท านายผลที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นหลักการกฎ หรือ
ทฤษฎีที่มีอยู่ 
  8.2 การพยากรณ์จากข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 

  8.2.1 ท านายผลที่จะเกิดภายในขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณที่มีอยู่ได้ 
  8.2.2 ท านายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยู่ได้ 

 9. การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหา 
ค าตอบล่วงหน้าก่อนมีการทดลองหรือหาค าตอบที่รอการพิสูจน์ สมมติฐานได้มาจากการสังเกต 
ความรู้ห รือประสบการณ์ เดิมที่ เป็ น พ้ืนฐานอาจถูกหรือผิ ดก็ ได้ ซึ่ งจะทราบผลภายหลั ง                        
การตั้งสมมติฐาน คือ การบอกชื่อตัวแปรต้นซึ่งมีผลต่อตัวแปรตาม และในการตั้งสมมติฐานต้องทราบ
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ตัวแปรจากปัญหาและสภาพแวดล้อมจากตัวแปรนั้น สมมติฐานที่ตั้งขึ้น ท าให้ทราบถึงการออกแบบ          
การทดลอง ซึ่งจะทราบว่าตัวใดเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุม 

10.  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องการ
ทดลองให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้โดยให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการทดลอง และบอก          
วิธีวัดตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการทดลองนั้น 
 11. การก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)  
การก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การบ่งชี้ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้
คงที่ในการตั้งสมมติฐานหนึ่ง ๆ ส าหรับตัวแปรนั้น หมายถึง สิ่งที่แปรเปลี่ยนค าได้ เช่น อายุ ความสูง 
ประเภทของรถ เป็นต้น ตัวแปรต้น หมายถึง สิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งอ่ืน ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการ
ทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งเป็นผลเนื่องมาจาก
ตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะ
แปรตามไปด้วยตัวแปรควบคุมให้คงที่ หมายถึง สิ่ง อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือตัวแปรต้นที่จะท าให้ผล               
การทดลองคลาดเคลื่อน ถ้าว่าไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน 
 12. การทดลอง (Experimenting) การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหา 
ค าตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในการทดลองประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 

12.1 การออกแบบทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการท าทดลองจริง 
12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองใช้อุปกรณ์ถูกต้อง 

เหมาะสม 
12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ 

อย่างเหมาะสม 
13. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป(Interpreting Data and Making Conclusion) 

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป หมายถึง การแปรความหรือการบรรยายลักษณะข้อมูลที่มีอยู่
ในบางครั้งอาจใช้ทักษะอ่ืน ๆ ด้วย เช่นการสังเกต การใช้ตัวเลข เป็นต้น การลงข้อสรุป  หมายถึง           
การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงให้ เห็นว่าเกิดทักษะนี้ คือบอก
ความสัมพันธ์ของข้อมูลได ้
 จากนักการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น 5 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้ง 13 ทักษะ ประกอบด้วย 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น พ้ืนฐาน (Basic Science Process Skills) 8 ทักษะ 
ประกอบด้วย1)ทักษะการสังเกต 2)ทักษะการวัด 3)ทักษะการค านวณ 4)ทักษะการจ าแนกประเภท 
5) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัดกระท าและ
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สื่อความหมายข้อมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 8) ทักษะการพยากรณ์ ซึ่งการท าวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะ
การสังเกต สามารถจะสังเกตสิ่งที่ต้องการทราบสังเกตได้ถูกต้องครบถ้วน ระบุข้อมูลที่สังเกตได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 2) ทักษะการวัด สามารถเลือกใช้เครื่องวัดวัดได้ถูกต้อง และอ่านค่าถูกต้องทั้งหมด             
3) ทักษะการจ าแนก สามารถจัดแนกตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง 4)ทักษะการจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมูลน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และ 5)ทักษะการพยากรณ์ ท านายสรุปค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนได้ถูกต้องตามหลักการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องด้วยจากทักษะทั้ง 5 ทักษะ เป็นการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เหมาะกับพัฒนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวัยนี้มีความอยากรู้อยาก
เห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จึงเหมาะกับการตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้ เรียนได้สังเกต และน าไปสู่
กระบวนการการค้นหาข้อมูล และสื่อความหมายเกี่ยวกับค าตอบ จึงส่งเสริมพัฒนาไปสู่การเรียนใน
อนาคต และทักษะขั้นสูงต่อไป 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         งานวิจัยในประเทศ  

วรรณา คุ้มเสาร์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ์จ าลอง
เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต และ
การทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 30 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ์จ าลองเรื่อง วัสดุและสมบัติ
ของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุ แบบวัดทักษะกระบวนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตและการทดลอง 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ์จ าลอง              
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ์จ าลองเรื่อง               
วัสดุและสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตและการทดลองเรื่องวัสดุ
และสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

ชยานันท์ จันดี (2556) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) ที่จัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E                  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 33 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย     
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องชีวิตพืช 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ผลการศึกษาพบว่า ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
5E มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

สรุปงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สรุปได้ว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นเนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนของครู และจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดและทักษะที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและน าไปในการเรียนรู้ต่อไป 
 

5. ความสามารถในการแก้ปัญหา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 ความหมายความสามารถในการแก้ปัญหา 
Gagne (1970: 63) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นแบบของการเรียนรู้

อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป และ
ใช้หลักการนั้นผสมผสานกันจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
โดยการเรียนรู้ประเภทหลักการนี้ต้องอาศัยหลักการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ประเภทนี้ 
Gagne ได้อธิบายว่า เป็นการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยความสามารถในการมองเห็น
ลักษณะร่วมกันของสิ่งเร้าทั้งหมด 
 Stollberg (1965: 225-228 อ้างถึงใน พรพิมล ดอนหงษ์ไผ่, 2555: 46) ได้กล่าวถึงว่า ได้ให้
ความส าคัญว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหานั้นผู้แก้ปัญหาแต่ละคนย่อมมีลักษณะเฉพาะเป็น
เอกัตบุคคลการแก้ปัญหาจึงไม่เหมือนกัน การแก้ปัญหาไม่มีขั้นตอนที่แน่นอนและไม่เป็นตามล าดับขั้น 
อาจสลับก่อนหลังหรือบางขั้นตอนไม่มี นอกจากนั้นการแก้ปัญหายังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล วุฒิภาวะของสมอง สภาพการณ์ท่ีแตกต่างกัน และกิจกรรมและความสนใจของแต่ละคนที่มีต่อ
ปัญหานั้น 
 Piaget (1962: 120) ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามทฤษฎี
ทางด้านการพัฒนาการในแง่ที่ว่าความสามารถด้านนี้จะเริ่มพัฒนาการมาตั้งแต่ขั้นที่ 3 คือ Stage Of 
Concreate Operation เด็กที่มีอายุประมาณ 7-8 ปี จะเริ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาแบบ
ง่ายๆ ภายในขอบเขตจ ากัด ต่อมาระดับการพัฒนาขั้นที่สี่ Stage Of Formal Operation เด็กท่ีมีอายุ
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ประมาณ 11-14 ปี จะสามารถคิดแก้ปัญหาแบบซับซ้อนได้ และเด็กสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม
ชนิดซับซ้อนได ้

พรพิมล ดอนหงษ์ไผ่ (2555: 46) ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกับประสบการณ์เดิมเพ่ือตัดสินใจใน
การเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่ก าลังประสบอยู่อย่างมีเหตุผล 

อุไร ค ามณีจันทร์ (2552: 50) ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่พบ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลน ามาใช้ในการแก้ปัญหาโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมร่วมกับข้อมูลที่ได้สืบเสาะ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเพ่ือใช้ในการตัดสิน
แก้ปัญหาตรงตามวัตถุประสงค์ 

5.2 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
Weir (1974) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่  1  ขั้นระบุปัญหาหรือตั้งปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาภายใน

ขอบเขตที่ก าหนด 
ขั้นที่  2  นิยามสาเหตุของปัญหาโดยแยกแยะจากลักษณะที่ส าคัญ หมายถึง ความสามารถ

ในการค้นหาและอธิบายสาเหตุที่แท้จริง หรือสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
ขั้นที่  3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา และตั้ งสมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง

ความสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 
ขั้นที่  4  พิสูจน์ค าตอบหรือผลลัพธ์ที่ ได้จากการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถใน               

การอภิปรายผลที่เกิดข้ึนหลังจากการใช้วิธีการแก้ปัญหาว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 
บุญน า อินทนนท์ (2551:7) และอุไร ค ามณีจันทร์ (2552: 7) ได้ให้ความหมายสอดคล้องกัน 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่พบ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการขั้นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การระบุปัญหา หมายถึง ความสนใจในสิ่งที่พบเห็น ซึ่งเกิดเนื่องจากความอยากรู้อยาก
เห็นและทักษะการสังเกต 

 2. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนค าตอบที่อาจเป็นไปได้ซึ่งทางวิทยาศาสตร์
เรียกว่า สมมติฐาน 
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 3. การทดลอง หมายถึง การก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยทักษะในการควบคุมตัวแปร 
การทดลอง และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 4. การสรุปผลการทดลอง หมายถึง การแปรความ อธิบายความหมายของข้อมูลเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

แสงเดือน เจริญฉิม (2552 16:) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติตามข้ันตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1)การระบุปัญหา เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจกับปัญหาและระบุขอบเขตของ
ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

2) การวิเคราะห์ปัญหา เป็นความสามารถในการวางแผนการแก้ปัญหา โดยการพิจารณา
แยกแยะสาเหตุของปัญหา  

3)การเสนอวิธีการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการคิดค้น และเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
สาเหตุของปัญหา  

4)การตรวจสอบผลลัพธ์เป็นความสามารถในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นหลังจากการน าเสนอวิธี
แก้ปัญหา 
   จากข้ันตอนการแก้ปัญหา ของนักศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การแก้ปัญหา ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 ผลการสังเคราะห์การแก้ปัญหา 

Weir (1974) 
 

บุญน า อินทนนท์ 
(2551:7) และอุไร ค ามณี

จันทร์ (2552: 7) 

แสงเดือน เจริญฉิม 
(2552 16:) 

ผลการสังเคราะห์                 
การแก้ปัญหา 

ขั้นที่  1  ขั้นระบุปัญหา
หรือตั้งปัญหา  

1. การระบุปัญหา  1. การระบุปัญหา 1. การระบุปัญหา 

ขั้นที่  2  นิยามสาเหตุของ
ปัญหาโดยแยกแยะจาก
ลักษณะที่ส าคัญ    

 2. การตั้งสมมติฐาน  2. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การวางแผน
แก้ปัญหา 

ขั้นที่  3  ค้นหาแนวทาง
แก้ปัญหา    

3. การทดลอง  3. การเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 

3. การด าเนิน
แก้ปัญหา 

ขั้นที่  4  พิสูจน์ค าตอบ
หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
แก้ปัญหา     

4. การสรุปผลการทดลอง  4. การตรวจสอบ
ผลลัพธ์ 

4.การตรวจสอบผล
ที่ได้จากการ
แก้ปัญหา 
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ได้เสนอผลการสังเคราะห์การแก้ปัญหาไว้ 4  ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) การระบุปัญหา เป็นการตั้งค าถามจากสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องมีการค้นคว้า
ข้อมูล 2) การวางแผนแก้ปัญหา บอกแนวทางขั้นตอนวางแผนแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผน
ตรวจสอบ 3) การด าเนินแก้ปัญหา เลือกแนวทางการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ข้อมูล และลงมือปฏิบัติ
ตามขั้นตอน และ  4) การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา มีการอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือ
ปฏิบัติแก้ปัญหา  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นเสริมทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งมี ดังนี้ การระบุปัญหา 
การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินแก้ปัญหา และการตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          งานวิจัยในประเทศ  

สุภามาส เทียนทอง (2553) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
1) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานการท าโครงงาน พบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง 

พรพิมล ดอนหงษ์ ไผ่  (2555) ได้ท าการวิจัย เกี่ ยวกับ เรื่อง ผลการใช้สื่ อมัลติมี เดี ย                
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารรอบตัวเรา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน               
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 25550 จ านวน 30 คน โดยใช้เครื่องมือที่ ใช้ใน            
การวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่อง สารรอบตัวเรา แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารรอบตัวเรา และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารรอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01                         
โดยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
Shakless (1985, อ้างถึงใน กนกวรรณ พิทยะภัทร์ 2556: 82) ได้ศึกษาผลของการสอน

เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย                
โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองเช้า และกลุ่มทดลองบ่าย กลุ่มทดลองได้รับการสอน               
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จ านวน 18 บทเรียนๆ ละ 30 นาที ในขณะที่กลุ่มควบคุมเรียนตาม
หลักสูตรปกติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงสุดที่สุด 

Nabor (1975: 3241-3242-A, อ้ างถึ งใน  พรพิมล  ดอนหงษ์ ไผ่ , 2555:73) ได้ ศึ กษ า
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับเกรด 5 
และเกรด 6 โดยแบบทดสอบ lowa Test of Education Progress: Scienceวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาและใช้แบบทดสอบ lowa Test of Basic Skill Form 5 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนเกรด 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่า นักเรียนเกรด 5 นักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสามารถในการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน 

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา สรุปได้ว่า ความสามารถใน             
การแก้ปัญหาระดับสูงขั้นนั้นมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนการสอนในวิธีการสอน
ต่าง ๆ ซึ่งต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับวัย            

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน   
เซนต์แอนดรูว์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ และน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียน                
เซนต์แอนดรูว์ ผู้วิจัย พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ 
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ                 
การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน                  
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development: R & D) ใช้ แบบแผนการวิจั ยขั้ น พ้ื นฐาน  (Pre Experimental Design)                      
แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) โดยใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์                 
โดยมีขั้นตอน การด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research
1R: ): การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู และ ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ขั้ นตอนที่  2 การพัฒ นา  (Development

1D  : ) : การพัฒ นากิ จกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research
2R: ) : การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ขั้นตอนที่  4 การพัฒนา (Development
2D  : ) : การประเมินและปรับปรุงกิจกรรม                    

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 

วิธีด าเนินการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ             
การสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน                
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินตามกรอบด าเนินการวิจัย                   
ดังภาพที่ 2 
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 81 
 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research

1R: ) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ของครู และความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

วัตถุประสงค์ 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในวิชา

วิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการโดย 

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

2.  วิ เค ราะห์ ห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ า  ก ลุ่ ม ส าระก าร เรี ย น รู้ วิ ท ย าศ าสต ร์ ข อ ง                             
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 

3.  ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่การจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

4.  ศึกษากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 
5.  ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมกับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์                 
6. ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้    
แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
3. การจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 
แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย 
1. ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน 
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน 
3. นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 77 คน 
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 3 คน  
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วิธีด าเนินการ 
1. วิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ าน ห ลั ก สู ต รแ ก น ก ล า งก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  2551                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ                    
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ว 13101 ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระและตัวชี้วัด 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาและวิเคราะห์
จากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์                      
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัด              
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียน                 
การกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

5. ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1. แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

2. แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดกิจกรรมของครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัด               
การกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

3. แบบสอบถามศึกษาความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน         
วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา มีดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์  (Interview Form) ความความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญการสอน
วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน โดยใช้                     
แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์          
จ านวน 1 ฉบับในเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ             
การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน              
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังรายการต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่ ชื่อโรงเรียน ระดับการศึกษา/วิทยฐานะ เพศ จ านวน 3 ข้อ  

ตอนที่ 2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา                  
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

1) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ            
การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน            
การแก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนและเหมาะสมกับวัย 

2) การจัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับวัย 

3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อ/นวัตกรรมที่ใช้การจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาที่
นักเรียนต้องการ 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาที่
นักเรียนต้องการ  
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การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์โดยมีขั้นตอนการสร้าง
ดังต่อไปนี้ 

1)  ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนสัมภาษณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพ่ือก าหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือ และ
ขอบเขตของเนื้อหา โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามของเขตของเนื้อหา จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแล้ว  
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงแก้ไข  

3) น าแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3  คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ เพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
 -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 

                                                    
N

R
IOC


=  

เมื่อ  
 IOC        =    ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

R       =   ผลคะแนนรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N  =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ถ้าค่า IOC ที่ค านวณได้ ≥ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม แต่ถ้า < 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
ตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด ควรตัดทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177)             
ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของประเด็น              
การสัมภาษณ์ตามกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนจาก
ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ พบว่า ประเด็นแบบสัมภาษณ์  4 ข้อ           
มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดงว่าประเด็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 22-23 หน้า 164-165) 
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4)  น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง/แก้ไข และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 

5. น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับ ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน และ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
           ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์            
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้              
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เชี่ยวชาญการ
สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ โดยการวิเคราะห์
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปใน ตอนที่ 1 จากนั้นน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย และ
วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตอนที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอ
แบบพรรณนาความ โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ได้ดังภาพที่  3  
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนสัมภาษณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  

สร้างแบบสัมภาษณ์ตามของเขตของเนื้อหา 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผลจ านวน 3  คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรง                 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง                 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไข ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง                   
เพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูล 
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2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม                 
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน 2 ห้องเรียน 
จ านวน 77 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เก็บรวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล
เพศ และระดับชั้น ซึ่งข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                         
ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์  ด้านประเด็นปัญหา ด้านแหล่งเรียนรู้ 
และด้านการประเมินการเรียนการสอน   
การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้                   
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา น าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษามาประมวล เพ่ือก าหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือ และขอบเขตของเนื้อหา                 
โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2) สร้างแบบสอบถามตามของเขตของเนื้อหา จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงแก้ไข  

3) น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3  คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการสอบถาม เพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
           +1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

  ถ้าค่า IOC ที่ค านวณได้ ≥ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ มีความเหมาะสมหรือมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม แต่ถ้า < 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ ต้องการวัด ควรตัดทิ้ งหรือน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่               
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177)  ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของประเด็นการสอบถามตามกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
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การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน              
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1-3/2 จ านวน 77 คน พบว่า ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นการสอบถามประเด็นการประเมิน 6 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดง
ว่าประเด็นการสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 21 หน้า 162) 

4) น าแบบสอบถามมาปรับปรุง/แก้ไขในประเด็นของการใช้ส านวนภาษาให้เป็นภาษาที่
เข้าใจง่ายขึ้น และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการแบบสอบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

5) น าแบบสอบถามกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ         
การสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน 2 ห้องเรียน จ านวน 
77 คน โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามได้ดังภาพที่  4  
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 
 
 
 

สร้างแบบสอบถามตามของเขตของเนื้อหา และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ 

น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน ด้านการวัด                 

และ ประเมินผล จ านวน 3  คนเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ 
 

น าไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 77 คน 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

และสร้างโครงสร้างของแบบสอบถาม 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development

1D  : ) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือด าเนินการพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ              
การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน                
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย 
1.  หน่วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเครื่องมือกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ ใบกิจกรรม  
2. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน                
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ                 
การสืบเสาะหาความรู้ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                      
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย 
1. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน  ด้านการสอน 

จ านวน 1 คน  และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน   
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 13101 ภาคเรียนที่ 2                 

ปีการศึกษา 2561  จ านวน 40 คน 
วิธีด าเนินการ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  

2. ตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ              
การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน         
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การแก้ปัญหา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และเครื่องมือกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ ใบกิจกรรม แบบทดสอบ 

3. หาประสิทธิของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะ 

หาความรู้ 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม           

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
4. แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                      

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 
วิธีด าเนินการ 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา                    
ผู้วิจัยได้ด าเนินการมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน                 
การเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2.  ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ               
สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ค าน า ค าแนะน าในการใช้
แผนการจัดกิจกรรม โครงสร้าง/เวลา แผนการจัดกิจกรรม 4 แผน (ประกอบด้วย มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ชิ้นงาน
หรือภาระงาน การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน)                 
สื่อที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม (ใบกิจกรรมและใบความรู้) น าข้อมูลที่รวบรวมได้  ก าหนดเนื้อหา
สาระของกิจกรรมที่ควรจัดให้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โดยพิจารณาจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา ซึ่งเนื้อหาในการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดให้
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ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 4 แผน ดังนี้  

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ชนิด และสมบัติของวัสดุ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การใช้ประโยชน์ของวัสดุ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ประโยชน์และอันตรายของวัสดุ 

3. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่างที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอค าแนะน า 

4. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่าง และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้มาประเมิน
กิจกรรมฉบับร่าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 3  ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์  
ด้านการสอน และด้านวัดและประเมินผล จ านวน 3 คน มีรายละเอียดของการตรวจสอบโดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

4.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความสอดคล้องเก่ียวกับความถูกต้องของ 
เนื้อหา และสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ตรวจสอบความสอดคล้องเกี่ยวกับความถูกต้องของ
ระยะเวลาการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

4.3 ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของการประเมินผลแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และคณะผู้เชี่ยวชาญ และพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องตามเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
1. เพ่ิมเติมจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เป็นครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2. เขียน
แบบร่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยยึดเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 3.ปรับใบกิจกรรมที่มี
ภาพประกอบให้ชัดเจน 

5. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่างเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคะแนน ดังนี้ 
              +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นสอดคล้อง                                
                0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นสอดคล้อง
หรือไม ่
              -1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นไม่มีสอดคล้อง                  
ซึ่งสามารถน าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 
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N

R
IOC


=  

     IOC   หมายถึง   ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
     R      หมายถึง   คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 

              R   หมายถึง    ผลคะแนนรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
                N    หมายถึง    จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 ถ้าค่า IOC มีค่าตั้งแต่ ≥0.50 ขั้นไป แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น
สอดคล้อง แต่ถ้า< 0.50 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นควรน ามาปรับปรุง
แก้ไขใหม่  (มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177) ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
สืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมิน 4 
แผน มีค่าความสอดคล้องอยู่ในระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งแสดงว่าประเด็นการประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 24-27 หน้า 
166-172) 

6. น าผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่างของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่างเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม  

7. น าผลที่ได้จากการหาคุณภาพมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความ
ถูกต้องก่อนน าไปทดลองใช้จริง โดยปรับแก้ไขระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และปรับรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมในห้องเรียน และใบกิจกรรมปรับค าให้ง่ายต่อการเข้าใจของนักเรียน  

การสร้ า งแผน กิ จกรรมการ เรี ยน รู้ วิ ท ย าศ าสตร์ โดย ใช้ ปั ญ ห าเป็ น ฐาน ร่ วมกั บ                              
การสืบเสาะหาความรู้ มีการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัด และจ านวน (ชั่วโมง) 

หมายเหตุ  ท าแบบทดสอบท้ายแผน 

 

 

 

 

 

แผนการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ 

ชื่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จ านวน
(ชั่วโมง) 

ก่อนใช้แผน
กิจกรรม 

สอบก่อนเรียน 
(แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา) 

ว 3.1 ป 3/1, ว 3.1 ป 3/2 
ว 3.2 ป 3/1, ว 3.2 ป 3/2 
ว 8.1 ป 3/1 ว 8.1 ป 3/2              
ว 8.1 ป 3/4 ว 8.1 ป 3/6 

1 

1 ชนิด และสมบัติของวัสดุ ว 3.1 ป.3/1, ว 8.1 ป.3/1 
ว 8.1 ป.3/2 

4 

2 การใช้ประโยชน์ของวัสดุ ว 3.1 ป.3/2, ว 8.1 ป.3/1 
ว 8.1 ป.3/4 

5 

3 ผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ว 3.2 ป.3/1, ว 8.1 ป.3/1 
ว 8.1 ป.3/2 
 

5 

4 ประโยชน์และอันตรายของวัสดุ ว 3.2 ป.3/2, ว 8.1 ป.3/1       
ว 8.1 ป.3/4, ว 8.1 ป.3/6  

5 

หลังใช้แผน
กิจกรรม 

สอบหลังเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ แบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบความสามารถใน

การแก้ปัญหา และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ว 3.1 ป 3/1, ว 3.1 ป 3/2 
ว 3.2 ป 3/1, ว 3.2 ป 3/2 
ว 8.1 ป 3/1 ว 8.1 ป 3/2              
ว 8.1 ป 3/4 ว 8.1 ป 3/6 

1 

รวม 21 
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โดยสรุปการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ดังภาพที่  5  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่างที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่างแก้ไขแล้วโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์            

จ านวน 3  ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่างเพ่ือหา                

ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)                               

ปรับปรุงแก้ไข 
 

น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ตัวเลือก โดยนักเรียนจะต้องเลือกตอบค าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียว โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน ดังนี้ 

    การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังต่อไปนี้ 
1) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือคู่มือ

วัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ เอกสาร งานวิจัย ต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะของแบบทดสอบ                         
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

2) ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ   

3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุม
เนื้อหาลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน             
ดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 วิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 

        
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

 

กา
รจ

 า 
(R

em
em

be
rin

g)
 

กา
รเข

้าใ
จ(

Un
de

rst
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ng

) 

กา
รป

ระ
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ตใ์
ช้ 

(A
pp
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รว
ม 

ว 3.1 ป.3/1 จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็น
ส่วนประกอบของของเล่น ของใช้ 

2 3 - 5 

ว 3.1 ป.3/2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด 2 2 - 4 

ว 3.2 ป.3/1 ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระท า หรือท าให้ร้อนขึ้นหรือท า
ให้เย็นลง     

1 3 1 5 

ว 3.2 ป.3/2 อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ    

- 4 2 6 

รวม 5 12 3 20 
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4)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอคณะกรรมที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  

5)  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้น
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
3 คน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน  1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผล 1 ท่าน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 1.ปรับแบบทดสอบให้
สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมของบลูตามที่ก าหนดไว้ และการสร้างแบบทดสอบขั้นการวิเคราะห์ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่ไม่สอดคล้องกับวัยของนักเรียน 2.ปรับการใช้ค าตั้งค าถามในออก
แบบทดสอบให้ง่ายต่อการเข้าใจ และค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)น าตาราง
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

+1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด                
- 1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

ถ้าค่า IOC ที่ค านวณได้ ≥ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม แต่ถ้า < 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
ตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด ควรตัดทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177)  
โดยเลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสอดคล้องโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 ผ่านการพิจารณาค่าความ
สอดคล้องจ านวน 40 ข้อ ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องยอมรับ
ได้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 28 หน้า 174) 

6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 70 คน  

7) วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อคัดเลือกข้อสอบ จ านวน 20 ข้อ ส าหรับใช้ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน และน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
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7.1 การตรวจสอบความยากง่าย (Difficulty) ความยากง่าย คือ คุณสมบัติของเครื่องมือ
ประเภทแบบทดสอบที่วัดความรู้ ที่ระบุว่าข้อสอบนั้นยากง่ายเพียงใด ใช้สัญลักษณ์ p  โดยใช้สูตรดังนี้ 

                      
N

  R  
p =  

  p แทน  ความยากง่ายของแบบทดสอบ 
  R แทน จ านวนคนที่ท าข้อนั้นถูก 
  N แทน จ านวนคนที่ท าข้อนั้นทั้งหมด 
 โดยมีเกณฑ์ก าหนดค่าความยากง่าย คือ อยู่ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ถ้าค่าความยากง่าย < 0.20  
ถือว่าข้อค าถามนั้นยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่าย  > 0.80 ถือว่าข้อค าถามนั้นง่ายเกินไป                      
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 188) ซึ่งได้ค่าความยากง่ายอยู่ในระหว่าง 0.24 - 0.80 

7.2 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) อ านาจจ าแนก คือ คุณสมบัติของ
เครื่องมือที่จ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ โดยใช้สูตรดังนี้ 

    

2

N

RR
r Lu −=     

  r   แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
 uR   แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
 

LR   แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
 N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

ใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก (r) มีการแปลค่าอ านาจจ าแนกแปลผล ได้ดังนี้  
  0.40 – 1.00  คือ  จ าแนกได้ดี ซึ่งมีค่าระหว่าง 1- ถึง 1+ เป็นข้อสอบที่ดี 
    0.30 – 0.39 คือ  จ าแนกได้ดี เป็นข้อสอบที่ดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุง 

0.20  – 0.29  คือ  จ าแนกได้พอใช้ แต่ต้องปรับปรุง 
        -1.00 – 0.19   คือ   ไม่สามารถจ าแนกได้ ต้องปรับปรุง หรือตัดทิ้ง  
 โดยเกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จึงแสดงว่าข้อสอบนั้น  
จ าแนกได้ดี (มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 186) ซึ่งได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในระหว่าง 0.20– 0.71 
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 7.3 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คือ คุณสมบัติของเครื่องมือที่ให้ผลการวัด
คงที่ของคะแนนที่ได้ ผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ปรนัย จ านวน 30 ข้อโดยใช้สูตร KR-20 ของ             
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson 20) มีสูตรดังนี้ 

    











−=


s
2tt

pq
1

1-n

n
r    

  ttr  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  n แทน จ านวนข้อค าถาม 

  s
2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

  p แทน สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 
  q แทน สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละข้อ (q = 1-p) 
 โดยพิจารณาค่าความเชื่อมั่นควรมีค่ามากกว่า 0.75 ขึ้นไป เพ่ือคัดเลือกแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนตามเกณฑ์ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 182) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 
จากการน าผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 

จ านวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยโดยน าข้อสอบไปวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
เป็นรายข้อ ทุกข้อที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.24 -0.80 ผลการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก 
พบว่า ข้อที่ 3,5-7,9,10,12-14,16-19,22,24-37,39 และ40 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-
0.71 แสดงว่ามีข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน 30 ข้อ(รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 29 
หน้า 176) แล้วเลือกข้อสอบมาใช้ในการวิจัย 20 ข้อ และได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 
0.81 ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัสดุรอบตัวเรา สามารถน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

8. น าแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้วไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับ              
การสืบเสาะหาความรู้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดังภาพที่  6  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ 

ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) ของข้อสอบ แบบวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม  

 
น าไปปรับปรุงแก้ไข และน าไป Tryout กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 

 

น ามาวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อโดยคัดเลือกข้อสอบ จ านวน 20 ข้อ  โดยคัดเลือกข้อสอบที่มี                   
ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  

 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

จ านวน 1 ฉบับ ใช้ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากเมื่อเรียนจบ            
แต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประเมินตามเกณฑ์ที่ให้คะแนนแบบ Rubric 
Score ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้                     
 การสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เฉพาะทักษะ
ส าคัญที่ใช้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเนื้อสาระและตัวชี้วัดจากคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
และแนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือศึกษารายละเอียด 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละทักษะ 

3. วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะส าหรับนักเรียนระดับ                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

4. สร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยนี้ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้จากกาศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                   
จะประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 5 ทักษะ เป็นทักษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยระบุเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับคุณภาพ (Scoring Rubrics) ซึ่งก าหนด
เกณฑ์ให้คะแนนออกเป็น 3 ระดับ รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  เกณฑ์ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ร า ย ก า รป ร ะ เ มิ น
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับคะแนน 
3 

(สูง) 
2 

(ปานกลาง) 
1  

     (ต่ า) 
1. ทักษะการสังเกต ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้

ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลที่
สังเกตได้ถูกต้องครบถ้วน 

ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
ถูกต้อง และสามารถ
บันทึกข้อมูลที่สังเกตได้แต่
ไม่ครบถ้วน 

ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
ถูกต้อง แต่ยังไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ 

2. ทักษะการวัด เลือกใช้เครื่องวัดได้ถูกต้อง 
และอ่านค่าถูกต้องทั้งหมด 

เลือกใช้เครื่องวัดได้ถูกต้อง 
และอ่านค่าถูกต้อง
บางส่วน 

เลือกใช้เครื่องวัดได้
เหมาะสม และอ่านค่าได้ไม่
ถูกต้อง 

3. ทักษะการจ าแนก จัดประเภทของสิ่งของได้
ตามเกณฑ์ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม ครบถ้วน 

จัดประเภทของสิ่งของได้
ตามเกณฑ์ได้ถูกต้อง แต่ยัง
ไม่ครบถ้วน 

จัดประเภทของสิ่งของได้
ตามเกณฑ์ได้ถูกต้อง
บางส่วน และยังไม่ครบถ้วน 

4. ทักษะการจัด
กระท า 
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และแปล
ความหมายได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และแปล
ความหมายได้ถูกต้อง แต่
ยังไม่สมบูรณ์ 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็นไม่
เป็นระบบ และแปล
ความหมายได้ถูกต้อง
บางส่วน  

5. ทักษะการ
พยากรณ์ 

สามารถคาดเดาค าตอบ
ก่อนล่วงหน้าได้ถูกต้อง 
แม่นย า 

สามารถคาดเดาค าตอบ
ก่อนล่วงหน้าได้ถูกต้อง แต่
บางส่วนคาดเคลื่อน 

สามารถคาดเดาค าตอบก่อน
ล่วงหน้า แต่ส่วนใหญ่คาด
เคลื่อน 

การวิเคราะห์ผลประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์น ามาแปลความหมายคะแนน
เฉลี่ย โดยค านวณจากความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ย (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2555: 12) 

  ความกว้างของอันตรภาคชั้น=  คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
              จ านวนชั้น 
โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 2.50 – 3.00  หมายถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง 
ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49  หมายถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ                  

ปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49  หมายถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ า 
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เสนอแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลังจากนั้นน ามาให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน และด้านวัด
และประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบประเมิน มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดงว่าแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ (รายละเอียด 
ภาคผนวก ค ตารางที่ 30 หน้า 177) 

5. ปรับปรุงแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ แก้ไขรายละเอียด
ของระดับคุณภาพให้มีความชัดเจน และระบุให้ง่ายต่อการเข้าใจ และในแต่ละระดับคุณภาพ ให้
สอดคล้องกับแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. น าแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
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โดยสรุปขั้นตอนการสร้างประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ดังภาพที่  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการสร้างประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเนื้อสาระและตัวชี้วัดจากคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

สร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และระบุเกณฑ์การให้คะแนน                    
แบบ Rubric Score 

เสนอแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอนและ

ด้านวัดและประเมินผล  หาค่าความค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 

 

วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ 
 

 

น าแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 

 



 103 
 
        4. แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  

แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา จ านวน 4 ฉบับ                        
ใช้ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังจากเมื่อเรียนจบแต่ละแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประเมินตามเกณฑ์ที่ให้คะแนนแบบ Rubric Score ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้
คะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้                                                    

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินความสามารถใน                   

การแก้ปัญหา 
2. ศึกษาข้ันตอนและวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. สร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาโดยตรวจให้คะแนนตามรูบริคส์ (rubrics)  

จากเกณฑ์การประเมินการแก้ปัญหา ซึ่งการสร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ประกอบด้วยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จ านวน 5 สถานการณ์ เป็นแบบอัตนัย ตามขั้นตอน 
การแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric Score  ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า  โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายความสามารถใน
การแก้ปัญหา ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 2.50 – 3.00  หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง 
ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49  หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ า 

ซึ่งแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ได้ดังตารางที่  13 
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ตารางที่ 13 เกณฑ์แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถใน            
การแก้ปัญหา 

ระดับคะแนน 
3 

(สูง) 
2 

(ปานกลาง) 
1 

(ต่ า) 
1. การระบุปัญหา 
- ก าหนดปัญหาชัดเจน  

สามารถระบุปัญหาได้
ตรงถูกต้องตรงประเด็น 
และชัดเจน โดยได้จาก
การสืบค้นข้อมูล  

ระบุปัญหาได้ถูกต้อง  
แต่ไม่สอดคล้อง
สถานการณ์ปัญหาที่
เกิดข้ึน 

ระบุปัญหาไม่ได้ และ
ไม่ถูกต้อง 
 

2. การวางแผน
แก้ปัญหา 
-มีการศึกษาค้นคว้าที่
ก าหนด  

สามารถบอกวิธีการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมมี
ความเป็นไปได้  

เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
แต่ไม่สมเหตุสมผล มี
ความเป็นไปได้น้อย  
 

เลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้ แต่ไม่มีความเป็นไป
ได้  
 

3.การด าเนินแก้ปัญหา 
-ด าเนินตามแผน
กิจกรรมที่ก าหนด 

เลือกแนวทางการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
ข้อมูล และลงมือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนได้ 

เลือกแนวทางการ
แก้ปัญหา และลงมือ
ปฏิบัติตามข้ันตอน 

เลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัญหา
ที่เกิดขึ้น 

4.การตรวจสอบผลที่ได้
จากการแก้ปัญหา 
-สรุปผลตามข้อมูลจริง 
-การให้เหตุผลที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

สามารถระบุผลที่ได้
จากการแก้ปัญหาได้
ถูกต้องสมบูรณ์ และให้
เหตุผลที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง  

 

ระบุผลที่ได้จากการ
แก้ปัญหาได้ แต่ไม่
สามารถให้เหตุผลที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง  
 

ระบุผลที่ได้จากการ
แก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 
 
 

4. น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้เพ่ือความถูกต้อง และความสัมพันธ์กับ                     
การแก้ปัญหา และประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้านการแก้ปัญหาโดย
แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหานี้จะวัดในระดับวางแผนการแก้ปัญหาตั้งแต่ขั้นที่ 1, 2, 3 
และ 4  

5.  ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เรื่องของปรับค าในการเขียนเกณฑ์ให้ขยายความ 
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6.  น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนทางวิทยาศาสตร์  
3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ เพ่ือความถูกต้องเที่ยงตรงตามหัวข้อ และ
ความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา และประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้าน          
การแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบประเมินความสามารถใน              
การแก้ปัญหา พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบประเมิน มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00              
ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 31 หน้า 179) 

7.  น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่ ได้ปรับปรุงแล้วเสนอต่อที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ อีกครั้งแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยแก้ไขรายละเอียดของ
ระดับคุณภาพให้มีความชัดเจน และระบุให้ง่ายต่อการเข้าใจ และในแต่ละระดับคุณภาพให้สอดคล้อง
กับแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 

8. น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้นักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 
 

โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ได้ดังภาพที่  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาโดยตรวจให้คะแนนตามรูบริคส์ (rubrics) 

 
น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์               

และปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 

ศึกษาขั้นตอนและวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

 

น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนทางวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน 

น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้นักเรียน                       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  
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    5. แบบสอบถามความคิดเห็น 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบ              
มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย   
จ านวน 15 ข้อ ซึ่งใช้ภายหลังเสร็จสิ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนเรียน
ครบทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้  
 1. ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารการวัดหรือประเมินผลต่างๆ 
 2. ส ร้ างแบบสอบถามความคิ ด เห็ นป รับ รายละ เอียด ให้ เหมาะสมกั บนั ก เรียน                            
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ข้อค าถามแบ่งเป็น 3 ประเด็น 
คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 15 ข้อ โดยถือเกณฑ์การประเมินคะแนน ดังนี้ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้             
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 72-74) 

 ☺  ให้คะแนน 3 คะแนน  
   ให้คะแนน 2 คะแนน  
   ให้คะแนน 1 คะแนน 
จากนั้นน าค่าเฉลี่ยที่ ได้จากการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปล

ความหมายรายข้อ โดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.00   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นน ามาให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้านการสอน และด้านวัดและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามแล้ว และน า
ข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า            
ค่าความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีค่าความ
สอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถ
น าไปเก็บข้อมูลได้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 32 หน้า 180) 
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โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ดังภาพที่  9  

 

 

 

  

  

 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารการวัดหรือประเมินผลต่าง ๆ 
 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน และด้านวัดและประเมินผล 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปรับปรุงแก้ไข 
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ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั  (Research
2R: ) การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะ               
หาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ื อให้                
การวิจัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดแผนแบบการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้แบบแผนการวิจัย            
ขั้นพ้ืนฐาน (Pre Experimental Design) ใช้ แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน-หลัง (The One-Group 
Pretest-Posttest Design) ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 144 ) 

แบบแผนการวิจัย 
 

 
เมื่อ   

1T  แทน การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ก่อนเรียน 

 X    แทน  การทดลองใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

1T    แทน การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้หลังเรียน 

แหล่งข้อมูล 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนห้อง 1 จ านวน  

40 คน ห้องเรียนห้อง 2 จ านวน 37 คน รวมทั้งหมด 2 ห้อง จ านวน 77 คน โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษา นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1                 
จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 
ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม 

 
 

    1T                X       2T   
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1.  กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้               

เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และเครื่องมือกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  ได้แก่  ใบบันทึกกิจกรรม 
แบบทดสอบ  

วิธีด าเนินการ 
หลังจากการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ                    

การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน                  
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิธีด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน                    
เซนต์แอนดรูว์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

2. ผู้วิจัยก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้   เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ฉบับร่างไปทดลองใช้ โดยผู้วิจัยได้ทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับนักเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ที่ทดลองกิจกรรรมการเรียนรู้และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 40 คน โดยใช้ระยะเวลาสอน 21 ชั่วโมงในภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2561 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ในการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  มีขั้นตอน ดังนี้    

3.1 ผู้วิจัย เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามแนวแผนการจัด 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ระยะเวลาทั้งหมด 21 
ชั่วโมง 

3.2  การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา ครูกระตุ้นนักเรียนโดยใช้ค าถาม/สถานการณ์
กระตุ้นให้เกิดข้อสงสัย ท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถระบุปัญหาที่พบได้ โดยผู้สอน
เป็นผู้ช่วยเหลือใช้ค าถามกับผู้เรียนเพ่ือน าข้อมูลไปตอบค าถาม/ประเด็นปัญหา  

ขั้นที่ 2 ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล นักเรียนได้แสวงหาสืบค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
สงสัย/ประเด็นปัญหา และบันทึกข้อมูลที่ได้  โดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะน า และสนับสนุนผู้เรียนในการ
เสาะหาข้อมูลจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการและวางแผน นักเรียนร่วมกันอธิบายข้อมูลที่รวบรวมได้ เลือก
แนวทางขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ของสถานการณ์ปัญหา และ 
ลงมือปฏิบัติตามทีว่างแผนไว้ 

  ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายผล นักเรียนน าเสนอผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา และ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน และครูขยายความรู้เพ่ิม
หากมีข้อสงสัย  

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล ครูสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน โดยผู้สอนมีการวัด
และประเมินผลการเรียนทั้งทางด้านเนื้อหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ ความสามารถ
แก้ปัญหาของผู้เรียน 

4.  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปทดสอบผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบ
เสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ในการทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามา
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ (dependent)   
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ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development
2D  : ) การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

วัตถุประสงค์   
เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ               

การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน                 
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผน             
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแผนการจัดกิจกรรม                     
การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาที่มี
ความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  
2. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
3. แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                      

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 
วิธีด าเนินการ 

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาโดยมี
ขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ 

1.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่  4                
วัสดุรอบตัวเรา แล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์                  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน  
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1.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบ เป็นปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก เกณฑ์ให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
  1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

1.4  น าคะแนนที่ ได้ จากการทดสอบก่อนและหลั งเรียนมาหาค่ าค่ าเฉลี่ ย  ( x̅)                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่าที                
(t-test dependent) เพ่ือหาค่าความแตกต่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS 
  2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยน าคะแนน
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              

มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนการ
ประเมิน โดยน าคะแนนประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่ได้จากหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ

ประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ การวิเคราะห์/
สถิติที่ใช้ 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  

การหาค่า 
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ค่า IOC  

นักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปี
ที ่3 โรงเรียน
เซนต์แอนดรูว์  

แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- ค่าเฉลี่ย (x̅) 
-ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
 

2 . เ พ่ื อ ป ร ะ เมิ น ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
สืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3 

 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ตามโดยใช้
ปัญ หาเป็ นฐานร่วมกับการสื บ
เสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

การทดสอบ
ความรู้ก่อน
และหลังการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 3/1  

แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการ
เรียน
วิทยาศาสตร์ 

- ค่าเฉลี่ย (x̅) 
-ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
-หาทดสอบ      
ค่าที (t-test) 
แบบ 
Dependent 
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ตารางที่ 14  สรุปวิธีด าเนินการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ การวิเคราะห์/
สถิติที่ใช้ 

2.2 เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 หลังที่ ได้รับ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
สืบเสาะหาความรู้ 

ประเมินทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 3/1 

ประเมินทักษะ
กระบวนการ
ทาง 
วิทยาศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย (x̅) 
-ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
 

2.3 เพ่ือศึกษาความสามารถในการ 
แก้ปัญหาหลังที่ได้รับกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ 

ประเมิน
ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 3/1 

ประเมิน
ความสามารถ
ในการ 
แก้ปัญหา 

ค่าเฉลี่ย (x̅) 
-ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
 

2.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ 
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

สอบถามความ
คิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 3 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่
มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้  

- การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา  

- ค่าเฉลี่ย (x̅) 
- ส่วนเบี่ยงเบน
ม า ต ร ฐ า น 
(S.D.) 

จากวิธีด าเนินการวิจัยทั้งหมด สรุปได้ว่า การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็น
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา(Research and Development: R & D) ใช้แบบแผนการวิจัยขั้น
พ้ืนฐาน  (Pre Experimental Design) แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง(The One-Group 
Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1                
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ผู้วิจัยด าเนินการทดลองวิจัย
และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)  แบบ dependent  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
สืบเสาะหาความรู้ และความสามารถในการแก้ปัญหาหลังที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู และ 
ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาความต้องการ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Research 1R: ) 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ 
(Development 1D  : ) 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ       
การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน             
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Research 2R: ) 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 (Development 2D  : ) 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

ตอนที่ 4.2 ผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

ตอนที่  4.3 ผลความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
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ตอนที่  4.4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู และ
ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาความต้องการ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (Research 1R: ) 

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 
2. ผลการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้                 

เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้                       
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้                 
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้                   
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 77 คน โดยการสอบถามเกี่ยวกับ 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  2) สื่ ออุปกรณ์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  3 )เนื้ อหาวิทยาศาสตร์  และ                            
4 )การประเมินผลการเรียนการสอน 

4. ผลการศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง                   
วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 คน โดยการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 1) เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) สื่อ/
นวัตกรรม และ3) การวัดและประเมินผลของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
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1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
พบว่าการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นใน                  
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิ ต               
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพมีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังพบว่าโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ 
สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดให้ผู้เรียนได้เรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
เวลา 21 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามหลักการจุดหมายและสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหา 

2. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎี จากสร้างการจัดกิจกรรมเรียนรู้                 
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพื่ อเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 
 จากการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี จากสร้างการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า เป็น
กิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะเจตคติ โดยมี
การวางแผนการจัดกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นความแตกต่างของผู้เรียน 
เน้นการเรียนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดบรรยากาศ และ 
ชี้เสนอแนะเป็นแนวทางที่ผู้เรียนจะน าไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูล ให้ผู้เรียนได้รู้จักกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา คือ กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
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ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจ 
เรื่องวัสดุรอบตัวเรา แล้วยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา กิจกรรมมีการท างานกลุ่มร่วมกันท าให้ผู้เรียนเกิดมนุษย์สัมพันธ์อันดี ปรับตนเองเพ่ือ
ในการท างานกลุ่ม ท าให้บรรยากาศในการท ากิจกรรมเป็นมิตร และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1) ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา  
 1.1 ผู้สอนจะตั้งค าถามกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเรียน โดยให้ผู้เรียนสังเกตสิ่งของที่ผู้สอน
เตรียมมาแล้วให้นักเรียนถามค าถาม 
  1.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาผ่านทาง YouTube หรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่
ผ่านมาจนกว่าจะเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา 
2) ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล  
           2.1 ผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันค้นคว้าข้อมูลสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน 
ๆ โดยผู้สอนชี้แจงก าหนดหัวข้อที่ต้องค้นคว้า พร้อมแจกใบกิจกรรม สถานการณ์แก้ปัญหาให้นักเรียน 
และจดบันทึกข้อมูลที่ได้   
3) ขั้นด าเนินการ และวางแผน 
 3.1 ผู้เรียนร่วมกันอธิบายข้อมูลที่รวบรวมได้หลังจากไปสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือ
แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ วิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการตั้งปัญหา สมมติฐาน พร้อมระบุขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  
 3.2 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามวิธีที่เลือกในการแก้ปัญหาโดยเลือกวิธีที่มีความเป็นไป ได้ โดย
ผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยเหลือเสนอแนะ 
4) ขั้นอภิปรายผล   
 4.1 ผู้เรียนน าเสนอผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา และตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม 
  4.2 ผู้สอนขยายผลความรู้ และประสบการณ์ของนักเรียน  
5) ขั้นประเมินผล 
  5.1 ผู้สอนสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน ให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรม และแบบทดสอบ
ความสามารถแก้ปัญหา โดยผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือตลอดการท าแบบทดสอบของนักเรียน   
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 3. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้                 
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 77 คน โดยการสอบถามเกี่ยวกับ 1) รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 2) สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3)เนื้อหาวิทยาศาสตร์ และ                 
4 )การประเมินผลการเรียนการสอน 
 ผลของการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้                 
โดยการสอบถามเกี่ยวกับ 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 2) สื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 3)เนื้อหาวิทยาศาสตร์ และ 4 )การประเมินผลการเรียนการสอนเรื่อง วัสดุ
รอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ค่าร้อยละ ดังตารางที่ 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
35 
42 

 
45.45 
54.55 

รวม 77 100.00 

จากตารางที่ 15  พบว่า ข้อมูลไปด้านเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนทั้งหมด 77 คน เป็นเพศชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.45 และเพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55  

ตอนที่ 2 ความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ห้อง มีจ านวนทั้งหมด 77 คน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 16 จ านวนร้อยละความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ความถี่ ร้อยละ ล าดับที่ 

1.ความต้องการรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
  1.1 เป็นกิจกรรมที่ศึกษาด้วยตนเอง 
  1.2 เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
  1.3 ให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  1.4 ให้วิทยากรต่างโรงเรียนเข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติม 
  1.5 ให้ครูเป็นผู้สอนหน้าชั้นเรียน 
  1.6 ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้/ใบงาน 
  1.7 ฝึกปฏิบัติจากใบงาน 
  1.8 ค้นคว้าจากสื่อออนไลน์ (Online)  

 
 
7 
66 
20 
8 
28 
16 
31 
40 

 
 

9.09 
85.71 
25.97 
10.39 
36.36 
20.78 
40.26 
51.95 

 
 
8 
1 
5 
7 
4 
6 
3 
2 

2. ความต้ องการให้ สื่ อ อุปกรณ์ การ เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
  2.1 สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถท า การทดลองได้ไม่
ช ารุด 
  2.2 จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
  2.3 สื่อการสอนมีความทันสมัย 
  2.4 สื่อจากYouTube/คลิปวีดีโอ 
  2.5 สื่อที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป 
  2.6 สื่อการสอนของจริงที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้  
 

 
69 
1 
12 
64 
8 
54 

 
89.61 
1.30 
15.58 
83.12 
10.39 
70.13 

 
1 
6 
4 
2 
5 
3 
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ตารางที่  16 จ านวนร้อยละความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 

 

ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ความถี่ ร้อยละ ล าดับที่ 

3. ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
  3.1 เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3.2 มีความสอดคล้องกับวิชาอ่ืน ๆ 
 

 
66 
11 

 
85.71 
14.29 

 
1 
2 

4. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 
  4.1 การสังเกตการตอบค าถาม 
  4.2 การทดสอบ 
  4.3 การถาม-ตอบในชั้นเรียน 
  4.4 วัดตามสภาพจริง (ชิ้นงาน) 
  4.5 แบบฝึกหัด 
  4.6 การปฏิบัติการทดลอง 

 
11 
48 
36 
30 
39 
52 

 
14.29 
62.34 
46.75 
38.96 
50.65 
67.53 

 
6 
2 
4 
5 
3 
1 

5.ด้านสถานการณ์ปัญหา 
  5.1 ครูหาปัญหาให้ 
  5.2 นักเรียนร่วมกัน 
  5.3 ปัญหาในท้องถิ่น 
   

 
36 
57 
8 

 
46.75 
74.03 
10.39 

 
2 
1 
3 

6. ด้านแหล่งที่แสวงหาความรู้ 
  6.1 ห้องสมุด 
  6.2 หนังสือแบบเรียน 
  6.3 อินเตอร์เน็ต 
  6.4 ครูผู้สอน 

 
57 
21 
53 
36 

 
74.03 
27.27 
68.83 
46.75 

 
1 
3 
2 

    4 
หมายเหตุ  นักเรียนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่ 16 นักเรียนต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ โดยพิจารณารายด้าน ดังนี้ 
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ด้านที่ 1 ความต้องการรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า ในด้านความ
ต้องการรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) เป็น
กิจกรรมที่ศึกษาด้วยตนเอง ร้อยละ 85.71 2) ค้นคว้าจากสื่อออนไลน์ (Online) ร้อยละ 51.95                 
3) ฝึกปฏิบัติจากใบงาน ร้อยละ 40.26 4) ให้ครูเป็นผู้สอนหน้าชั้นเรียน ร้อยละ 36.36 5) ให้นักเรียน
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.97 6)ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้/ใบงาน 
ร้อยละ 20.78 7) ให้วิทยากรต่างโรงเรียนเข้ามาให้ความรู้เพ่ิมเติม และ 8) เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้แบบ
กลุ่มย่อย ร้อยละ 9.09 

ด้านที่ 2 ความต้องการให้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า ในด้านความ
ต้องการให้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  1)  สื่อการ
สอนที่นักเรียนสามารถท า การทดลองได้ไม่ช ารุด ร้อยละ 89.61 2) สื่อจากYouTube/คลิปวีดีโอ  
ร้อยละ 83.12 3) สื่อการสอนของจริงที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ 70.13 4) สื่อการสอนมี
ความทันสมัย ร้อยละ15.58 5) สื่อที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป ร้อยละ 10.39 และ6) จัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน ร้อยละ 1.30 

ด้านที่ 3 ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ พบว่า ในด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้  1)  เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 85.71 และ 2)มีความสอดคล้องกับ
วิชาอ่ืน ๆ ร้อยละ 14.29 

ด้านที่ 4 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน  พบว่า ในด้านการประเมินผลการเรียนการ
สอน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การปฏิบัติการทดลอง ร้อยละ 67.53 2) การทดสอบ 
ร้อยละ 62.34 3) แบบฝึกหัด  ร้อยละ 50.65 4) การถาม-ตอบในชั้นเรียน ร้อยละ 46.75 5)วัดตาม
สภาพจริง (ชิ้นงาน) ร้อยละ 38.96 และ 6) การสังเกตการตอบค าถาม ร้อยละ 14.29 

ด้านที่ 5 ด้านสถานการณ์ปัญหา พบว่า ในด้านสถานการณ์ปัญหา เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 1) นักเรียนร่วมกัน ร้อยละ 74.03 2) ครูหาปัญหาให้ ร้อยละ 46.75และ 3) ปัญหาใน
ท้องถิ่น ร้อยละ 10.39 

ด้านที่ 6 ด้านแหล่งที่แสวงหาความรู้ พบว่า ในด้านแหล่งที่แสวงหาความรู้ เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้   1) ห้องสมุด ร้อยละ 74.03  2) อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 68.83 3) หนังสือ
แบบเรียน ร้อยละ 46.75และ 4) ครูผู้สอน ร้อยละ 27.27 
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5. ผลการศึกษาข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับในการจัดกิจกรรมเรียนรู้                      
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้                 
เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน และครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน โดยการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 1) เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2) สื่อ/นวัตกรรม และ3) การวัดและประเมินผลของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
และความสามารถในการแก้ปัญหา 

ผลการศึกษาข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับในการจัดกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง                       
วัสดุรอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแ ก้ปัญหาส าหรับนักเรียน                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 คน โดยการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 1) เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    
2) สื่อ/นวัตกรรม และ3) การวัดและประเมินผลของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  พบว่า 
ข้อมูลทั่วไปด้านเพศของผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ของ
ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีจ านวน 6 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ด้านสถานที่ท างานของผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มี
จ านวน 6 คน ดังนี้ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 คน โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 1 คน โรงเรียนก าแพงแสน 
1 คน  โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 1 คน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 1 คน และโรงเรียนบ้านบางเลน 1 คน 
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ตอนที่ 2  ประเด็นสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ                                
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิเคราะห์เนื้อหาเป็นราย
ด้าน ได้ดังนี ้

 ด้านด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา อาจให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน, เป็น STEM  หรือกิจกรรมแบบ Active Learning ซ่ึงผู้เรียนจะสามารถมีองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนได้ออกไปเผชิญกับปัญหา
หรือสถานการณ์จริง และเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปพร้อม ๆ กัน โดยผ่านกิจกรรม
กลุ่ม คิด ทดลอง ลงมือท า อภิปราย และสะท้อนความคิด จะช่วยให้ผู้เรียนจดจ าได้ยาวนาน  

ด้านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ดีที่สุด และขั้นตอนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนที่เหมาะสม ได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบ
สืบสวนสืบสวน เป็นการเรียนรู้โดยวิธีการให้ผู้เรียนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาแล ะตัดสินใจโดยใช้ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการแสวงหามาด้วยตนเอง  2) การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ควรใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน                 
1. วิเคราะห์ปัญหา 2.ตั้งสมมติฐาน 3.เก็บข้อมูล 4.วิเคราะห์ข้อมูล และ5. สรุป 3) การจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติมีประสบการณ์ตรง ได้
เรียนรู้จากการแก้ปัญหาโดยการหาความรู้อย่างมีเหตุผลได้ด้วยการท าการทดลอง รู้จักการวางแผน 
และเขียนอธิบายสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติ และ4)การจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning การมีเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ปฏิบัติจริง และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ในแบบ  Active 
Learning โดยมีขั้นตอน 1. ก าหนดปัญหา 2.ระดมสมอง 3.วิเคราะห์ปัญหา 4.วางแผนศึกษาสืบค้น    
5.สร้างประเด็นการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา และ6.สรุปและรายงานผล 
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ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความส าคัญและเหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความส าคัญที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันน าไปสู่การเกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียนได้พัฒนาถึงขีดสุด สามารถคิดเป็น พึงตนเองได้ รู้จักวิธีแก้ปัญหา ด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุข และเกิดสมรรถนะทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ 
เพราะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เริ่มจากปัญหาจนน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้ในที่สุด  

ด้านวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ลักษณะที่เหมาะสมกับผู้เรียนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ลักษณะที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 1) การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินผลงานของผู้เรียน
โดยตรง เช่น ประเมินจากโครงงาน ภาระงาน ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน ประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ การประเมินตามปฏิบัติ นอกจากนี้ ประเมินผลจากการสังเกต เป็นการประเมิน
ทักษะกระบวนการขณะเรียน ผู้สอนควรจัดประสบการณ์ เรียนรู้ให้นักเรียนเผชิญปัญหาหรือ
สถานการณ์จริง และเรียนรู้ทักษะไปพร้อม ๆ กัน ผ่านกิจกรรมกลุ่ม ทดลอง ลงมือปฏิบัติ อภิปราย 
และสะท้อนความคิด 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถเลือกสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้การแก้ปัญหามีความส าคัญและเหมาะสม
กับผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้ เลือกสื่อ/นวัตกรรมที่ ใช้การแก้ปัญหามี
ความส าคัญและเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งในโลกปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จึงต้องเสริมทักษะให้กับผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ และสนใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น 
แต่ต้องค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย และครูผู้สอนต้องแนะน าช่องทางสื่อให้กับ
ผู้เรียน 

จะเห็นได้ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง               
วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งจากที่ได้จากการการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ การศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา



 129 
 
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของนักเรียนในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 77 คน โดยการสอบถามเกี่ยวกับ 1) รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 2) สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3)เนื้อหาวิทยาศาสตร์ และ               
4 )การประเมินผลการเรียนการสอน และการศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสื บเสาะหา
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน และครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน โดยการสอบสัมภาษณ์เก่ียวกับ 1) เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2) สื่อ/นวัตกรรม และ3) การวัดและประเมินผลของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาให้อยู่ในระดับสูงขึ้น 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
(Development 1D  : ) 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ 1) การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 2) ตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การปรับปรุงแก้ไข 
รายละเอียดต่อไปนี้  

1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
 ต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถใน การแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและ
ความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 77 คน โดยการสอบถาม
เกี่ยวกับ 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 2) สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 3)เนื้อหาวิทยาศาสตร์ และ 4)การประเมินผลการเรียนการสอน และการศึกษา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการ
สัมภาษณ์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส าคัญให้บรรลุผล ซึ่งจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1               
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เรื่อง ชนิด และสมบัติของวัสดุ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้ประโยชน์ของวัสดุ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประโยชน์และอันตรายของวัสดุ ซึ่งในแผนการเรียนรู้มีการสังเคราะห์ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งงานวิจัยใน
ครั้งนี้ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา              
1.1 ผู้สอนจะตั้งค าถามกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเรียน โดยให้ผู้เรียนสังเกตสิ่งของที่ผู้สอนเตรียม
มาแล้วให้นักเรียนถามค าถาม 1.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาผ่านทาง YouTube หรือ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมาจนกว่าจะเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา 2) ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล 2.1 ผู้สอน
ให้นักเรียนร่วมกันค้นคว้าข้อมูลสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน ๆ โดยผู้สอนชี้แจง
ก าหนดหัวข้อที่ต้องค้นคว้า พร้อมแจกใบกิจกรรม สถานการณ์แก้ปัญหาให้นักเรียน และจดบันทึก
ข้อมูลที่ได้ 3) ขั้นด าเนินการและวางแผน 3.1 ผู้เรียนร่วมกันอธิบายข้อมูลที่รวบรวมได้หลังจากไป
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ วิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการตั้งปัญหา สมมติฐาน 
พร้อมระบุขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 3.2 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามวิธีที่เลือกในการแก้ปัญหาโดยเลือกวิธี
ที่มีความเป็นไปได้ โดยผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยเหลือเสนอแนะ 4) ขั้นอภิปรายผล  4.1 ผู้เรียนน าเสนอผล
ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 4.2 ผู้สอนขยายผลความรู้ 
และประสบการณ์ของนักเรียน และ5) ขั้นประเมินผล 5.1 ผู้สอนสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน ให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรม และแบบทดสอบความสามารถแก้ปัญหา โดยผู้สอนมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
ตลอดการท าแบบทดสอบของนักเรียน   

2) ตรวจสอบคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนไปทดลองใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอน 1 ท่าน และผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล 1 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน  ให้คะแนน
สอดคล้องของประเด็นองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด) สาระส าคัญ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล ซึ่งได้แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  1             
เรื่อง ชนิดและสมบัติของวัสดุ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ประโยชน์ของวั สดุ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ และแผนการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประโยชน์และอันตรายของวัสดุ แบบทดสอบหลังเรียนให้คะแนนความสอดคล้อง
ของประเด็น ดังนั้น ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด) 
สาระส าคัญ  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการ
เรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้อง 

2. ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา ให้คะแนนสอดคล้องของประเด็นข้อค าถาม แบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ            
ซึ่งประกอบด้วย ข้อค าถาม 4 ตัวเลือก ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสอดคล้อง 

3. ความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้คะแนน
ความสอดคล้องของกับเกณฑ์ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี 5 ทักษะ ประกอบด้วย 1) ทักษะการสังเกต  2) ทักษะการวัด  
3) ทักษะการจ าแนก 4) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล และ5) ทักษะการพยากรณ์      
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความ
สอดคล้อง 

4. ความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ให้คะแนน             
ความสอดคล้องของกับเกณฑ์ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหา โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1)การระบุปัญหา 2)การวางแผนแก้ปัญหา 3)การด าเนินแก้ปัญหา 
และ 4)การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น แบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสอดคล้อง 

5. ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ให้คะแนนความสอดคล้องของ
กับประเด็นสอบถาม ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  มีความ
สอดคล้อง 
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3) การปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ 
1) จากการตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ 1 ท่าน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล             
1 ท่าน ผู้วิจัยไม่ได้หาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก                  
การสังเคราะห์ประเด็นการปรับปรุงแก้ ไข สรุปได้ดังนี้  1.เพ่ิมเติมจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เป็น
ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.เขียนแบบร่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย
ยึดเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 3.ปรับใบกิจกรรมที่มีภาพประกอบให้ชัดเจน  
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Research 2R: ) 

ในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ                
การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น ป.3/1 จ านวน 40 คน ที่ก าลังศึกษาใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง เวลา 
21 ชั่วโมง  4 แผนการเรียนรู้ ส าหรับการทดลองนั้น ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองในแต่ละแผนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้  

1. ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  

3. ด าเนินการทดลองใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ จ านวน 
40 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม โดยมีขัน้ตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา  
   1.1 ผู้สอนจะตั้งค าถามกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเรียน โดยให้ผู้เรียนสังเกต
สิ่งของที่ผู้สอนเตรียมมาแล้วให้นักเรียนถามค าถาม 
    1.2 ผู้สอนให้ผู้ เรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาผ่านทาง YouTube หรือข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ที่ผ่านมาจนกว่าจะเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา 
  2) ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล  
   2.1 ผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันค้นคว้าข้อมูลสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแหล่ง         
การเรียนรู้ อ่ืน ๆ โดยผู้สอนชี้แจงก าหนดหัวข้อที่ต้องค้นคว้า พร้อมแจกใบกิจกรรม สถานการณ์
แก้ปัญหาให้นักเรียน และจดบันทึกข้อมูลที่ได้   
     3) ขั้นด าเนินการ และวางแผน 
   3.1 ผู้เรียนร่วมกันอธิบายข้อมูลที่รวบรวมได้หลังจากไปสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
หรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ วิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการตั้งปัญหา สมมติฐาน พร้อมระบุขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา  
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   3.2 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามวิธีที่เลือกในการแก้ปัญหาโดยเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้ 
โดยผู้สอนจะเป็น ผู้ช่วยเหลือเสนอแนะ 
 4) ขั้นอภิปรายผล   
   4.1 ผู้เรียนน าเสนอผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา และตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม 
    4.2 ผู้สอนขยายผลความรู้ และประสบการณ์ของนักเรียน  
 5) ขั้นประเมินผล 
   5.1 ผู้สอนสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมของนักเรียน ให้ผู้เรียนท าใบกิจกรรม และ
แบบทดสอบความสามารถแก้ปัญหา โดยผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือตลอดการท าแบบทดสอบของนักเรียน   

4. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพโดยใช้ใบกิจกรรมท้ายชั่วโมง  
5. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกับข้อสอบที่ท าการทดลองก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ 
6. ผู้วิจัยด าเนินการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหา  

7. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คือ              
1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ รวมทั้งหมด 15 ข้อ และประโยชน์ที่ได้รับ 

8. น าคะแนนที่ ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลจากการท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ มาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพื่ อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 (Development 2D  : ) โดย
มีขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่  4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์           
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ตัวเลือกที่สร้างขึ้นทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 40 คน ใช้แบบแผนการวิจัยขั้น
พ้ืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง (The One-Group 
Pretest-Posttest Design) ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 17 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ของ

นักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหา

ความรู้  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (�̅�=14.63 S.D.= 2.95) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (�̅�=9.05 S.D.= 2.82) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบ
เสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม      

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  �̅�  S.D. df t-test Sig. 
ก่อนการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู ้

40 20 9.05 2.82  
39 

 
14.40 

 
0.00* 

หลังการจัดกิจกรรม            
การเรียนรู ้

40 20 14.63 2.95 



 137 
 

 ตอนที่ 4.2 ผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3/1 จ านวน 40 คน ได้ผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ทักษะการสังเกต           
2) ทักษะการวัด  3) ทักษะการจ าแนก 4) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล และ 5)
ทักษะการพยากรณ์ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 18 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  

 
รายการประเมิน 

 

�̅� 

 
S.D. 

ระดับความสามารถ
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ 

1.ทักษะการสังเกต   2.75 0.43 สูง  
2.ทักษะการวัด 2.50 0.51 สูง  
3.ทักษะการจ าแนก 2.59 0.48 สูง  
4.ทักษะการจัดกระท าและ 
สื่อความหมายข้อมูล 

2.54 0.50 สูง  

5.ทักษะการพยากรณ์ 2.40 0.63 ปานกลาง  
รวม 2.61 0.50 สูง 

 
 จากตารางที่ 18 พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมพบว่า นักเรียนมีระดับ

ความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูง (�̅�=2.61 S.D.=0.50) ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ใน

ระดับสูง  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ทักษะการสังเกต  อยู่ในระดับสูง  (�̅�=2.75 S.D.=0.43)             

เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา ทักษะการจ าแนกอยู่ในระดับสูง  (�̅�= 2.59 S.D.=0.48) ทักษะการจัด

กระท าและสื่อความหมายข้อมูล อยู่ในระดับสูง (�̅�= 2.54 S.D.=0.50) ทักษะการวัด อยู่ในระดับสูง 

(�̅�= 2.50 S.D.=0.51) และทักษะการพยากรณ์ อยู่ ในระดับปานกลาง (�̅�=2.40 S.D.=0.63) 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4.3 ผลความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ทดสอบทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา หลังจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
จ านวน  40 คน ได้ผลความสามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหา 2) การวางแผน
แก้ปัญหา  3) การด าเนินแก้ปัญหา และ4) การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 
ตารางที่ 19 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 

 
รายการประเมิน 

 

�̅� 

 
S.D. 

ระดับ
ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา 

ล าดับที่ 

1. การระบุปัญหา 2.81 0.27 สูง  
2.การวางแผนแก้ปัญหา 2.65 0.44 สูง  
3.การด าเนินแก้ปัญหา 2.36 0.50 ปานกลาง     
4.การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 2.49 0.42 ปานกลาง  

รวม 2.58 0.45 สูง 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมพบว่า นักเรียนมีระดับ

ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับสูง (�̅�= 2.58 S.D.=0.45) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ข้อที่ 3 ที่ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การระบุปัญหา  

อยู่ ในระดับสูง  (�̅�= 2.81 S.D.=0.27) เป็นอันดับที่  1 รองลงมา คือการวางแผนแก้ปัญหา                  

อยู่ในระดับสูง (�̅�=2.65 S.D. =0.44) การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา อยู่ในระดับสูง �̅�= 

2.36 S.D.=0.50) และการด าเนินแก้ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.49 S.D.=0.42) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4.4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
40 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และครอบคลุม
เนื้อหา โดยมีจ านวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ                   
2) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ และ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด จ านวน 15 ข้อ 
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ข้อ
ที่ 

รายการ �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับที ่

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากท ากิจกรรม 2.80 0.41 มาก 1 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

การน าไปใช้ 
2.65 0.53 มาก 3 

3. นักเรียนสามารถน าวิธีในการแก้ปัญหาไปใช้ 2.65 0.48 มาก 2 

4. นักเรียนสามารถน าไปเชื่อมโยงกับในบทเรียนอ่ืน ๆ 2.55 0.55 มาก 4 
5. นักเรียนมีส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปผล 
2.50 0.60 มาก 5 

รวม 2.63 0.52 มาก  
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 2.65 0.48 มาก 2 

7. นักเรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรม 2.80 0.41 มาก 1 
8. นักเรียนมีอิสระในการท ากิจกรรม 2.55 0.60 มาก 3 

9. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นกับครูและเพื่อนร่วม
ชั้น 

2.53 0.55 มาก 4 

10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล 2.50 0.51 มาก 5 
รวม 2.61 0.52 มาก  

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
11. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
2.68 0.47 มาก 2 

12. นักเรียนเกิดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาใน
การเรียน 

2.63 0.49 มาก 3 

13. นักเรียนมีความรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 2.63 0.49 มาก 3 

14. นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 2.53 0.51 มาก 4 
15. นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2.85 0.36 มาก 1 

รวม 2.66 0.47 มาก  

โดยรวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 2.63 0.51 มาก 



 141 
 

จากตารางที่ 20 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยภาพรวม
นักเรียนเห็นด้วยระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.63 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.51 (�̅�= 2.63 S.D.= 0.51) แปลความหมายระดับคะแนนความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเห็น
ด้วยในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียนจากอันดับที่มากไปหาน้อยได้ ดังนี้  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (�̅�= 2.66 S.D.= 0.47) อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (�̅�= 2.63 S.D.= 0.52) อยู่ในระดับมาก และด้านบรรยากาศใน

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (�̅�= 2.61 S.D.= 0.52) อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ผลความคิดเห็นต่อกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3  นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากท ากิจกรรม(�̅�=2.80 S.D.=0.41)อยู่ในระดับมากเป็นล าดับที่หนึ่ง  

รองลงมา นักเรียนสามารถน าวิธีในการแก้ปัญหาไปใช้ (�̅�=2.65 S.D.=0.48)นักเรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการน าไปใช้  (�̅�= 2.65 S.D.=0.53) นักเรียนสามารถน าไปเชื่อมโยง

กับในบทเรียนอ่ืน ๆ (�̅�= 2.55 S.D.=0.55)และนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนความรู้กันเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปผล (�̅�= 2.50 S.D.=0.60) ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมราย

ด้านที่ 1  (�̅�= 2.63 S.D.= 0.52) แปลความหมายข้อมูล มีระดับความคิดเห็นมาก 
ด้านที่ 2 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พบว่า ผลความคิดเห็นต่อกิจกรรม      

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน                    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรม (�̅�= 2.80 S.D.= 0.41) อยู่ในระดับมาก เป็น

ล าดับที่หนึ่ง รองลงมา นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข (�̅�= 2.65 S.D.= 0.48) นักเรียนมี

อิสระในการท ากิจกรรม (�̅�= 2.55 S.D.= 0.60) นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นกับครูและเพ่ือนร่วม
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ชั้น (�̅�= 2.53 S.D.= 0.55)  และนักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล (�̅�= 2.50 S.D.= 0.51) 

ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 2 (�̅�= 2.61 S.D.= 0.52)  แปลความหมายข้อมูล มีระดับ
ความคิดเห็นมาก 
ด้านที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่าผลความคิดเห็นต่อกิจกรรม             
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน                     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (�̅�= 2.85 S.D.= 0.36) อยู่ใน
ระดับมาก เป็นล าดับที่หนึ่ง  รองลงมาคือ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์             

(�̅�= 2.68 S.D.= 0.47) นักเรียนเกิดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาในการเรียน) และนักเรียนมี

ความรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน (�̅�= 2.63 S.D.= 0.49 และนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ด้วย

ตนเอง และตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 3 (�̅�= 2.66 S.D.= 0.47)  แปลความหมายข้อมูล 
มีระดับความคิดเห็นมากและในตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชอบ
กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาท าให้เกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และความสามารถ
แก้ปัญหา ชอบการเรียนรู้ที่ให้ดูวิดีโอ YouTube เพราะเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่าย และ
อยากให้ครูมีเกมในขณะการจัดการเรียนรู้เพ่ิม 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R & D) ใช้แบบแผนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Pre Experimental Design) ใช้ทดสอบ
แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ จังหวัดนครปฐม ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 77  คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้   นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 40 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 2.2) เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบ
เสาะหาความรู้ 2.3) เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ และ2.4) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ
สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมมที่จัด
ให้ผู้เรียนได้เรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่  1             
ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล ขั้นที่ 3  ขั้นด าเนินการและวางแผน ขั้นที่ 4             
ขั้นอภิปรายผล และข้ันที่ 5 ขั้นประเมินผล ตรวจสอบความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กิจกรรม
การเรียนรู้มีความสอดคล้อง  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังใช้กิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

3. ผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับสูง ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 

4. ผลความสามารถในการแก้ปัญหาหลังใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับสูง ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 

5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 เพ่ือพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียน
มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ คือ ด้านประโยชน์ที่ ได้รั บจากการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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และนักเรียนได้เขียนข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยตอบแบบสอบถาม หลังจาก
สิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชอบกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาท าให้เกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และความสามารถแก้ปัญหา ชอบการเรียนรู้ที่ให้ดู
วิดีโอ YouTube เพราะเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่าย และอยากให้ครูมีเกมในขณะการจัดการ
เรียนรู้เพิ่ม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ                   

การสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลอภิปรายได้ดังนี้                                                                                  

 1.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา วิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย             
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล ขั้นที่3 ขั้นด าเนินการ
และวางแผน ขั้นที่4 ขั้นอภิปรายผล และขั้นที่5 ขั้นประเมินผล ตรวจสอบความสอดคล้องโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน ( IOC) เท่ากับ 1.00 ทั้งนี้เนื่องมาจากได้
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครอบคลุม สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามหลักการ
จุดหมายและสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการส่งเสริมผู้เรียน
เกิดความรู้ ทักษะเจตคติ โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องโดยการจัดการเรียนการสอนเน้น           
ความแตกต่างของผู้เรียน เน้นการเรียนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวก
ในการจัดบรรยากาศ และชี้เสนอแนะเป็นแนวทางที่ผู้เรียนจะน าไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูล ให้ผู้เรียนได้
รู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการแก้ปัญหา แนวคิดของ Dewey (1897) ได้
น าเสนอแนวคิด “เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  (Learning by doing)” ว่า “ครูไม่ใช่ผู้ก าหนดความคิด หรือ
จัดพฤติกรรมแบบหนึ่งแบบใดให้กับเด็ก แต่เป็นสมาชิกของชุมชนที่จะสร้างอิทธิพลที่มีผลให้เด็กช่วย
ตนเองได้ตอบสนองกลับมาอย่างเหมาะสม ที่จะเกิดการแสดงออกที่สร้างสรรค์ภายในศูนย์การเรียนรู้
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ที่ถูกต้อง” ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลายๆ ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องดังทฤษฎี
มนุษยนิยมของโรเจอร์ มีความเห็นว่าโดยธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีความสามารถ ใฝ่ดี และ
ต้องการตนเองไปสู่ความดีงาม และความส าเร็จในชีวิต และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ไว้ดังนี้ Rogers (1969, อ้างถึงในอัชรา เอิบสุขสิริ, 2557:134-135) คือ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถ
ในการศึกษาหาความรู้ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งมีการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ (process of learning) เป็นการเรียนรู้ที่ส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผู้เรียน เพราะสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงที่ผู้เรียนต้องพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา                  
ความเข้าใจถึงกระบวนการ และผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                    
อุไร ค ามณีจันทร์ (2552: 5) Sovoil and Hugles (1994, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555:110)                  
วัชรา เล่าเรียนดี (2555:111)  และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556: 12-19) กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550:  37-38) สาขา
ชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ของนักการศึกษากลุ่ม BSCS 
(Biological Science Curriculum Study) และวัชรา เล่าเรียนดี (2555: 106) โดยผู้วิจัยวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ วิเคราะห์การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานและความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  วิชา 
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู และ ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสื่อวิดีโอที่มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหัวข้อแผนการเรียนรู้ และสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาส่งผลท าให้ผู้เรียนไปสืบค้นแสวงหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
และบรรยากาศภายในการจัดการเรียนสอนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม และให้ความร่วมมือ
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งหากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถได้รับค าแนะน าจากผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยจรรย์สมร เหลืองสมานกุล (2557) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อประเมินกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่3 ดังนี้ เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือศึกษาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3                
เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที3่ โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 40 คน ผลการวิจัย ผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 

3. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ พบว่า 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับสูง โดยผู้วิจัยได้น า
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการ 2) 
ทักษะการวัด 3) ทักษะการจ าแนก 4) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล และ 5)ทักษะ
การพยากรณ์ ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะการสังเกตมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับสูง เป็นเพราะว่านักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกตสิ่งที่ ต้องการให้
สังเกตได้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ถูกต้องครบถ้วน และทักษะการพยากรณ์ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องวัสดุรอบตัวเรา อาจจะต้องใช้ระยะเวลาและฝึกฝน
อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบ
เสาะหาความรู้ เป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนในกลุ่มที่ได้ไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล
และวางแผนแนวทางการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การแก้ปัญหา ได้สอดคล้อง
กับวราภรณ์ สีด านิล (2550) ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่  2 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จ านวน 30 คน เวลาในการจัดการเรียนรู้ 30 
ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จาก
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนมีคะแนนทักษะการสังเกตมากที่สุด และทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปน้อยที่สุด  

4. ผลความสามารถในการแก้ปัญหาหลังใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักเรียนมีการแก้ปัญหา
ตามข้ันตอน ดังนี้ 1) ค้นพบประเด็นปัญหา 2) ท าความเข้าใจกับปัญหา 3) ศึกษาการวางแผนและการ
ด าเนินการ4) น าเสนอผล และ5) สรุปผลและน าเสนอ ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่  3                 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การระบุปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับสูง เป็นเพราะว่า เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน นักเรียนจึงสามารถระบุปัญหาได้ตรงถูกต้องตรงประเด็นของสถานการณ์
ปัญหา และตอบค าถามชัดเจน นักเรียนได้ไปศึกษาสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม และการด าเนินแก้ปัญหามี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนเลือกแนวทางการแก้ปัญหาไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัญหาที่ เกิดขึ้นตามหลักการเหตุผล  ผู้วิจัยจึงได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เป็นแนวทางให้ผู้ เรียนได้เกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดข้อค าถามสงสัยเพ่ือน าไปสู่หาค าตอบโดยการ
สืบเสาะหาความรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก และชี้แนะน าเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องไปสืบค้นซึ่ง
สอดคล้องกับของ Dewey (1897)  ได้น าเสนอแนวคิด “เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by 
doing)” ว่า “ครูไม่ใช่ผู้ก าหนดความคิด หรือจัดพฤติกรรมแบบหนึ่งแบบใดให้กับเด็ก แต่เป็นสมาชิก
ของชุมชนที่จะสร้างอิทธิพลที่มีผลให้เด็กช่วยตนเองได้ตอบสนองกลับมาอย่างเหมาะสม ที่จะเกิดการ
แสดงออกที่สร้างสรรค์ภายในศูนย์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง” และทิศนา แขมมณี (2557: 137) ได้กล่าวว่า
ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพ่ือขจัด
ความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิด
หาทางแก้ปัญหานั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้อง
งานวิจัยของศิริพิมล หงส์เหม (2555) การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะหา
ความรู้ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ศึกษา
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ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ศึกษาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้หลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังเรียนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 หลังเรียนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ คือแผนการจัดการเรียนรู้
โดยเรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน สถิติที่ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test)               
แบบไม่อิสระ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับดี 3) คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้หลังเรียนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี และ4) ความคิด เห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก  

5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 เพ่ือพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับ คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาที่ต้องอาศัยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ก ระตุ้นให้
ผู้ เรียนเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง และคอยชี้แนะให้กับผู้ เรียนจึงน าไปสู่การหาค าตอบโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับของ Bruner (1963:1-54) กล่าวว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ 
และการเรียนรู้เกิดจากการกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning) และนักเรียนแสดง
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการ      
สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยตอบแบบสอบถาม หลังจากสิ้นสุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชอบกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาท าให้
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เกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และความสามารถแก้ปัญหา ชอบการเรียนรู้ที่ให้ดูวิดีโอ 
YouTube เพราะเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่าย และอยากให้ครูมีเกมในขณะการจัดการเรียนรู้
เพ่ิม  

 

ข้อเสนอแนะ 
จากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีระดับความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดในด้านทักษะการวัด และทักษะการพยากรณ์ ดังนั้นครูควรแสวงหาแนวทางการจัด
กิจกรรมที่จะส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการวัด และทักษะการพยากรณ์ 
ให้มากขึ้น และตอ้งใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่อง 

2. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบ
เสาะหาความรู้ อยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าถ้านักเรียนได้รับการฝึกฝนการแก้ปัญหา และลงมือ
ปฏิบัติท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผู้สอนควรส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดร่วมกันสร้างสถานการณ์ปัญหาภายในห้องเรียนหรือ
ผู้สอนสร้างสถานการณ์ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ก่อน เพื่อน าผลประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ไปปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างเทคนิควิธีการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้
อ่ืน ๆ โดยน ามาเปรียบเทียบขั้นตอนของกิจกรรมที่สอดคล้องกันมาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ที่
เสริมสร้างทักษะให้เกิดกับผู้เรียน  

3. ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ไป
ใช้ในเนื้อหาอ่ืนในวิชาวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละเรื่องนั้น ๆ อาจจะ
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการน ากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ 
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จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา. 

อัชรา เอิบสุขสิริ (2557). จิตวิตวิทยาส าหรับครู. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

 

 

 

 

http://biology.ipst.ac.th/?p=688.html
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ภาคผนวก 
(Bloom 1956, Bruner 1963, Kuslan 1969, American Association for the Advancement of Science 1970, Gagne 1970, Romay 1981, Hewson 1988, BSCS 1997, Barell 1998, วรรณทิพา รอดแรงค้า 2531, กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2548, พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ 2548, ศุภชัย ฉมิสังข์ 2548, 
มานพ ทับทมิเมือง 2550, วราภรณ์  สีด านิล 2550, กระทรวงศึกษาธิการ 2551, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2551, กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช 2551, วาชินี  บญุญพาพงศ์ 2552, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2552, แสงเดือน เจริญฉิม 2552, ทรงธรรม พลบัพลา 2553, ชนาธิป  พรกุล 2554, ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน์ 2554, ลัดดาวัลย์ ช านาญจันทร์ 2554, ศริิพันธุ์ ศริิพนัธุ์และคณะ 2554, กระทรวงศึกษาธิการ 2555, พรพมิล ดอนหงษ์ไผ่ 2555, ภัทราวดี มากมี 2555, วรรณา คุม้เสาร์ 2555, วัชรา เล่าเรยีนดี 2555, วิจารณ์ พานิช 2555, ศริิพิมล หงษ์เหม 2555, สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555, 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2555, สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555, กนกวรรณ พิทยะภัทร์ 2556, กระทรวงศึกษาธิการ 2556, ชยานันท์ จันดี 2556, รุจิราพร รามศริิ 2556, สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556, อภิชัย เหล่าพิเดช 2556, จรรย์สมร 
เหลืองสมานกุล 2557, ทศินา แขมมณี 2557, พิชญาภา พัฒนร์ดากุล 2557, มาเรียม นิลพนัธุ์ 2557, อัชรา เอิบสุขสริิ 2557, โชติกา ภาษีผล และคณะ 2558, สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) 2558, สาขาชีววิทยา 2559, สาขาฟิสิกส์ 2559) 
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ภาคผนวก ก  

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 

1. อาจารย์ ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน์     ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล  วิวรรธมงคล             ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
      คณะครุศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี  ผลพันธิน   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
      คณะศึกษาศาสตร์  
      ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข  

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 

- แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
- แบบสัมภาษณ์ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
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แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ                                

ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 จ านวน 3  ข้อ 

1. ชื่อ..............................................................นามสกุล............................................  

2. เพศ        ชาย         หญิง  

3. ระดับชั้น     ป.3/…….  

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น

แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 4  ข้อ  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงมากที่สุด 

1. นักเรียนต้องการให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม

การเรียนรู้อย่างไร  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ เป็นกิจกรรมที่ศึกษาด้วยตนเอง 

□ เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 

□ ให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

□ ให้วิทยากรต่างโรงเรียนเข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติม 

□ ให้ครูเป็นผู้สอนหน้าชั้นเรียน 

□ ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้/ใบงาน 

□ ฝึกปฏิบัติจากใบงาน 

□ ค้นคว้าจากสื่อออนไลน์ (Online) 

□ อ่ืน ๆ โปรด ระบุ................................ 
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2. นักเรียนต้องการให้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้มีความน่าสนใจอย่างไร                  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ สื่อการสอนที่นักเรียนสามารถท า การทดลองได้ไม่ช ารุด 

□ จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

□ สื่อการสอนมีความทันสมัย 

□ สื่อจากYouTube/คลิปวีดีโอ 

□ สื่อที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป 

□ สื่อการสอนของจริงที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้  

อ่ืน ๆ โปรด ระบุ............................ 

3. นักเรียนต้องการเรียนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ในเรื่องเก่ียวกับด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน 

□ มีความสอดคล้องกับวิชาอ่ืน ๆ 

□ อ่ืน ๆ โปรด ระบุ................................ 

4. นักเรียนต้องการให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ การสังเกตการตอบค าถาม 

□ การทดสอบ 

□ การถาม-ตอบในชั้นเรียน 

□ วัดตามสภาพจริง (ชิ้นงาน) 

□ แบบฝึกหัด 

□ การปฏิบัติการทดลอง 

□ อ่ืน ๆ โปรด ระบุ................................ 
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5. นักเรียนต้องการหาปัญหาแบบใด 

□  ครูหาปัญหาให้ 

□  นักเรียนร่วมกัน 

□  ปัญหาในท้องถิ่น 

□  อ่ืน ๆ โปรด  ระบุ................................ 

6.  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ ห้องสมุด 

□ หนังสือแบบเรียน 

□ อินเตอร์เน็ต 

□ ครูผู้สอน 
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แบบสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ                                

ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์) 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยจึง
ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบความจริง  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 โรงเรียน…………………………………………….ต าแหน่ง/วิทยฐานะ........................................   
ตอนที่ 2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้                    
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา จ านวน 4  ข้อ 

1. ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ควรด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. ............. 

2. ท่านคิดว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใดสามารถเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ดีที่สุด และขั้นตอน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... .......................... 

3. ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความส าคัญและเหมาะสมกับผู้เรียน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................  

4. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ลักษณะใดที่เหมาะสมกับผู้เรียนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
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แบบสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ                                
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

 (ส าหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โรงเรียน……………………………………………… ต าแหน่ง/วิทยฐานะ ...........................................   
ตอนที่ 2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้  
    เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
จ านวน 4  ข้อ 

1. ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีที่ 3 ควรมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 
................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

2. ท่านคิดว่าการจัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน                 
การแก้ปัญหาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรใช้วิธีการอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

3. ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถเลือกสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้การแก้ปัญหามีความส าคัญและเหมาะสมกับ
ผู้เรียนอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาควรมีลักษณะด้วยวิธีใดอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
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ภาคผนวก ค  

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

- แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
- แบบสัมภาษณ์ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
- แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
- แบบสอบความคิดเห็นของนักเรียน  
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ตารางที่ 21 ค่าความสอดคล้องของประเด็นแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ประเด็นการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1  

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2  

2.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3  

3.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 21 ค่าความสอดคล้องของประเด็นแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

4  

4.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5  

5.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6  

6.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

 
 
 
 



 168 
 
ตารางที่ 22 ค่าความสอดคล้องของประเด็นแบบสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1.ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และความสามารถในการแก้ปัญหา 

ควรด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างไร 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 

 

สอดคล้อง 

2. ท่านคิดว่าวิธีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใดสามารถ

เสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการ

แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ดีที่สุด และ

ขั้นตอนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ควรด าเนินการอย่างไร 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 
 
 
 

3 

 
 
 

1.00 

 

 

 

สอดคล้อง 

3.ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความส าคัญและ

เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และความสามารถในการแก้ปัญหา

อย่างไร 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 

 

สอดคล้อง 

4.วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะใดที่เหมาะสมกับผู้เรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 
3 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตารางที่ 23 ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1.ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อ

เสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการ

แก้ปัญหา ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3 ควรมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

อย่างไร 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 

1.00 

 

 

 

สอดคล้อง 

2.ท่านคิดว่าการจัดและประเมินผลทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ควรใช้

วิธีการอย่างไร 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 

 

สอดคล้อง 

3.ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถเลือกสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้การ

แก้ปัญหามีความส าคัญและเหมาะสมกับ

ผู้เรียนอย่างไร 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 

 

สอดคล้อง 

4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้

เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และความสามารถในการแก้ปัญหาควรมี

ลักษณะด้วยวิธีใดอยา่งไร 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 

 

สอดคล้อง 
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ตารางที่ 24 ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ชนิดและ
สมบัติของวัสดุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด  
  1.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของตัวชี้วัด
สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู ้

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้    
  2.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับตัวชีว้ัด 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

  2.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  2.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับสื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  2.4 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. สาระส าคัญ    
  3.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
สาระส าคัญกับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู ้    
  4.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระ
การเรียนรู้กับสาระส าคญั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    
  5.1 1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์    
  6.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 
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ตารางที่ 24 ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ชนิดและ
สมบัติของวัสดุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

7. กิจกรรมการเรียนรู้    
  7.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  7.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  7.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้    
  8.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ          
การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรูก้ับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  8.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ          
การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรูก้ับกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9. การวัดและประเมินผล    
  9.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  9.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  9.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 25 ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้
ประโยชน์ของวัสดุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด  
  1.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของตัวชี้วัด
สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู ้

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้    
  2.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับตัวชีว้ัด 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

  2.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  2.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับสื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  2.4 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. สาระส าคัญ    
  3.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
สาระส าคัญกับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู ้    
  4.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระ
การเรียนรู้กับสาระส าคญั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    
  5.1 1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์    
  6.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 
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ตารางที่ 25 ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้
ประโยชน์ของวัสดุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

7. กิจกรรมการเรียนรู้    
  7.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  7.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  7.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้    
  8.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ          
การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรูก้ับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  8.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ          
การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรูก้ับกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9. การวัดและประเมินผล    
  9.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  9.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  9.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 26 ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เรื่อง ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด  
  1.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของตัวชี้วัด
สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู ้

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้    
  2.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับตัวชีว้ัด 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

  2.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  2.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับสื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  2.4 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. สาระส าคัญ    
  3.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
สาระส าคัญกับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู ้    
  4.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระ
การเรียนรู้กับสาระส าคญั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    
  5.1 1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์    
  6.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 
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ตารางที่ 26 ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

7. กิจกรรมการเรียนรู้    
  7.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  7.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  7.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้    
  8.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ          
การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรูก้ับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  8.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ          
การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรูก้ับกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9. การวัดและประเมินผล    
  9.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  9.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  9.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 27 ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์
และอันตรายของวัสดุส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด  
  1.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของตัวชี้วัด
สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู ้

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้    
  2.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับตัวชีว้ัด 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

  2.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  2.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับสื่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  2.4 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรูก้ับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. สาระส าคัญ    
  3.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
สาระส าคัญกับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู ้    
  4.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระ
การเรียนรู้กับสาระส าคญั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    
  5.1 1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์    
  6.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 
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ตารางที่ 27 ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์
และอันตรายของวัสดุ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

7. กิจกรรมการเรียนรู้    
  7.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  7.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  7.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรู้กับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้    
  8.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ          
การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรูก้ับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  8.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสื่อ          
การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรูก้ับกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9. การวัดและประเมินผล    
  9.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  9.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

  9.3 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวัด
และประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 28 ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 40 ข้อ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ (คน) รวม ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

แบบทดสอบข้อท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 2 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 8 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 9 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 10 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 12 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 13 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 14 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 15 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 17 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 18 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 22 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 29 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 28 ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 40 ข้อ (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ (คน) รวม ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

แบบทดสอบข้อท่ี 30 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 31 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 32 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 33 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 34 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 35 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 36 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 37 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 38 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 39 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 40 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 29 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                
การกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 40 ข้อ 

ข้อที่ p r สรุปผล ข้อที่ p r สรุปผล 

1 0.94 0.00 ตัดทิ้ง 21 0.81 0.43 ตัดทิ้ง 
2 0.53 0.14 ตัดทิ้ง *22 0.66 0.29 ใช้ได้ 

*3 0.64 0.43 ใช้ได้ 23 0.64 0.10 ตัดทิ้ง 

4 0.98 0.05 ตัดทิ้ง *24 0.56 0.38 ใช้ได้ 
5 0.72 0.24 ใช้ได้ *25 0.55 0.38 ใช้ได้ 

*6 0.66 0.38 ใช้ได้ 26 0.61 0.29 ใช้ได้ 

*7 0.61 0.43 ใช้ได้ *27 0.63 0.57 ใช้ได้ 
8 0.78 0.05 ตัดทิ้ง 28 0.78 0.29 ใช้ได้ 

*9 0.39 0.29 ใช้ได้ *29 0.52 0.24 ใช้ได้ 
*10 0.78 0.29 ใช้ได้ 30 0.72 0.24 ใช้ได้ 

11 0.88 0.33 ตัดทิ้ง 31 0.55 0.43 ใช้ได้ 

12 0.58 0.24 ใช้ได้ *32 0.64 0.48 ใช้ได้ 
13 0.77 0.29 ใช้ได้ 33 0.67 0.71 ใช้ได้ 

*14 0.77 0.24 ใช้ได้ *34 0.63 0.38 ใช้ได้ 

15 0.86 0.43 ตัดทิ้ง 35 0.47 0.52 ใช้ได้ 
*16 0.44 0.38 ใช้ได้ *36 0.67 0.57 ใช้ได้ 

*17 0.58 0.43 ใช้ได้ *37 0.67 0.62 ใช้ได้ 
*18 0.66 0.57 ใช้ได้ 38 0.84 0.24 ตัดทิ้ง 

*19 0.72 0.38 ใช้ได้ *39 0.67 0.62 ใช้ได้ 

20 0.88 0.14 ตัดทิ้ง 40 0.69 0.38 ใช้ได้ 

หมายเหตุ * คือข้อสอบที่สามารถน าไปใช้ได้โดยพิจารณาจากค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ

จ าแนก ดังนี้  1. ค่าความยากง่าย (Difficulty) โดยถือเกณฑ์ว่าขอ้สอบแต่ละข้อมีค่าความยาก (p)              

ระหว่าง 0.20 – 0.80   

2. คา่อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ดังนั้นขอ้สอบที่คัดเลือกน ามาใช้มีดังนี้ ข้อที ่

3,5,6,7,9,10,12,13,14,16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40                     

ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ จ านวน 20 ข้อ ได้แก่                

ข้อที่ 3,6,7,9,10,14,16,17,18,19,22,24,25,27,29,32,34,36,37,39 
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ตารางที่ 30 ค่าความเหมาะสมของประเด็นประเมินแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ประเด็นการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ(คน) รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1. ทักษะการสงัเกต  

1.1 ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ถูกต้อง และ

บันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ถูกต้องครบถ้วน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.2 ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ถูกต้อง และ

สามารถบันทึกข้อมูลที่สังเกตได้แต่ไม่

ครบถ้วน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

สอดคล้อง 

1.3 ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ถูกต้อง แต่

ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2. ทักษะการวัด  

2.1 เลือกใช้เคร่ืองวัดวัดได้ถูกต้อง และอ่าน

ค่าถูกต้องทั้งหมด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.2 เลือกใช้เคร่ืองวัดวัดได้ถูกต้อง และอ่าน

ค่าถูกต้องบางสว่น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.3 เลือกใช้เคร่ืองวัดวัดเหมาะสม และอ่าน

ค่าได้ไม่ถูกต้อง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. ทักษะการจ าแนก  

3.1 จัดประเภทของสิ่งของได้ตามเกณฑ์ได้

ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.2 จัดประเภทของสิ่งของได้ตามเกณฑ์ได้

ถูกต้อง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.3 จัดประเภทของสิ่งของได้ตามเกณฑ์ได้

ถูกต้องบางส่วน และยงัไม่ครบถว้น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 30 ค่าความเหมาะสมของประเด็นประเมินแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ(คน) รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

4. ทักษะการจดักระท า และ                         

สื่อความหมายข้อมูล 

 

4.1 จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ

แปลความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.2 จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ

แปลความหมายได้ถูกต้อง แต่ยงัไม่สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.3 จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็นไม่เป็นระบบ 

และแปลความหมายได้ถูกต้องบางส่วน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5. ทักษะการพยากรณ ์  

5.1 สามารถคาดเดาค าตอบก่อนล่วงหนา้ได้

ถูกต้อง แม่นย า 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.2 สามารถคาดเดาค าตอบก่อนล่วงหนา้ได้

ถูกต้อง แต่บางส่วนคาดเคลื่อน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สามารถคาดเดาค าตอบก่อนล่วงหนา้  

แต่ส่วนใหญ่คาดเคลื่อน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 31  ค่าความเหมาะสมของประเด็นประเมินแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  

ประเด็นการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ(คน) รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

1.การระบุปญัหา  

1.1 สามารถระบุปัญหาไดต้รงถูกต้องตรงประเด็น และ

ชัดเจน โดยได้จากการสืบค้นข้อมลู 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.2 ระบุปัญหาได้ถูกต้อง แตไ่ม่สอดคล้องสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.3 ระบุปัญหาไม่ได้ และไม่ถูกต้อง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2. การวางแผนแก้ปัญหา  

2.1 สามารถบอกวิธีการแก้ปญัหาได้เหมาะสมมคีวาม

เป็นไปได ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้แต่ไมส่มเหตุสมผล มีความ
เป็นไปได้น้อย  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.3 เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ แตไ่ม่มีความเป็นไปได้  +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. การด าเนินแก้ปญัหา  

3.1 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ข้อมลู 

และลงมือปฏิบัตติามขั้นตอนได ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.2 เลือกแนวทางการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัตติาม

ขั้นตอน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.3 เลือกแนวทางการแก้ปัญหาไมส่อดคล้องกับ

สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา  

4.1 สามารถระบุผลที่ได้จากการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ และให้เหตุผลที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.2 ระบุผลทีไ่ด้จากการแก้ปัญหาได้ แตไ่มส่ามารถให้
เหตุผลที่สามารถน าไปใช้ไดจ้ริง  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ระบุผลทีไ่ด้จากการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 32 ความสอดคล้องของประเด็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวน            
การทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 15 ข้อ 

ประเด็นการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1.นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากท ากิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการน าไปใช้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.นักเรียนสามารถน าวิธีในการแก้ปัญหาไปใช้ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.นักเรียนสามารถน าไปเชื่อมโยงกับในบทเรียน
อ่ืน ๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

6.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
7.นักเรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8.นักเรียนมีอิสระในการท ากิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
9.นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นกับครูและ
เพื่อนร่วมชั้น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

10.นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
11.นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

12.นักเรียนเกิดทักษะความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

13.นักเรียนมีความรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์
เพิ่มข้ึน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

14.นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆด้วยตนเอง +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

15.นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง  

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่   4 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ชนิดและสมบัติของวัสดุ 
รหัส-ชื่อรายวิชา     ว 13101-วิทยาศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561                   เวลา  4  ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวกนกกาญจน์ บุดดี              โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 

 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่
เรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหารู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ  
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
ตัวช้ีวัด 

  ว 3.1 ป.3/1  จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้ 
            ว 8.1 ป.3/1    ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
      ว 8.1 ป.3/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด
ของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจ ตรวจสอบ 
2. สาระส าคัญ 
 วัสดุต่าง ๆ รอบตัวเรา มีทั้งวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้มีสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งาน และทดแทนวัสดุธรรมชาติที่นับวันจะหมดสิ้นไป 
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3. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ 

- วัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ 
- ส่วนประกอบของเล่น 
- ส่วนประกอบของใช้ 

 2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
      -  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีเหตุผล 
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

. 4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการคิด   
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกต และอธิบายข้อมูลชนิดของวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของเล่นของใช้ได้  

2. อธิบายสมบัติของวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบของเล่นของใช้ได้ 
2. เปรียบเทียบ และจ าแนกชนิดของวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของเล่นของใช้ได้  
3. มีความสนใจในกิจกรรม 

 
5. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
  1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แก้ปัญหา 
          2. ใบกิจกรรมที่ 2  เรื่อง ชนิดและสมบัติของวัสดุ 
 
6. การประเมินผล 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 

-  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนก) 
-  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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2. เครื่องมือ 
-  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการสังเกต ทักษะการ

จ าแนก) 
-  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1) ขั้นค้นพบประเด็นปัญหา (ชั่วโมงท่ี 1-2) 

(1) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 วัสดุรอบตัว  

(2) ครูจะตั้งค าถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนสังเกตสิ่งของมา 5 ชิ้น ได้แก่ ไม้

ไอติม, สมุด,  แก้วพลาสติก, ยางลบ และ หมวกสาน แล้วถามค าถาม 

-  สิ่งของเหล่านี้ท าจากวัสดุอะไรบ้าง (ไม้, กระดาษ, พลาสติก, ยาง และไม้ไผ่)  

- วัสดุใดบ้างเป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ (โดยครูยังไม่สรุปค าตอบ) 

(3) นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวัสดุที่น ามาท าของเล่นของใช้สามารถแบ่งเป็น 2 

ป ร ะ เภ ท  คื อ  วั ส ดุ ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ วั ส ดุ สั ง เค ร า ะ ห์  แ ล ะ ให้ นั ก เรี ย น ดู วี ดิ โ อ 

https://www.youtube.com/watch?v=JWF8MS_07Ug&t=9s เพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ครูให้นักเรียนส ารวจวัสดุที่ใช้ท าสิ่งของเล่นของใช้ภายในบ้าน และโรงเรียนว่าเป็นวัสดุชนิดใด 

และสังเกตแหล่งที่มาของวัสดุแต่ละชนิด  
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(5) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยแบ่งกลุ่มคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน และ

นักเรียนดูวีดิโอ https://www.youtube.com/watch?v=LZ90tr5dKa4 เกี่ยวกับสถานการณ์น้ า

ท่วมในนครปฐม และนักเรียนสามารถตั้งค าถามที่เป็นปัญหา และร่วมกันคิดจะหาวิธีการช่วยเหลือขน

ย้ายชาวบ้านในสถานการณ์น้ าท่วม   

2) ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล  

        (1) นักเรียนร่วมกันค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.3 เกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติและ

วัสดุสังเคราะห์ แล้ว ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มหาค าตอบ 

โดยครูชี้แจ้งให้นักเรียนก าหนดหัวข้อที่ต้องค้นคว้า และครูแจกใบความรู้ เรื่อง สมบัติของวัสดุ 

        (2) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลมาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้ไปศึกษามา โดยครูตั้ง

ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  

3) ขั้นด าเนินการ และวางแผน (ชั่วโมงที่ 3) 

(1) ครูแจกใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน

ปรึกษาหารือกันแล้วฝึกการตั้งปัญหา สมมติฐาน ออกแบบการสร้าง โดยศึกษาจากสถานการณ์น้ า

ท่วมในนครปฐม 

(2) นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการสังเกต และการตั้งประเด็นปัญหาโดยครูจะตั้งค าถามเพ่ือให้

นักเรียนเกิดข้อสงสัย 

3.1) สังเกตชนิดของวัสดุมา 4 ชนิดที่น ามาท าเป็นสิ่งของต่าง ๆ   

3.2) สังเกตการน าสมบัติของวัสดุ 4 ชนิดที่น ามาท าเพราะเหตุใด 

3.3) เขียนจ าแนกสิ่งที่ได้จากการสังเกตจากการใช้ประสาทสัมผัส 

         (3) นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากใบกิจกรรม 

        (4) นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง และบันทึกผลลงในใบกิจกรรม โดยครูจะเป็นผู้ช่วยเหลือ

เสนอแนะ 

4) ขั้นอภิปรายผล  (ชั่วโมงที่ 4) 

(1) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาอภิปรายกันในภายในกลุ่ม และน าเสนอใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง 

สถานการณ์แก้ปัญหาโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  

7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 นาที  
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(2) ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรม เรื่อง สถานการณ์แก้ปัญหา  

(3) ครูขยายผลความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนหลังจากท่ีได้เรียน เรื่อง  ชนิดและสมบัติ 

ของวัสดุ 

5) ขั้นประเมินผล 

(1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ  เรื่อง ชนิดและสมบัติของวัสดุ 

(2) นักเรียนท า แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ชนิดและ

สมบัติของวัสดุ 

 (3) นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 2  เรื่อง ชนิดและสมบัติของวัสดุ และแบบฝึกหัดจากในหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.3 (สสวท.) โดยครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือตลอดการท าแบบฝึกหัดของ

นักเรียน   

8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.3 (สสวท.) 

2. สิ่งของจริง ได้แก่ ไม้ไอติม สมุด  แก้วพลาสติก ยาง และหมวกสาน 

3. วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=JWF8MS_07Ug&t=9s 

4. ใบความรู้  เรื่อง สมบัติของวัสดุ 

5. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แก้ปัญหา 

6. ใบกิจกรรมที่ 2  เรื่อง ชนิดและสมบัติของวัสดุ 

7. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

8. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (สสวท.) 

9. ห้องสมุด 
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9. บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา
............................................................. ....................................................................…………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ .............................................ครูผู้สอน          ลงชื่อ ............................................ฝ่ายวิชาการ 

............./.........../...........    ............./.........../........... 
 
บันทึกผู้บริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               ลงชื่อ ......................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 
            ............./.............../............. 
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ตาราง  เกณฑ์ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ร า ย ก า รป ร ะ เ มิ น
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับคะแนน 

3 
(สูง) 

2 
(ปานกลาง) 

2  
     (ต่ า) 

1. ทักษะการสังเกต ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลที่
สังเกตได้ถูกต้องครบถ้วน 

ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
ถูกต้อง และสามารถ
บันทึกข้อมูลที่สังเกตได้แต่
ไม่ครบถ้วน 

ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
ถูกต้อง แต่ยังไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ 

2. ทักษะการวัด เลือกใช้เครื่องวัดวัดได้
ถูกต้อง และอ่านค่าถูกต้อง
ทั้งหมด 

เลือกใช้เครื่องวัดวัดได้
ถูกต้อง และอ่านค่าถูกต้อง
บางส่วน 

เลือกใช้เครื่องวัดวัด
เหมาะสม และอ่านค่าได้ไม่
ถูกต้อง 

3. ทักษะการจ าแนก จัดประเภทของสิ่งของได้
ตามเกณฑ์ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม ครบถ้วน 

จัดประเภทของสิ่งของได้
ตามเกณฑ์ได้ถูกต้อง แต่ยัง
ไม่ครบถ้วน 

จัดประเภทของสิ่งของได้
ตามเกณฑ์ได้ถูกต้อง
บางส่วน และยังไม่
ครบถ้วน 

4. ทักษะการจัด
กระท า 
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และแปล
ความหมายได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และแปล
ความหมายได้ถูกต้อง แต่
ยังไม่สมบูรณ์ 

จัดกระท าข้อมูลอย่างเป็น
ไม่เป็นระบบ และแปล
ความหมายได้ถูกต้อง
บางส่วน  

5. ทักษะการ
พยากรณ์ 

สามารถคาดเดาค าตอบ
ก่อนล่วงหน้าได้ถูกต้อง 
แม่นย า 

สามารถคาดเดาค าตอบ
ก่อนล่วงหน้าได้ถูกต้อง แต่
บางส่วนคาดเคลื่อน 

สามารถคาดเดาค าตอบ
ก่อนล่วงหน้า แต่ส่วนใหญ่
คาดเคลื่อน 
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ตาราง เกณฑ์ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถใน            
การแก้ปัญหา 

ระดับคะแนน 

3 
(สูง) 

2 
(ปานกลาง) 

3 
(สูง) 

1. การระบุปญัหา 
- ก าหนดปัญหา
ชัดเจน  
 

สามารถระบุปญัหาได้ตรง
ถูกต้องตรงประเด็น และ
ชัดเจน ครบถ้วน เช่น 
-  ถือแก้ววิ่งเล่นในห้องเรียน 
ไม่ระวัง นมจึงหก 

ระบุปัญหาได้ถูกต้อง  แต่ไม่
ครบถ้วน เช่น  
- ถือแก้ววิ่งเล่นในห้องเรียน 
- ท านมหกในห้องเรียน 

สามารถระบุปญัหาได้ตรง
ถูกต้องตรงประเด็น และ
ชัดเจน ครบถ้วน เช่น 
-  ถือแก้ววิ่งเล่นในห้องเรียน 
ไม่ระวัง นมจึงหก 

2. การวางแผน
แก้ปัญหา 
-มีการศึกษาค้นคว้าท่ี
ก าหนด  

สามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมมี
ความเป็นไปได้ เช่น 
- คิดว่าจะน าผา้มาเช็ด 
- คิดว่าจะน าไม้ถูมาเช็ด 
- คิดว่าจะใช้ทิชชูเช็ด 

เลือกวิธีการแก้ปญัหาได้แตไ่ม่
สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้
น้อย เช่น 
- คิดว่าปล่อยให้แห้งเอง 
- คิดว่าใช้กระดาษเช็ด 

สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้เหมาะสมมคีวามเป็นไปได้ 
เช่น 
- คิดว่าจะน าผา้มาเช็ด 
- คิดว่าจะน าไม้ถูมาเช็ด 
- คิดว่าจะใช้ทิชชูเช็ด 

3.การด าเนินแก้ปญัหา 
-ด าเนินตามแผน
กิจกรรมที่ก าหนด 

ลงมือปฏิบัติแก้ปญัหาเป็นไป
ตามการวางแผน รอบคอบ 
ครอบคุลม เช่น 
- น าผ้ามาเช็ด 
- น าไม้ถูมาเช็ด 
- ใช้ทิชชูเช็ด 

ลงมือปฏิบัติแก้ปญัหา
ใกล้เคียงตามการวางแผน
แก้ปัญหา เช่น 
- ปล่อยให้แห้งเอง 
- ใช้กระดาษเช็ด 

ลงมือปฏิบัติแก้ปญัหาเป็นไป
ตามการวางแผน รอบคอบ 
ครอบคุลม เช่น 
- น าผ้ามาเช็ด 
- น าไม้ถูมาเช็ด 
- ใช้ทิชชูเช็ด 

4.การตรวจสอบผลที่
ได้จากการแก้ปัญหา 
-สรุปผลตามข้อมูลจริง 
-การให้เหตผุลที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

สามารถระบผุลทีไ่ด้จากการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้องสมบรูณ์ 
และเหมาะสม เช่น 
- พื้นห้องสะอาด และไม่ถูก
ครูท าโทษ 
-พื้นห้องแห้ง และไม่ถูกครู
ท าโทษ 

ระบุผลที่ได้จากการแก้ปัญหา
ได้ แตไ่ม่เหมาะสม เช่น 
- พื้นไม่มีนม 
- ไม่โดนครูต ี

สามารถระบผุลทีไ่ด้จากการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้องสมบรูณ์ 
และเหมาะสม เช่น 
- พื้นห้องสะอาด และไม่ถูกครู
ท าโทษ 
 -พื้นห้องแห้ง และไม่ถูกครูท า
โทษ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  10  -  12   หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง   7  -    9    หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4  -    6     หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ า 
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ใบความรู้ เรื่อง สมบัตขิองวัสด ุ

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมบัติของวัสดุ  

1. โลหะ (metal)  เป็นวัสดุที่แข็งแรงมีหลายชนิด เช่น เหล็ก อลูมเินียม ทองแดง 

โลหะเป็นวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบมีความมันวาว สามารถตีใหเ้ป็นแผ่นเรียบ หรือดึงออกเป็นเส้น

หรืองอได้โดยไม่หัก น าไฟฟ้าและน าความร้อนได้ดี  มีความแข็งแรง  ทนทาน  มีน้ าหนักมาก 

น าความร้อนและน าไฟฟ้าไดด้ี เกดิสนิมเมื่อถูกความช้ืน  

2. แก้ว (glass) เป็นวัสดุที่ผลิตจากทรายเนื้อละเอียด มีความแข็งแรง  ผิว

เรียบ               ไม่เปราะและแตกง่าย มีความโปร่งใส กันน้ า ทนทานต่อการกัด

กร่อน  บางชนิดทนความร้อนได้ ทนต่อการขูดขีดและความร้อน แตกหักง่าย 

ส่วนใหญ่จะน ามาท า แก้วน้ า กระจก  

3. กระดาษ (paper) เป็นวสัดุที่ท าจากต้นไม้  โดยน ามาผ่าน

กระบวนการท าให้เป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วน ามาตม้และเตมิสารเคมีให้เปน็สายใย  จากน้ันจึงน ามาท าเป็น

แผ่นกระดาษ กระดาษเป็นวสัดุทีม่ี น้ าหนักเบา ไม่ทนทาน  ฉีกขาดง่าย ไม่กันน้ า น ามาพับเป็นรูปตา่ง ๆได้ 

เมื่อถูกน้ าแล้วจะเปื่อยยุ่ยและฉีกขาดง่าย   

4. พลาสติก (plastic) เป็นวัสดุสังเคราะห์ จากอุตสาหกรรม ปโิตรเคม ีมี

น้ าหนักเบา กันน้ าได้ ไม่น าไฟฟ้าและไม่น าความร้อน ไม่ทนความร้อน  ยกเว้น

พลาสติกบางชนิด  น้ าซึมผ่านไมไ่ด้ ไม่แตกหักง่าย บางชนิดมีความแข็ง บางชนิด

สามารถยืดหยุ่นได้  

5. ยาง (rubber) ท ามาจากยางของตน้พารา มีความยดืหยุ่นสูง ไม่น าไฟฟ้าและความร้อน 

กันน้ าได้ดี มีความเหนียว  ทนทานต่อแรงดึง ใช้ท ายางรถยนต์ ยางลบ ลูกโป่ง พื้นรองเท้า  

6. ไม้ (wood) เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ  คือ  

ต้นไม้ขนาดใหญ่  แล้วน ามาแปรรปูเป็นไม้อดัหรือไม้แผ่น  เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มี

ความแข็งแรง ทนทาน มีน้ าหนัก มีรูปร่างคงตัว ไม่เป็นสนิม เมื่อไดร้บัความช้ืนนานจะผุกร่อนได้  

7. ผ้า (fabric) ท ามาจากเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติ มสีมบตัิ มีความ

อ่อนนุ่ม ซักง่ายแห้งเร็ว ดูดซับน้ าได้ดี แต่ไม่กันน้ า มีน้ าหนักเบา  และไม่น าไฟฟ้า  

แหล่ งที่ ม า : หน่ วยเรียนรู้ที่  3  วัสดุ รอบตั วเรา. เข้ าถึ ง เมื่ อ  7 ธันวาคม 2561. เข้ าถึ งได้ จาก 

http://innovation.kpru.ac.th/web18/551121831/innovation/index.php/unit3 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqquPX57bXAhVMsY8KHc3PBMMQjRwIBw&url=http://maisakthai.bossadmin.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81-PID262109.html&psig=AOvVaw0zTUAePFOX0u-Wd1Xd-2ku&ust=1510499605858146
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio6oSp5rbXAhVLso8KHQonBq0QjRwIBw&url=http://www.ledthai.net/index.aspx?ContentID%3DContentID-15062522400050585&psig=AOvVaw0VpYki8B49UvVublMHROWL&ust=1510499232594015
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE7qPN5rbXAhUMgI8KHU9PBSUQjRwIBw&url=http://qzana.blogspot.com/2010/06/blog-post.html&psig=AOvVaw2hQfTEKHbsX_8egoRCcgFc&ust=1510499300733623
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5mpXr5rbXAhWHYo8KHU5JBgwQjRwIBw&url=http://vpphuyhoang.com/san-pham/giay-for-mau-a3a4a5/&psig=AOvVaw0uU2oTClIEPVxbSnQ0ooQl&ust=1510499374630717
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2ouyh57bXAhWBPY8KHeSoB2QQjRwIBw&url=http://www.sd.ac.th/main/?p%3D5353&psig=AOvVaw2P5NJc-RZAm_99vfvEA2u8&ust=1510499466194015
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbldm_57bXAhUMpY8KHdJaAb0QjRwIBw&url=http://www.duraflex-d.com/index.php/educational-essay-topics-3/&psig=AOvVaw3407SmCNImvDF6izFauyB5&ust=1510499552581473
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_w-v-57bXAhUWTo8KHTsiDL8QjRwIBw&url=http://towelfashionhouse.blogspot.com/2014/04/&psig=AOvVaw2WhZ9VOVgPZ0y4pqpZaZJS&ust=1510499685031397
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      ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์แก้ปัญหา 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแก้สถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด (ความสามารถในการแก้ปัญหา)    
สมาชิก 
1...............................................................................2............................................................................ 
3...............................................................................4............................................ ................................ 
5............................................................................ ...6............................................................................ 
สถานการณ์ 
 
 
 

1. จากสถานการณ์ ให้บอกปัญหาจากสิ่งที่ได้จากการสังเกต และวางแผนในการแก้ปัญหา 
สมมติฐาน
............................................................................................................................. ................................... 

2. จากสถานการณ์นักเรียนคิดว่าปัญหานี้คืออะไร 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

3. นักเรียนมีแนวทางวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีใดบ้าง 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

4. นักเรียนจะปฏิบัติการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านได้ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

5. นักเรียนคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในอ าเภอบางเลน จะมีเหตุการณ์น้ าท่วมท าให้ชาวบ้านไม่สามารถออกไป     

ซื้ออาหารได้ นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยเหลือชาวบ้านและน าของจ านวนหนึ่งเข้าไปแจกจ่าย  
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บันทึกผลที่ได้ (ออกแบบวาดรูปพร้อมอธิบาย) 
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 วัสดุธรรมชาติ                   วัสดุสังเคราะห ์

วัสดุเพียงชนิดเดียว            วัสดุหลายชนิด 

ท าจากวัสดุชนิด....................................................................... 

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

สมบัติของวัสดุ......................................................................... 

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

. 
 วัสดุธรรมชาติ                   วัสดุสังเคราะห ์

วัสดุเพียงชนิดเดียว            วัสดุหลายชนิด 

ท าจากวัสดุชนิด....................................................................... 

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

สมบัติของวัสดุ......................................................................... 

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

. 
 วัสดุธรรมชาติ                   วัสดุสังเคราะห ์

วัสดุเพียงชนิดเดียว            วัสดุหลายชนิด 

ท าจากวัสดุชนิด....................................................................... 

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

สมบัติของวัสดุ......................................................................... 

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

.  วัสดุธรรมชาติ                   วัสดุสังเคราะห ์

วัสดุเพียงชนิดเดียว             วัสดุหลายชนิด 

ท าจากวัสดุชนิด....................................................................... 

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

สมบัติของวัสดุ......................................................................... 

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

ใบกิจกรรมที่ 2 เร่ือง  ชนิดและสมบัติของวัสดุ 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน และระบุจ าแนกชนิดของวัสดุที่ใช้ท าสิ่งของนั้น 
ๆ  พร้อมวาดภาพประกอบ แล้วบันทึกผล 

จุดประสงค์: จ าแนกชนิด และสมบัติของวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบของเล่น
ของใช้ได้     (10 คะแนน) 
ตอนที่1  ระบุปัญหา:…………………………………………………………………………………………………… (2 คะแนน) 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

     ตะกร้าผ้า 
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ตอนที่ 2 ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเติมค าให้ถูกต้องเหมาะสม 

1. ให้นักเรียนเลือกวัสดุที่เหมาะส าหรับการท าบัวรดน้ าต้นไม้  เพราะเหตุใด (3 คะแนน)  

 

   

             ไม้                                    โลหะ                      พลาสติก 
วัสดุที่เหมาะส าหรับการท าบัวรดน้ าต้นไม้  คือ.....................................................................(1คะแนน) 

เพราะ........................................................................................................................ ......... (2คะแนน) 

2. ให้นักเรียนเลือกวัสดุที่เหมาะส าหรับท ากระทะเพ่ือประกอบอาหาร  เพราะเหตุใด (3 คะแนน)  

 

  

      ไม้                                             โลหะ                 พลาสติก 

วัสดุที่เหมาะส าหรับท ากระทะเพ่ือประกอบอาหาร   คือ.......................................................(1คะแนน) 

เพราะ.............................................................................................................. ..................... (2คะแนน) 

 ตอนที่ 3 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ให้สอดคล้องและถูกต้อง (4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.พลาสติก 

 
2. เหล็ก 

 

 4. ยาง 

 

 3. แก้ว 

 

  ชนิดของวัสดุ 

 

  สมบัติของวัสด ุ

 
ก. น้ าซึมผ่านไมไ่ด ้

ข.  โปร่งใส คงทน 

ค. ยืดหยุ่น 

ง. อ่อนนุ่ม 

จ. น าความร้อนและน าไฟฟ้า 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

       เรื่อง  ชนิดและสมบัติของวัสดุ 

      

    ชื่อ......................................................................................................ชัน้.ป.3/............เลขท่ี......................... 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแก้สถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด (ความสามารถในการแก้ปัญหา)   

สถานการณ์ 

 

 

 

 

ขั้นตอน คะแนน 
1. การระบุ
ปัญหา 
(3 คะแนน) 

จากสถานการณ์นักเรียนคิดว่าปัญหานี้คืออะไร 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  

 

2. การวางแผน
แก้ปัญหา
(3คะแนน) 

นักเรียนมีแนวทางวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีใดบ้าง 
.........................................................................................................  
........................................................................... .............................. 

 

3.การด าเนิน
แก้ปัญหา
(3คะแนน) 

นักเรียนจะปฏิบัติการแก้ปัญหาอย่างไรที่จะท าความสะอาดพ้ืนห้อง 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  

 

4.การตรวจสอบ
ผลที่ได้จากการ
แก้ปัญหา (3 
คะแนน) 

นักเรียนคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไร 
.......................................................................... ............................... 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  

 

รวมคะแนน (12คะแนน)  

ระดับคุณภาพ  
 

ด.ช.พายุ ถือแก้วนมวิ่งเล่นในห้องเรียนโดยไม่ระวัง จึงให้ท า

นมหกเลอะพื้นหอ้งเรียน ด.ช.พายุ ควรจะเลือกใช้วัสดุชนิดใด

เพ่ือจะน ามาเช็ดท าความสะอาดห้องเรียนโดยใช้เวลา

อันรวดเร็ว โดยไม่ถูกคุณครูตี และเพราะอะไรจึงเลือกวัสดุ

ชนิดนัน้ 
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ชื่อ.......................................................... 
ผู้ประเมิน 

............../................./............... 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สังเกตจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัสดุรอบตัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 

ทักษะที่ฝึกปฏิบัติ คือ 1) ทักษะการสังเกต   2) ทักษะการจ าแนก    

 
 
ที ่

 
 
                            ช่ือ-สกุล 

รายการทักษะ  
คะแนน

รวม 

 
คะแน
นเฉลี่ย 

 
สรุป
ผล 

การสงัเกต การจ าแนก 

ระดบั ระดบั 
3 2 1 3 2 1 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             
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ชื่อ.......................................................... 
ผู้ประเมิน 

............../................./............... 

แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 สังเกตจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัสดุรอบตัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
 ทักษะที่ฝึกปฏิบัติ คือ 1) การระบุปัญหา 2) การวางแผนแก้ปัญหา 3) การด าเนินแก้ปัญหา 
และ 4)  การตรวจสอบผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 

 
 
ที ่

 
ช่ือ-สกุล 

รายการความสามารถในการแก้ปญัหา  
คะแนน

รวม 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
สรุป
ผล 

การระบุ
ปัญหา 

การวางแผน
แกปั้ญหา 

การด าเนิน
แกปั้ญหา 

การตรวจสอบ
ผลที่ไดจ้าก
การแกปั้ญหา 

ระดบั ระดบั ระดบั ระดบั 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ป.3 
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  

ค าชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 
 2. ใช้เวลาในการข้อสอบฉบับนี้ 50 นาที  
ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

1. วัสดุชนิดใดมีสมบตัิไมน่ าความร้อนและไฟฟา้ มีน้ าหนักเบา แลว้นิยมน ามาท าเปน็ของเล่นของใช้ใน
บ้าน (การจ า) 

ก. ไม้  ข. ผ้า    ค. แก้ว   ง. พลาสติก 
2. ข้อความใดบอกความแตกต่างสิง่ของที่ท าด้วยวสัดุต่างกัน และมีสมบัติตา่งกัน (การเข้าใจ) 

ก. หมอนจะอ่อนนุ่มแต่โต๊ะเรียนจะแข็ง 
ข. ลูกโป่งและหนังสติ๊กจะยืดหยุ่นได้ 
ค. กระทะท าจากวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ โลหะ,ไม้ และยาง 
ง.  วัตถุที่ท าจากวัสดุเพียงชนิดเดียว ได้แก่ ลูกกุญแจ, กล่องกระดาษ 

3. วัสดุใดที่เหมาะสมในการน ามาท าชามใส่อาหารที่ร้อนจัดได้เหมาะสมและปลอดภัย (การเข้าใจ) 

     A : กระเบื้อง         B : พลาสติก         C : แก้ว               D : อะลูมิเนียม 
ก. ข้อ A. และ ข้อ B.       ข. ข้อ A. และ ข้อ C. 
ค.   ข้อ B. และ ข้อ D.     ง. ข้อ C. และ ข้อ D. 

4. ใครเลือกใช้วัสดุใดเหมาะสมกับการใช้งานมากทีสุ่ด (การเข้าใจ) 
    ก. พายุใช้ร่มยางกางกันฝน 

  ข. สายฟ้าใชช้ามพลาสติกใส่ราดหน้า 
    ค. อาร์มใช้เส้นลวดมาท าเปน็ไม้แขวนเสื้อ 

    ง.  สายน้ าน ากระดาษแข็งมาท ากระเป๋า 
     5.จากตารางวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ดังนี้ 

สมบัติของวัสด ุ ชนิดวัสดุ 

วัสดุ A วัสดุ B วัสดุ C วัสดุ D 
1.กันน้ าได ้ ✓ ✓   
2.มีความยืดหยุ่นสูง ✓   ✓ 
3.แข็ง ทนทาน  ✓ ✓  

            วัสดุใดที่เหมาะน ามาท ากระถางปลูกต้นไม้ (การเข้าใจ) 
    ก. วัสดุ A    ข. วัสดุ B     ค. วัสดุ C    ง.  วัสดุ D 
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6. วัสดุที่น ามาใชป้ระโยชนโ์ดยจะใช้บรรจุอาหารแล้วปลอดภัยต่อสุขภาพมากที่สุด (การเข้าใจ) 
    ก. โลหะ เพราะท าความสะอาดง่าย  ข. กระเบื้อง เพราะกันความร้อน 
   ค. โฟมใช้แล้วทิ้ง    ง. พลาสติกสีสันสวย 
7. เพราะเหตุใดจึงนิยมน าพลาสติกมาท าเปน็ของเล่นของใช้ในบา้นเรือนมากกว่าวสัดุอ่ืน (การเข้าใจ) 

 ก. เพราะพลาสติกมนี้ าหนัก  ข. เพราะพลาสติกมีความอ่อนนุม่ 
 ค. เพราะพลาสติกน าความร้อนได้ดี  ง. เพราะพลาสติกสามารถท าให้มีรูปทรงได้ 

8. นักเรียนคิดว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับพลาสติกที่น ามาประยุกต์ใช้ท าเปน็เครื่องใช้ภายในครัวเรือน 
(การเข้าใจ) 

ก. กระทะ  ตะหลิว        ข. กระจก จานพลาสติก 
ค. หลอดกาแฟ ถุงร้อนใส่อาหาร    ง. หลอดไฟฟ้า ขวดน้ าพลาสติก 

9. ปุยฝ้ายต้องการที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าของเด็กทารกแรกเกิดเขาควรจะเลือกวัสดุใดที่จะเหมาะสมเพราะเหตุใด             
(การเข้าใจ) 

ก. ผ้าฝ้าย เพราะอ่อนนุ่ม ซึมซบัเหงื่อ  ข. ผ้าไนลอน เพราะมีความเหนียว แข็ง 
ค. ผ้าไหม เพราะดูดซบัได้ดี ทนทาน  ง. ผ้าขนสตัว์ เพราะมีความยืดหยุ่น เหนียว 

10. การออกแรงท าให้วัสดุ คด โค้ง งอ หรือตรงตามที่เราต้องการ เป็นการออกแรงอะไร(ความจ า) 
ก. การดึง    ข. การบีบ 
ค.  การดัด    ง. การทุบ 

11. การกระท าข้อใดที่ท าให้วัตถุเปลี่ยนแปลงแล้ววัตถนุั้นไมส่ามารถกลับมามีสมบัติเหมือนเดิม (ความเข้าใจ) 
ก. การปิ้งขนมปงั   ข. การดัดเส้นลวดเป็นจักรยาน 

  ค.   การเป่าลูกโป่งให้พองออก  ง. การพับกระดาษเปน็จรวด 
12. วิธีใดที่ท าให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด สีจนมสีมบัติใหม่ (ความเข้าใจ) 

ก.  การต้มมาม่า    ข. การปลอกเปลือกมะม่วง 
ค. การตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ง. การดัดเหล็กเป็นรูปกระต่าย 

13. ข้อใดเป็นการกระท าที่ท าให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และขนาดได้ แต่มสีมบัติเหมือนเดิม  (การเข้าใจ) 
ก. น าไข่มาต้ม        ข. น าปลามาทอด 
ค. ใช้มีดหั่นผัก        ง. น าข้าวมาหุงในหม้อ 

14. เราสามารถน าความรู้จากการท าให้วัสดุเปลีย่นแปลงรูปรา่งไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้้าง (การประยุกต์ใช้) 
ก. ท าให้เพิ่มมูลค่าของวัสด ุ  ข. ท าให้มีอาชีพสร้างรายได ้
ค. ท าให้ช่วยลดภาวะโลกร้อน  ง. ท าให้ได้รูปทรงตา่ง ๆตามการใช้งาน 

15.นักเรียนมีวิธีในการเปลี่ยนแปลงกระดาษเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร (การเข้าใจ) 
    ก. น ากระดาษมาท าเป็นวา่วเลน่   ข. น ากระดาษมาท าเป็นเสื้อกันฝน 
    ค. น ากระดาษมาท าเป็นกระเปา๋ใส่ของ   ง. น ากระดาษมาท าเปน็รองเท้าสวมใส่ 
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16. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ (การเข้าใจ) 

ก. แจ็คน ายางรถยนต์ไปเผา    ข. แบมท าชามกระเบื้องตกพื้น 
   ค. พีทปั้นตุ๊กตาจากดินเหนียว      ง.บอมเทน้ าร้อนใส่แก้วพลาสติก 

17.เหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันที่ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่เรามีอะไรบ้าง(การประยุกต์ใช)้ 
     ก.  เผาถุงพลาสติก    ข. ดัดลวดเพื่อปลูกต้นไม ้   
     ค.  รินน้ าร้อนจัดลงในแก้ว    ง. น าขวดไปแช่ในช่องแช่แข็ง  
18. การกระท าใดที่พบเห็นในชวีิตประจ าวันทีท่ าให้เกิดโทษ/อันตรายต่อเราได้  (การจ า) 
     ก. ปั้นดินเหนียว   ข. ใช้กรรไกรตัดผ้า 
     ค. ขย าแผ่นกระดาษ    ง.  เผากระป๋องสารเคมี 
19. ภาชนะพลาสติกไม่น าความร้อน แต่ไม่สามารถน ามาใส่อาหารที่ร้อนจัดได้เพราะเหตุใด  (การเข้าใจ) 

ก. ท าให้อาหารมีรสชาติเปลี่ยนไป 
ข. ภาชนะพลาสติกไมท่นต่อความร้อน 
ค. ความร้อนท าให้ภาชนะอาจจะบดิเบี้ยวรูปทรง 
ง. ความร้อนท าให้ละลายสารพิษจากพลาสติกมาปนเปื้อนกับอาหาร 

20. เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัที่พบเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้ว อาจจะท าให้เป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้
โดยตรง  (การประยุกต์ใช้) 

ก. ต่อก าลังปลูกต้นไม ้  
ข. แม่ก าลังใช้ฟืนหุงต้มอาหาร  
ค. นิดเผาเศษขยะพวกพลาสติก 
ง. ลุงเชื่อมโลหะโดยไมส่วมหน้ากาก 

เฉลยแบบทดสอบ  
ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 

1 ง 11 ก 
2 ก 12 ก 

3 ข 13 ค 
4 ค 14 ง 

5 ข 15 ก 
6 ข 16 ค 

7 ง 17 ข 
8 ค 18 ง 

9 ก 19 ง 
10 ค 20 ง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                  
โดยใช้ปญัหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
************************************************** 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 15 ข้อ 

2. ครูอ่านแบบสอบถามให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างตามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ว่าอยู่
ในระดับใด ซึ่งข้อค าถามแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2) ด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้ และ3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งระดับความคิดเห็นส าหรับในการพิจารณาข้อความที่
ก าหนดให้มีความหมาย ดังต่อไปนี้ 

                ☺ ให้คะแนน 3 คะแนน     อยู่ในความคิดเห็นระดับมาก 

                 ให้คะแนน 2 คะแนน   อยู่ในความคิดเห็นระดับปานกลาง 

      ให้คะแนน 1 คะแนน  อยู่ในความคิดเห็นระดับน้อย 

ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น 

☺  
(3)  

 
(2) 

 
(1) 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากท ากิจกรรม    
  2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการน าไปใช้    

3. นักเรียนสามารถน าวิธีในการแก้ปัญหาไปใช้    
4. นักเรียนสามารถน าไปเชื่อมโยงกับในบทเรียนอ่ืน ๆ    

5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้
กันเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปผล 

   

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข    

7. นักเรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรม    
8. นักเรียนมีอิสระในการท ากิจกรรม    

9. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นกับครูและเพื่อนร่วมชั้น    
10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล    
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ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น 

☺  
(3)  

 
(2) 

 
(1) 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
11. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

12. นักเรียนเกิดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาในการเรียน    
13. นักเรียนมีความรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น    

14. นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง    
15. นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
.......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ  

การทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 33  คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3/1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

นักเรียนคนท่ี คะแนนสอนก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน 

1 13 16 

2 11 19 

3 3 10 

4 8 15 

5 5 13 

6 7 8 

7 11 17 

8 12 18 

9 10 15 

10 14 18 

11 8 16 

12 10 14 

13 15 19 

14 5 8 

15 8 17 

16 8 16 

17 10 17 

18 7 15 

19 14 18 

20 13 16 

21 8 18 

22 9 16 

23 9 14 

24 10 12 

25 9 13 

26 7 14 

27 6 11 

28 7 17 

29 6 15 

30 10 10 

31 9 13 

32 9 11 

33 13 17 

34 11 16 

35 7 14 

36 6 13 

37 6 14 

38 7 11 

39 13 19 

40 8 12 

เฉลี่ย 9.05 14.63 

S.D 2.82 2.95 
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ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Posttest 14.63 40 2.950 .466 

Pretest 9.05 40 2.819 .446 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Posttest & Pretest 40 .641 .000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Posttest - 

Pretest 
5.575 2.448 .387 4.792 6.358 14.402 39 .000 
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ภาคผนวก ฉ  

รูปภาพการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ช  

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลหนังสือขอลองเครื่องมือวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 213 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 214 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 215 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกลุ กนกกาญจน์  บุดด ี
วัน เดือน ปี เกิด 12 เมษายน 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2556 ส าเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาเกษตรและ

สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน    
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบนั 440/21 หมู่ที ่8 ต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   
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