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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์

โดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์และเปรยีบเทยีบขอ้บกพรอ่งโดยจําแนก

ตามเพศและระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใชน้ักศกึษาชัน้ปีที ่ 1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทีก่าํลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 เป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดย

วธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม จํานวน 1 หอ้งเรยีน ไดจ้ํานวน 49 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัคอืแบบวดั

กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์เนื้อหาฟิสกิสท์ีใ่ชใ้นการศกึษานี้ประกอบดว้ย 3 เรือ่ง คอื ไฟฟ้า

สถติ ไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎแีมเ่หลก็ –ไฟฟ้าเบือ้งตน้ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้วามถี ่คา่รอ้ยละ 

การทดสอบคา่ท ีและการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว  

 ผลการวจิยัพบวา่  

 1. นักศกึษาส่วนใหญ่มขีอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์เรยีงลําดบัจากมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ดคอื ขัน้ที ่5 

ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ขัน้ที ่2 

ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์และขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา  

 2. นักศกึษาที่มเีพศต่างกนั ขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาโดยใช้กลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ไมแ่ตกต่างกนั เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคอื ขัน้

ที ่5, 3, 4, 2 และ 1 ตามลาํดบั 

 3. นักศกึษาทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั ขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้

โจทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์แตกต่างกนัอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และวเิคราะหค์วามแตกต่างของคา่เฉลีย่เป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชพเฟ 

พบวา่ กลุม่เกง่ แตกต่างกบักลุ่มอ่อน และกลุ่มปานกลางแตกต่างจากกลุ่มอ่อน แต่กลุ่มเก่งและกลุ่ม

ปานกลาง ไมม่คีวามแตกต่าง โดยกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคอื ขัน้

ที ่5, 3, 4, 2 และ 1 สว่นกลุ่มอ่อน เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคอื ขัน้ที ่5, 4, 3, 2 และ 1 

ตามลาํดบั 
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Abstract 

 This research aimed to study of problem solving process deficiencies in physics by 

Heller and Heller’s logical problem solving strategy and compare the problem solving 

process deficiencies by gender and levels of learning achievement. The sample group was 

49 first year undergraduate students from Faculty of Engineering enrolled in the second 

semester of 2014 academic year at Dhurakij Pundit University. The cluster random 

sampling method was applied for the sample group. The research instrument was the 

problem solving test focused on three topics; electrostatic, direct current and basic 

electromagnetic theories. The collected data were analyzed using frequency, percentage, 

 t-test for independent sample and one-way analysis of variance.   

The results of the study were as follows: 

1. Most of the students had problem solving process deficiency in physics by Heller 

and Heller’s logical problem solving strategy in the fifth step; evaluate the answer, followed 

by the third step; plan the solution, the fourth step; execute the plan, the second step; 

describe the physics, and the first step; focus the problem, respectively. 

2. Students with different genders were not different in problem solving process 

deficiency in physics by Heller and Heller’s logical problem solving strategy in each step. 
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Their most problem solving process deficiency failed in the fifth step, followed by the third, 

the fourth, the second and the first steps, respectively.  

3. Students with different levels of learning achievement in problem solving process 

deficiency in physics by Heller and Heller’s logical problem solving strategy were different 

statistical significance at .05 level,and to analyze the difference of the average by scheffe’ s 

method. It was found that the advanced group and intermediate group were different from 

the elementary group. But there is no different between the advanced group and the 

intermediate group in problem solving process deficiency in each step. Their most problem 

solving process deficiency failed in the fifth step, followed by the third, the fourth, the 

second and the first steps. The elementary group had problem solving process deficiency in 

the fifth step, followed by the fourth, the third, the second and the first steps, respectively.      
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาหน่ึงที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศ

เจรญิกา้วหน้าสูก่ารเป็นประเทศอุตสาหกรรม เน่ืองจากวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นรากฐาน

สาํคญัของการพฒันาอุตสาหกรรม อกีทัง้วทิยาศาสตรม์คีวามสาํคญัต่อการพฒันาความคดิของ

มนุษย์ ทําให้มนุษย์มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมเีหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มแีบบแผน 

สามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ และในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนหลงัการปฏริปูการศกึษาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบแตกต่างไปจากเดมิ มกีารให้

ความสาํคญักบัผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้โดยในการสอนครตูอ้งคาํนึงถงึการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและช่วยให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารต่างๆ มใิช่เพยีงการถ่ายทอดความรูเ้ท่านัน้ (ทศินา แขมมณี, 

2552 : 119) 

วิชาฟิสิกส์เ ป็นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้าน

วศิวกรรมศาสตร ์จะต้องมพีืน้ฐานวชิาน้ีเป็นอย่างด ีเพื่อนําไปประยุกต์ใชใ้นการเรยีนทางสาย

วิชาชีพต่อไป แต่วิชาฟิสิกส์นัน้ต้องอาศยัพื้นฐานในการคํานวณเพื่อนําไปสู่ความเข้าใจใน

กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็น

นามธรรมมากกว่ารูปธรรม ทําใหน้ักศกึษาประสบปญัหาเกี่ยวกบัการเรยีนเป็นอย่างมาก และ

การนําความรูใ้นวชิาฟิสกิสไ์ปประยุกตใ์ชก้บัวชิาชพีนัน้ เน้ือหามคีวามสมัพนัธต่์อเน่ืองกนัในแต่

ละเรื่อง มีทัง้ในส่วนของทฤษฎี การคํานวณ และการประยุกต์ใช้ ผสมผสานกันอยู่ ซึ่งถ้า

นักศกึษาเกดิปญัหาในการทําความเขา้ใจในส่วนใดส่วนหน่ึง ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างยิง่ในการ

เรยีนวชิาฟิสกิสใ์นเรือ่งนัน้ๆ และจะสง่ผลต่อวชิาฟิสกิสใ์นเรือ่งอื่นๆดว้ย  

อกีทัง้ในการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิสส์่วนใหญ่จะเกี่ยวขอ้งกบัการแก้โจทยป์ญัหา ซึ่ง

จากประสบการณ์ดา้นการสอนของผูว้จิยัทีส่อนวชิาฟิสกิส ์ในระดบัอุดมศกึษา พบว่านกัศกึษามี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาฟิสกิส์ค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากขาดความเขา้ใจในบทเรยีนอย่าง

ต่อเน่ือง ขาดทกัษะการคดิคํานวณ เมื่อพบโจทยป์ญัหาทีแ่ตกต่างจากในชัน้เรยีน นักศกึษาไม่

สามารถแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิสไ์ดอ้ย่างถูกต้อง และทําใหน้ักศกึษาเกดิความรูส้กึว่าวชิาฟิสกิส์
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เป็นวชิาทีย่าก ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง และมเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ทัง้ทีว่ชิา

ฟิสกิสเ์ป็นวชิาทีม่คีวามสาํคญัต่อการเรยีนในสาขาวชิาทางคณะวศิวกรรมศาสตรเ์ป็นอย่างมาก 

ซึ่งผูว้จิยัพบว่านักศกึษาแต่ละคนจะมขีอ้บกพร่องในการแกโ้จทยป์ญัหาแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบั

ปจัจยัหลายๆอย่างดว้ยกนั เช่นพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา 

เพศ ฯลฯ ซึง่เป็นการยากต่อผูส้อนในการทีจ่ะทราบและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการแกโ้จทยป์ญัหา

ของนกัศกึษาไดท้ัว่ทุกคน หากมขีัน้ตอนของการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสท์ีช่ดัเจน กจ็ะเป็นการงา่ย

ในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ ในการแกโ้จทยป์ญัหานัน้มนีกัวชิาการไดศ้กึษาและคดิคน้ไว้

หลายทา่นดว้ยกนั ซึง่ผูว้จิยัพบวา่กลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอรเ์ป็นวธิกีาร

แก้โจทย์ปญัหาทางฟิสิกส์ที่มีข ัน้ตอนของการแก้โจทย์ปญัหาฟิสิกส์ที่ช ัดเจน มีการเน้นที่

หลกัการทางฟิสิกส์สําหรบันํามาใช้ในการแก้โจทย์ปญัหา เน้นการตรวจสอบหน่วย การใช้

เวกเตอรแ์สดงทศิทางสาํหรบัเขยีนแผนภาพ เหมาะสมสาํหรบัการนํามาตรวจสอบขอ้บกพร่อง

ในการแกโ้จทยป์ญัหา โดยกลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์(Heller and 

Heller, 2000) มขีัน้ตอนในการแกป้ญัหาทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา (Focus the Problem) เป็นการทาํความเขา้ใจโจทยป์ญัหา

ใหช้ดัเจนขึน้โดยการอธบิายดว้ยแผนภาพและขอ้มลูทีโ่จทยก์าํหนดให ้

ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์(Describe the Physics) เป็นการแสดง

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีโ่จทยก์าํหนดให ้เขยีนตวัแปรต่างๆ ทัง้ทีท่ราบคา่และไมท่ราบคา่ 

ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา (Plan the Solution) เป็นขัน้ตอนของการวางแผนเพื่อหา

แนวทางในการแก้โจทย์ปญัหาโดยการอธิบายให้อยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์หรอืสูตรที่

เกีย่วขอ้งกบัโจทยป์ญัหาทีต่อ้งการหาคาํตอบ 

ขัน้ที ่4 ขัน้ดําเนินการตามแผนทีว่างไว ้(Execute the Plan) เป็นขัน้ตอนทีต่้อง

ดาํเนินการหาคาํตอบตามสมการทีไ่ดว้างแผนไว ้

ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์(Evaluate the Answer) เป็นขัน้ตอนทีต่อ้งตรวจสอบ

คําตอบโดยคํานึงถงึความสมเหตุสมผลเพื่อใหแ้น่ใจว่าคําตอบทีไ่ดน้ัน้มคีวามถูกต้องตรงตามที่

โจทยถ์าม 

จากขัน้ตอนข้างต้นจะเห็นว่ากลวิธีแก้ปญัหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์

สามารถจดัระบบความคดิเพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ปญัหาได้อย่างเป็นขัน้ตอนและมี

ความชดัเจน ดงันัน้ผูว้จิยัเหน็ว่าหากพบขอ้บกพร่องในการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์ของนกัศกึษา
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โดยการแยกพจิารณาตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเพศ และพจิารณาขอ้บกพรอ่งหลกัๆ กจ็ะ

สามารถแกไ้ขปญัหาการเรยีนวชิาฟิสกิสข์องนกัศกึษาได ้

จากที่กล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะศกึษาขอ้บกพร่องของกระบวนการแก้โจทย์

ปญัหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวิธีแก้ปญัหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ของนักศึกษาว่ามี

ขอ้บกพร่องในขัน้ตอนใดบ้างในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ อกีทัง้นักศึกษาที่มรีะดบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาฟิสกิสท์ีแ่ตกต่างกนั จะมขีอ้บกพรอ่งในขัน้ตอนของกระบวนการ

แก้โจทย์ปญัหาฟิสิกส์แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการ

ช่วยเหลอืและแกไ้ขขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสข์องนักศกึษาต่อไป ซึง่จะ

ส่งผลใหน้ักศึกษาสามารถนําความรู้ทางด้านวชิาฟิสกิส์ไปเป็นพื้นฐานสําหรบัวชิาชพีได้เป็น

อยา่งด ี

  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

 1.เพื่อศกึษาขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหา

เชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

 2.เพื่อเปรยีบเทียบข้อบกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวิธี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยจําแนกตาม

เพศและระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

ขอบเขตของการวิจยั  
 การวจิยัครัง้น้ี มขีอบเขตดงัน้ี 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์ชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 215 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้น้ี คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2557 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาฟิสกิส ์2 ในภาค

เรยีนที ่2 โดยวธิกีารสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จาํนวน 1 หอ้งเรยีน ไดจ้าํนวน 

49 คน 
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 ตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจยั  
  ตวัแปรตน้ คอื 
   1. ปจัจยัสว่นบุคคล 

    - เพศ 

    - ระดบัผลสมัฤธิท์างการเรยีน 

    2. กระบวนการการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของ

เฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 

    - ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา  

    - ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ 

    - ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา  

    - ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ 

    - ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 

  ตวัแปรตาม คอื ขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์ของนักศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ี

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาข้อบกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ คอืเรื่อง

ไฟฟ้า ประกอบด้วยไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีแม่เหล็ก-ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่เป็น

หวัขอ้ในรายวชิาฟิสกิส ์2 รหสัวชิา PH202 ของหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์มจีาํนวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ ใชเ้วลาเรยีน 3 คาบต่อสปัดาห ์ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

 1. เป็นแนวทางแก่ผูส้อนในการช่วยเหลอืหรอืแก้ไขขอ้บกพร่องในกระบวนการ

แกป้ญัหาโจทยฟิ์สกิส ์ของนกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัต่างๆกนั 

 2. เป็นแนวทางในการปรบัปรุงการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิส์ โดยเฉพาะในเรื่อง

กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหา 

 3. เป็นแนวทางแก่ผูส้อนวชิาฟิสกิส ์ในการปรบัปรุงการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิส ์ใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

 1. กระบวนการการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์โดยใช้กลวธิีแก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮล

เลอร์และเฮลเลอร์ หมายถึง การแก้โจทย์ปญัหาฟิสิกส์อย่างเป็นขัน้ตอนโดยการสร้าง

สถานการณ์และใชแ้นวคดิในการแกโ้จทยป์ญัหา 5 ขัน้ตอนตามแนวของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์

ซึง่ผูว้จิยันําขัน้ตอนการแกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์(Heller and Heller, 

2000) ไปการศกึษาขอ้บกพรอ่งในการแกโ้จทยป์ญัหา ดงัน้ี 

  ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา เป็นการทําความเขา้ใจโจทยป์ญัหาจากขอ้มลูทีโ่จทย์

กาํหนดมาให ้ซึง่เขยีนเป็นแผนภาพและพจิารณาหลกัการทางฟิสกิสม์าใชใ้นการแกโ้จทย ์

  ขัน้ที่ 2 ขัน้อธิบายหลกัการทางฟิสกิส์ เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่

โจทยก์ําหนดให ้ระบุเป้าหมายของโจทยใ์หช้ดัเจน และแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัการทาง

ฟิสกิสก์บัสิง่ทีต่อ้งการหาคาํตอบ 

  ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา เป็นขัน้ตอนของการวางแผนกําหนแนวทางในการ

แก้โจทย์ปญัหา ซึ่งอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์หรอืสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัโจทย์ปญัหาที่

ตอ้งการหาคาํตอบ 

  ขัน้ที ่4 ขัน้ดําเนินการตามแผนที่วางไว ้เป็นขัน้ตอนทีต่้องดําเนินการตามแผนที่

วางไว ้โดยการแกส้มการเพือ่หาคาํตอบ โดยใชค้วามรูท้างคณติศาสตร ์

  ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์เป็นขัน้ตอนทีต่อ้งตรวจสอบคาํตอบโดยพจิารณาถงึ

ความถูกต้องตามลกัษณะของสถานการณ์โจทยป์ญัหา ความสมเหตุสมผล และความสมบูรณ์

ของโจทย ์เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ถูกตอ้งตามทีโ่จทยถ์าม 

 2. โจทย์ปญัหาฟิสิกส์ หมายถึง สถานการณ์ทางฟิสิกส์ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นเพื่อใช้วดั

ความรูค้วามเขา้ใจ การนําไปใช ้และการวเิคราะห ์รวมถึงทกัษะการคํานวณ เกี่ยวกบัเน้ือหา

เรือ่งไฟฟ้าสถติ ไฟฟ้ากระแสตรง และแมเ่หลก็-ไฟฟ้าเบือ้งตน้ ในวชิาฟิสกิส ์2 รหสัวชิา PH202 

ระดบัอุดมศกึษา ของหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 3. ขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ หมายถึง ความบกพร่องที่

พจิารณามาจากขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหา 5 ขัน้ตอน ของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มขีอ้บกพรอ่งในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสแ์ตกต่าง

กนั 

2. นักศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มขีอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทย์

ปญัหาฟิสกิสแ์ตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดงานวิจยั  

 จากแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการวจิยัทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาและรวบรวม ผูว้จิยัจงึนํามาเป็น

กรอบแนวคดิของงานวจิยัไวด้งัภาพประกอบ 1 

                  ตวัแปรต้น 

 

                                                                                      

                                                                                                            ตวัแปรตาม 

 

 

                                                                                          

         

                     ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคดิของงานวจิยั 

1. ปจัจยัสว่นบุคคล 

    - เพศ 

    - ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

2. กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสิกส์โดยใช้กลวิธีแก้ปญัหาเชิง

ตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์

    - ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา  

    - ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ 

    - ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา  

    - ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ 

    - ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 

ขอ้บกพรอ่งในกระบวนการแกโ้จทย์

ปญัหาฟิสกิส ์ของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ี
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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี  
  1. การศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีน 

   1.1 ความหมายของขอ้บกพรอ่งทางการเรยีน 

   1.2 ความสาํคญัของการศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีน 

  2. แนวคดิเกีย่วกบัการแกป้ญัหา 

   2.1 ความหมายการแกป้ญัหา 

   2.2 ความสามารถในการแกป้ญัหา 

  3. กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหา  
   3.1 ความหมายของโจทยป์ญัหา 

   3.2 กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหา 

  4. การวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งในการเรยีน 

   4.1 กระบวนการในการศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีน 
   4.2 ลกัษณะของแบบทดสอบเพือ่ศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีน 

  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. การศึกษาข้อบกพรอ่งทางการเรียน 
  1.1 ความหมายของการศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียน 

  การศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรยีนมนีักการศึกษาที่ได้ใหค้วามหมายไว้หลาย

ทา่นดงัน้ี 

  วไิล อุปนันท ์(2544 : 6) กล่าวว่า การศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีน หมายถงึ 

การคน้หาขอ้ผดิพลาดทีเ่ป็นสาเหตุทีท่าํใหน้กัเรยีนไมบ่รรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่าํหนดไว ้

  ศุภการณ์ สว่างเมอืงวรกุล (2552 : 7) กล่าวว่า การศกึษาขอ้บกพร่องทางการ

เรียน หมายถึง การค้นหาสาเหตุหรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่ทําให้นักเรียนเกิดปญัหาหรือไม่

ประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีน 
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  สมใจ ภูครองทุ่ง (2553 : 42) กล่าวว่า การศกึษาขอ้บกพร่องทางการเรยีน 

หมายถงึ การคน้หาขอ้บกพร่องหรอืขอ้ผดิพลาดต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรค ทําใหน้ักเรยีนไม่ประสบ

ความสาํเรจ็ในการเรยีน โดยรวบรวมปญัหามาวเิคราะหห์าสาเหตุ เพื่อนําผลทีไ่ดม้าพฒันาการ

เรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 จากความหมายที่กล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่า การศกึษาขอ้บกพร่องทางการ

เรยีน เป็นการคน้หาขอ้บกพรอ่ง ขอ้ผดิพลาดทางการเรยีน ทีเ่ป็นปญัหาหรอือุปสรรค ทีจ่ะทาํให้

นกัเรยีนไมป่ระสบความสาํเรจ็ในการเรยีน 

  1.2 ความสาํคญัของการศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียน 

  นักวชิาการกล่าวถงึความสําคญัของการศกึษาขอ้บกพร่องทางการเรยีนไวห้ลาย

ทา่น ดงัน้ี  

  Bloom (1981 :149) กล่าวว่า การศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนทีด่นีัน้ จะช่วย

ใหผู้ส้อนทราบถงึสภาพของผูเ้รยีน สาํหรบัจดัลาํดบัขัน้ตอนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

และสามารถบ่งชีถ้งึสาเหตุของการบกพรอ่งทางการเรยีนของผูเ้รยีนอกีดว้ย 

  Chai & Ang (1987 อา้งถงึใน วรนุช มาตระกูล. 2551: 16) กล่าวถงึความสาํคญั

ของการศึกษาปญัหาหรือข้อบกพร่องทางการเรยีนไว้ว่า ในการสอนนัน้การวิเคราะห์ความ

ผดิพลาดเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะทําใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ ซึง่การศกึษาหาขอ้ผดิพลาด

จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิของเดก็ทีเ่ป็นปญัหาทางการเรยีนและกระบวนการทีใ่ช้

ในการแกป้ญัหา โดยขอ้มลูเหล่าน้ีมคีวามหมายมากในการสอน ซึง่ครจูะตอ้งมกีารแนะแนวทาง

ในการช่วยให้นักเรียนหลีกเลี่ยงปญัหาเหล่านัน้และสามารถอธิบายได้ว่า เพราะสาเหตุใด

นักเรียนจึงไม่มีพฒันาการด้านความเข้าใจทางการเรียน ซึ่งนักวิจัยได้ยืนยนัว่าเมื่อความ

ผดิพลาดของนกัเรยีนไดแ้สดงออกมากจ็ะทาํใหเ้หน็วา่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนกําลงัจะเริม่ขึน้และ

สามารถทาํใหม้ัน่คงขึน้ในภายหลงั 

  ศุภการณ์ สว่างเมอืงวรกุล (2552 : 8) กล่าวถงึ ความสําคญัของการศกึษา

ขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนว่า การศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนจะช่วยใหผู้ส้อน ผูเ้รยีน รวมถงึ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรียนการสอน ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียนซึ่งจะเป็น

แนวทางในการวางแผนและจดัการศกึษาต่อไป 

  ดงันัน้ในกระบวนการเรียนการสอน นอกจากจะมีการเรียนการสอนและการ

ทดสอบเพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแล้ว การศกึษาขอ้บกพร่องทางการเรยีนกเ็ป็นอกีหน่ึง
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ภาระงานที่ผู้สอนควรนํามาเป็นส่วนหน่ึงในการเรยีนการสอนด้วย ซึ่งการศึกษาขอ้บกพร่อง

ทางการเรยีนจะทําใหผู้ส้อนทราบถงึจุดอ่อนหรอืจุดดอ้ยของผูเ้รยีนมากขึน้ และผูส้อนสามารถ

นําขอ้มูลเหล่านัน้ไปเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนในครัง้ต่อๆไป ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ 

 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการแก้ปัญหา 
 2.1 ความหมายการแก้ปัญหา 

 Good (1973: 518) กล่าวว่า วธิกีารทางวทิยาศาสตรก์ค็อืการแกป้ญัหานัน่เอง การ

แกป้ญัหาเป็นแผนวธิดีาํเนินการ ซึง่อยูใ่นสภาวะทีม่คีวามยากลําบาก ยุง่ยาก หรอือยูใ่นสภาวะ

ทีพ่ยายามตรวจขอ้มลูทีห่ามาได ้ ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัปญัหา มกีารตัง้สมมตฐิานภายใตก้าร

ควบคุม มกีารรวบรวมเกบ็ขอ้มลูจากการทดลองเพื่อหาความสมัพนัธท์ีจ่ะทดสอบสมมตฐิานนัน้

วา่เป็นจรงิหรอืไม ่

 ประพนัธ์ศริ ิสุเสารจั (2553 : 153) กล่าวว่า การคดิแก้ปญัหาเป็นการพจิารณา

ไตร่ตรองอย่างพนิิจพเิคราะห ์ถงึสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นปมประเดน็สําคญัของเรื่องราวสิง่ต่างๆ ทีค่อย

ก่อกวน สรา้งความราํคาญ ความยุง่ยาก ความสบัสน และความวติกกงัวล โดยพยายามหาทาง

คลีค่ลายสิง่เหล่านัน้ใหป้รากฎและหาหนทางขจดัปดัเปา่สิง่ทีเ่ป็นปญัหาทีก่่อความราํคาญ ความ

ยุง่ยาก สบัสนใหห้มดไปอยา่งมขี ัน้ตอน 

 ทศสุพล ทุมประเสน (2554: 26) การคดิแกป้ญัหา หมายถงึ การคดิแกไ้ขสถานการณ์

หรอืขอ้คาํถามทีเ่ป็นปญัหา อยา่งมแีบบแผนวธิกีารและขัน้ตอน 

 เกรกิ ศกัดิส์ุภาพ (2556 : 20) กล่าวว่า การแก้ปญัหา เป็นกระบวนการในการใช้

ความรู ้ความคดิและประสบการณ์ ในการหาทางออกของปญัหาที่ต้องอาศยัทัง้สติปญัญาจน

สามารถคน้พบทางออกของปญัหาเพือ่ทาํใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้

 จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การแกป้ญัหา เป็นกระบวนการ

ในการการใชค้วามรู ้ทกัษะ และความเขา้ใจต่างๆทีม่อียู่ เพื่อแกไ้ขสถานการณ์หรอืขอ้คําถามที่

เป็นปญัหาใหบ้รรลุผลสาํเรจ็  

 2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการในการนําความรูท้ีม่อียู่ ไปประยุกต์ใชใ้นการแกไ้ข

สถานการณ์ทีแ่ตกต่างจากเดมิ องคป์ระกอบของความสามารถในการแกป้ญัหา มดีงัน้ี  
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  Stollburg (1986 : 41) ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบในการแกป้ญัหาว่า 

การแกป้ญัหาไม่มขี ัน้ตอนทีแ่น่นอนและไมเ่ป็นไปตามลําดบั ความสามารถในการแกป้ญัหาของ

แต่ละคนย่อมมลีกัษณะเฉพาะของแต่ละคน นอกจากน้ีการแก้ปญัหายงัขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบ

ต่างๆ ต่อไปน้ี 

   1. ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

   2. วุฒภิาวะทางสมอง 

   3. สภาพการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

   4. กจิกรรมและความสนใจของแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอปญัหานัน้ 

  ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล  (2544: 31 – 33) กล่าวว่า องคป์ระกอบของความสามารถใน

การแกป้ญัหามดีงัน้ี 

   1. ความสามารถในการทาํความเขา้ใจปญัหา ปจัจยัสาํคญัทีส่่งผลโดยตรงต่อ

ความสามารถดา้นน้ี คอื ทกัษะการอ่าน และการฟงั เน่ืองจากนักเรยีนจะรบัรูป้ญัหาไดจ้ากการ

อ่าน และการฟงั เมื่อพบปญัหาผูเ้รยีนจะตอ้งทําความเขา้ใจกบัปญัหา ซึง่ตอ้งอาศยัองคค์วามรู้

เกี่ยวกับศัพท์ บทนิยาม มโนมติ และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปญัหา ซึ่งแสดงถึง

ศกัยภาพทางสมองของผูเ้รยีนในการระลกึถงึและความสามารถนํามาเชื่อมโยงกบัปญัหาทีก่ําลงั

เผชิญอยู่ ปจัจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่ช่วยให้การทําความเข้าใจปญัหาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ คือ การรู้จกัใช้กลวิธีมาช่วยในการทําความเข้าใจปญัหา เช่น การขดีเส้นใต้

ขอ้ความสาํคญั การแบ่งวรรคตอน การจดบนัทกึเพือ่แยกแยะประเดน็สาํคญั การเขยีนภาพหรอื 

แผนภูม ิการสรา้งแบบจําลอง การยกตวัอย่างทีส่อดคล้องกบัปญัหา การเขยีนปญัหาใหม่ดว้ย

คาํพดูตนเอง 

   2. ทกัษะในการแก้ปญัหา เมื่อผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปญัหาอยู่เสมอผู้เรียนมี

โอกาสได้พบปญัหาต่างๆ หลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะโครงสร้างของปญัหาที่คล้ายคลึงกนัหรอื

แตกต่างกนั ผูเ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์ในการเลอืกใชยุ้ทธวธิต่ีางๆ เพื่อนําไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบั

ปญัหา เมื่อเผชญิกบัปญัหาใหม่ก็จะสามารถนําประสบการณ์เดมิมาเทยีบเคยีง พจิารณาว่า

ปญัหาใหม่นัน้มโีครงสร้างคล้ายกบัปญัหาที่ตนเองคุ้นเคยมาก่อนบ้างหรอืไม่ ปญัหาใหม่นัน้

สามารถแยกเป็นปญัหาย่อยๆ ที่มโีครงสร้างของปญัหาคล้ายคลึงกบัปญัหาที่เคยแก้มาแล้ว

หรอืไม่ สามารถใชยุ้ทธวธิใีดในการแกป้ญัหาใหม่น้ีไดบ้า้ง ผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะในการแกป้ญัหาจะ

สามารถวางแผนเพือ่กาํหนดยทุธวธิใีนการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ และเหมาะสม 
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   3. ความสามารถในการคดิคาํนวณและความสามารถในการใหเ้หตุผลหลงัจาก

ทีผู่เ้รยีนทาํความเขา้ใจปญัหา และวางแผนในการแกป้ญัหาเรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอื การ

ลงมอืปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้ซึง่ในขัน้ตอนน้ีปญัหาบางปญัหาจะตอ้งใชก้ารคดิคํานวณและใน

บางปญัหาจะตอ้งใชก้ระบวนการใหเ้หตุผล การคดิคํานวณนับว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัของ

การแก้ปญัหา เพราะถึงแมว้่าจะทําความเขา้ใจปญัหาอย่างแจ่มชดั และวางแผนแก้ปญัหาได้

เหมาะสมแต่เมื่อลงมอืแกป้ญัหาแลว้คดิคาํนวณไมถู่กตอ้ง การแกป้ญัหานัน้กถ็อืไดว้่าไมป่ระสบ

ความสําเรจ็สําหรบัปญัหาที่ต้องการคําอธบิายใหเ้หตุผล ผูเ้รยีนจะต้องอาศยัทกัษะพืน้ฐานใน

การเขยีนและการพูด ผู้เรยีนจะต้องมคีวามเข้าใจในกระบวนการให้เหตุผลเท่าที่จําเป็นและ

เพยีงพอในการนําไปใชแ้กป้ญัหาในแต่ละระดบัชัน้ 

   4. แรงขบั เน่ืองจากปญัหาเป็นสถานการณ์ทีแ่ปลกใหม่ ซึง่ผูเ้รยีนผูแ้กป้ญัหา

ไม่คุน้เคย และไม่สามารถหาวธิกีารหาคําตอบไดใ้นทนัททีนัใด ผูเ้รยีนจะตอ้งคดิวเิคราะหอ์ย่าง

เตม็ทีเ่พือ่จะใหไ้ดค้าํตอบ ผูเ้รยีนผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งมแีรงขบัทีจ่ะสรา้งพลงัในการคดิ ซึง่แรงขบัน้ี

เกดิขึน้จากปจัจยัต่างๆ เช่น เจตคต ิความสนใจ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ความสาํเรจ็ตลอดจนความ

ซาบซึ้งในการแก้ปญัหา ซึ่งปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการปลูกฝงัให้

เกดิขึน้ในนกัเรยีนโดยผา่นทางกจิกรรมต่างๆ ในการเรยีนการสอน 

   5. ความยดืหยุ่น ผูแ้กป้ญัหาทีด่จีะตอ้งมคีวามยดืหยุ่นในการคดิ คอืไม่ตดิยดึ

ในรูปแบบที่ตนเองคุ้นเคยแต่จะยอมรบัรูปแบบและวธิีการใหม่ๆ อยู่เสมอ ความยดืหยุ่นเป็น

ความสามารถในการปรบักระบวนการคิดแก้ปญัหาโดยบูรณาการ ความเข้าใจ ทกัษะและ

ความสามารถในการแก้ปญัหา ตลอดจนแรงขบัที่มอียู่เชื่อมโยงเขา้กบัสถานการณ์ของปญัหา

ใหมส่รา้งเป็นองคค์วามรูท้ีส่ามารถปรบัใชเ้พือ่แกป้ญัหาใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   6. ความรูพ้ืน้ฐาน ปญัหาทางฟิสกิส ์มคีวามเชื่อมโยงกบัความรูพ้ืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร ์ผูแ้กป้ญัหาตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรท์ีด่พีอ และสามารถนําความรูน้ัน้

มาใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสาระของปญัหา จงึจะทาํใหแ้กป้ญัหาได ้

   7. ระดับสติปญัญา มีความสอดคล้องทางบวกกับความสามารถในการ

แก้ปญัหาผูเ้รยีนที่มรีะดบัสติปญัญาสูงมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาดกีว่าผูเ้รยีนที่มรีะดบั

สตปิญัญาตํ่า 

   8. การอบรมเลี้ยงดู ผู้เรียนที่มาจากครอบครวัซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธปิไตย เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ คดิและตดัสนิใจดว้ยตนเอง มแีนวโน้ม
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ที่จะมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาสูงกว่าผูเ้รยีนที่มาจากครอบครวัที่เลี้ยงดูแบบปล่อยปละ

ละเลย และแบบเขม้งวดกวดขนั 

   9. วธิสีอนของคร ูกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นตวัผูเ้รยีนโดยเปิดโอกาสให้

ผู้เรยีนคดิอย่างเป็นอสิระ มเีหตุผล ให้ความสําคญักบัความคดิของผู้เรยีนย่อมจะส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาดกีวา่กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบทีค่รเูป็นผูบ้อกใหรู้ ้

  จากความหมายที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่าความสามารถในการแก้ปญัหาของ

บุคคลนัน้แตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัระดบัสติปญัญา ความสนใจ ความพร้อม วุฒภิาวะทางสมอง 

ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้ม  

3. กระบวนการแก้โจทยปั์ญหา 
 3.1 ความหมายของโจทยปั์ญหา 

 ดวงเดอืน อ่อนน่วม (2542: 129) กล่าวว่า โจทยป์ญัหา เป็นสภาพของปญัหาทาง

คณิตศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ยจํานวนและตวัเลขและขอ้ความทีก่่อใหเ้กดิปญัหานักเรยีนจะต้อง

ตดัสนิใจว่าจะใชว้ธิอีะไรในทางคณิตศาสตรม์าแกป้ญัหาน้ี พรอ้มทัง้เสนอแนะว่าครคูวรจดัโจทย์

ปญัหาเหล่าน้ีไวห้ลายระดบัความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ของเดก็แต่ละคนเพื่อไม่ให้

เดก็เกดิความคบัขอ้งใจ หรอืขาดแรงจงูใจในการคดิแกโ้จทยป์ญัหาทีซ่บัซอ้นขึน้  

 พพิฒัน์ สอนพลัละ (2545 : 14) กล่าวว่า โจทยป์ญัหา เป็นสถานการณ์ทีส่รา้งขึน้ใน

ลกัษณะต่างๆ ประกอบไปด้วยข้อความ หรอืตวัเลข โดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรยีนได้ใช้

ทกัษะกระบวนการคดิ เพือ่คดิหาวธิกีารทางคณติศาสตรร์วมทัง้เทคนิคอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อให้

ไดค้าํตอบทีถู่กตอ้งตามทีโ่จทยต์อ้งการ 

 จกัรพนัธ์ พริกัษา (2553 : 13) กล่าวว่า โจทยป์ญัหา หมายถึง สภาพปญัหา 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์หรอืคําถามที่ต้องการแก้ไข ซึ่งประกอบด้วยจํานวน และตวัเลข 

รวมถงึคาํหอ้มลอ้มทีก่่อใหเ้กดิปญัหา ซึง่จะตอ้งตดัสนิใจวา่จะตอ้งใชว้ธิกีารใดมาแกป้ญัหานัน้ 

 โสมภลิยั สุวรรณ์ (2554 : 7) กล่าวว่า โจทยป์ญัหา คอื สถานการณ์ทีป่ระกอบไปดว้ย

ภาษาและตวัเลขที่ก่อใหเ้กดิปญัหา ซึ่งผูท้ี่จะคดิแก้ปญัหาจะต้องใชท้กัษะการตคีวามโจทยม์า

เป็นสญัลักษณ์เสียก่อนและจะต้องคิดและตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการอะไรทางคณิตศาสตร์มา

ดาํเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบ 

 จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า โจทยป์ญัหา หมายถงึ ขอ้ความ

หรอื สถานการณ์ ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดค้ดิหาคาํตอบดว้ยตนเอง  
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 3.2 กระบวนการแก้โจทยปั์ญหา 

 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2545 : 191-195) ไดก้ล่าวถงึ

กระบวนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ตอน มดีงัน้ี  

  ขัน้ที่ 1 ทําความเขา้ใจปญัหา หรอืวเิคราะหป์ญัหา ต้องอาศยัทกัษะทีส่ําคญัและ

จําเป็นอกีหลายประการ เช่น ทกัษะในการอ่านโจทย์ปญัหา ทกัษะการแปลความหมายทาง

ภาษา ซึ่งผู้เรยีนควรแยกแยะได้ว่าโจทย์กําหนดอะไรให้ และโจทย์ต้องการอะไร หรอืพสิูจน์

ขอ้ความใด 

  ขัน้ที่ 2 วางแผนการแก้ปญัหา เป็นขัน้ตอนที่สําคญัที่สุด ซึ่งต้องอาศยัทกัษะใน

การ นําความรู ้หลกัการหรอืทฤษฎทีีเ่รยีนรูม้าแลว้ ทกัษะในการเลอืกใชยุ้ทธวธิทีีเ่หมาะสม เช่น 

เลอืกใชก้ารเขยีนรูป แผนภาพ หรอื ตารางการสงัเกตหาแบบรูปหรอืความสมัพนัธ์เป็นต้น ใน

บางปญัหาอาจใช้ทกัษะในการประมาณค่า คาดการณ์ หรอืคาดเอาคําตอบมาประกอบด้วย 

ผูส้อนจะตอ้งหาวธิฝึีกวเิคราะหแ์นวคดิในขัน้น้ีใหม้ากขึน้ 

  ขัน้ที่ 3 ดําเนินการแก้ปญัหา ต้องอาศัยทักษะในการคิดคํานวณ หรือการ

ดาํเนินการทางคณติศาสตร ์ทกัษะในการพสิจูน์หรอืการอธบิายแสดงเหตุผล 

  ขัน้ที่ 4 ตรวจสอบ หรือ มองย้อนกลับ ต้องอาศัยทักษะในการคํานวณการ

ประมาณคาํตอบ การตรวจสอบผลลพัธท์ีห่าไดโ้ดยอาศยัความรูส้กึเชงิจาํนวน (number sense)

หรอืความรูส้กึเชงิปรภิูม ิ(spatial sense) ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืปญัหา 

 เทราทแ์มน และ ลชิเทนเบริก์ (อา้งถงึใน ปราณี ยุตธิรรม.2549: 35–36) ไดเ้สนอแนะ

กระบวนการแกป้ญัหา 6 ขัน้ตอน ซึง่ใชแ้นวคดิพืน้ฐานจากกระบวนการแกป้ญัหาสีข่ ัน้ตอนของ

โพลยา ดงัน้ี 

  ขัน้ที ่1 ทําความเขา้ใจปญัหา ผูแ้กป้ญัหาไม่เพยีงแต่ต้องทําความเขา้ใจสิง่ต่างๆ 

ทีป่รากฏในปญัหาเท่านัน้ แต่ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัสิง่ต่างๆ ในปญัหา สิง่หน่ึงทีส่าํคญัในการทํา

ความเขา้ใจปญัหาคอื การตัง้คาํถามตนเองเพือ่ใหเ้ขา้ใจปญัหาไดอ้ยา่งลกึซึง้ 

  ขัน้ที่ 2 กําหนดแผนในการแก้ปญัหา โดยกําหนดอย่างน้อยที่สุดหน่ึงแผน การ

กําหนดแผนในการแกป้ญัหาหลายๆ แผน เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ เพราะสามารถเปรยีบเทยีบและ

เลอืกใชแ้ผนที่คดิว่ามปีระสทิธภิาพที่สุด การกําหนดแผนเป็นการกําหนดยุทธวธิทีี่นํามาใชใ้น

การแกป้ญัหา 
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  ขัน้ที ่3 ดําเนินการตามแผน เป็นขัน้ตอนทีผู่แ้กป้ญัหาลงมอืทาํตามแผนทีก่ําหนด

ไวซ้ึง่มขีอ้แนะนําใหท้ํางานเป็นกลุ่ม เพราะถา้แต่ละคนดาํเนินการตามแผนของตน คาํตอบทีไ่ด้

สามารถมาตรวจสอบเปรยีบเทยีบกนั และไดเ้รยีนรูท้ีแ่ปลกใหม่จากเพื่อนๆ ถา้ทุกคนในกลุ่มใช้

แผนการแก้ปญัหาเดียวกนัทัง้กลุ่ม ก็จะได้มโีอกาสช่วยเหลือกนัแก้ปญัหาอย่างรอบคอบใน

ปญัหาที่มคีวามซบัซอ้น เมื่อสามารถวางแผนแบ่งงานเป็นส่วนๆ ผูแ้กป้ญัหาสามารถแบ่งการ

ทาํงานตามแผนคนละสว่นแลว้นํามาประกอบกนัจะทาํใหง้านกลุ่มลุล่วงเรว็และมคีวามสมบรูณ์ 

  ขัน้ที ่4 ประเมนิแผนและคาํตอบ ในขัน้ตอนน้ีดาํเนินการโดย 

   4.1 พจิารณาวา่คาํตอบมคีวามเป็นไปไดห้รอืมคีวามสมจรงิหรอืไม ่

   4.2 ตรวจสอบว่าคาํตอบทีไ่ดม้คีวามสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่ําหนดในปญัหา

หรอืไม ่

   4.3 ลองแกป้ญัหาใหม ่โดยวางแผนใชว้ธิกีารอื่น แลว้เปรยีบเทยีบผลทีไ่ด ้

   4.4 เปรยีบเทยีบคาํตอบของตนเองกบัคาํตอบของเพือ่นๆ คนอื่นๆ 

  ขัน้ที ่5 ขยายปญัหา ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งคน้หารปูแบบทัว่ไปของคาํตอบของปญัหา

ซึง่ตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งของปญัหาอยา่งชดัเจน จงึจะสามารถขยายปญัหาได ้การขยายปญัหาจะ

ชว่ยสรา้งทกัษะในการแกป้ญัหา การขยายปญัหาทาํไดโ้ดย 

   5.1 เขยีนปญัหาทีค่ลา้ยกนักบัปญัหาเดมิ 

   5.2 เสนอปญัหาใหม่ เพื่อทีผู่แ้กป้ญัหาอาจคน้หารปูแบบทัว่ไป กฎ หรอืสตูร

ในการหาคาํตอบ 

  ขัน้ที่ 6 นักแก้ปญัหาที่ดจีะจดบนัทกึการทํางานของเขาไว้ เพื่อที่ว่าจะได้รื้อฟ้ืน

หรอืทบทวนความพยายามของเขาได ้การจดบนัทกึอาจเกบ็ขอ้มลูจากการรว่มกนัคดิ รว่มกนัทาํ

ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการแกป้ญัหาต่อไป สิง่ทีค่วรจดบนัทกึไดแ้ก่ 

   6.1 แหล่งของปญัหา 

   6.2 ตวัปญัหาทีก่าํหนด 

   6.3 แนวคดิในการแกป้ญัหา 

   6.4 ยทุธวธิแีกป้ญัหาทีนํ่ามาใชห้รอืสามารถนํามาใชไ้ด ้

   6.5 ขอ้แนะนําเกีย่วกบัขยายผลการแกป้ญัหา 

 โพลยา (Polya,1997อา้งถงึใน จกัรพนัธ ์พริกัษา,2553 :15) ไดก้ล่าวถงึความสามารถ

ในการแกโ้จทยป์ญัหาของผูเ้รยีน ตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 
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  ขัน้ที ่1 ขัน้ทาํความเขา้ใจปญัหา นัน่คอื เขา้ใจว่าอะไรคอืสิง่ทีไ่มรู่ ้อะไรคอืขอ้มลู 

โจทยก์าํหนดเงือ่นไขอะไรบา้ง แยกสถานการณ์ออกเป็นสว่นๆ 

  ขัน้ที ่2 ขัน้วางแผนการแกป้ญัหา เป็นขัน้คน้ควา้ความเชื่อมโยงระหว่างขอ้มลูกบั

สิง่ทีไ่มรู่ ้

  ขัน้ที ่3 ขัน้ดาํเนินการแกป้ญัหา เป็นขัน้ของการปฎบิตัติามแผนทีว่างไวแ้ละตอ้ง

ตรวจสอบแต่ละขัน้ตอนทีป่ฎบิตัวิา่ถูกตอ้งหรอืไม ่

  ขัน้ที่ 4 ขัน้ตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบการแก้ปญัหาว่าถูกต้องหรือไม่ โดย

อาจจะใชว้ธิกีารอื่นอกีเพือ่ตรวจสอบผลลพัธว์า่ถูกตอ้งหรอืไม ่

 โรจาร ์(Rojas. 2010: 22-28 อา้งถงึใน เกรกิ ศกัดิส์ุภาพ. 2556 : 31) กล่าวถงึลําดบั

ขัน้ตอนในการแกป้ญัหาไว ้ 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

  ขัน้ตอนที่ 1 ทําความเข้าใจกับปญัหา ในขัน้ตอนน้ีจะเป็นการพิจารณาสิ่งที่

เกีย่วขอ้งกบัคําถามหรอืปญัหา ว่าสิง่ใดเป็นสิง่ทีไ่ม่ทราบค่าและโจทยต์อ้งการรู ้ซึง่ในขัน้ตอนน้ี 

ผูเ้รยีนจะต้องใช้เหตุผลในการคดิวเิคราะห์ปญัหาและคาดคะแนคําตอบ พจิารณาแยกปญัหา

ใหญ่ ออกเป็นปญัหาย่อย แลว้คดิอย่างเป็นระบบ โดยนําความรูค้วามเขา้ใจ ขอ้มูลและประสบ

การณเืดมิทีเ่คยศกึษามาแลว้มาคดิแกป้ญัหา คาดคะแนคาํตอบ 

  ขัน้ตอนที่ 2 จดัเตรยีมปรมิาณที่ใชใ้นการอธบิายปญัหา ในขัน้ตอนน้ี ผูเ้รยีน

จะต้องคดิและเขยีนในส่วนของกฎ หลกัการ แนวคดิหรอืสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่สามารถจะ

นํามาใชใ้นการแกป้ญัหา หรอืสรา้งกรอบแนวความคดิ แผนภาพ ไดอะแกรมลงไป เพื่อทีผู่เ้รยีน

จะสามารถอธบิายและสามารถวเิคราะหป์ญัหาในทางฟิสกิส ์

  ขัน้ตอนที่ 3 วางแผนแก้ปญัหา ในขัน้ตอนในการวางแผนแกป้ญัหาเกี่ยวขอ้งกบั

การพจิารณาว่าปญัหากบัสิง่ที่โจทยต์้องการหาเกี่ยวขอ้ง สมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัอย่างไร ผูเ้รยีน

จะต้องวางแผน กลยุทธ์ในการแกป้ญัหา หรอืหลายๆ ยุธวธิรี่วมกนั เพื่อเตรยีมนํามาใชใ้นการ

แก้ปญัหา อาจจะกําหนดแผนไว้หลายแผน หากแผนใดไม่ประสบความสําเรจ็กจ็ะสามารถใช้

แผนอื่นมาทดแทนได้ เช่นการนําสมการที่เกี่ยวข้องมาใช้ และคิดพิจารณาว่าสมการนัน้จะ

สามารถใชใ้นการแกป้ญัหาไดถู้กตอ้งหรอืไม ่

  ขัน้ตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผน เป็นขัน้ตอนที่ผูเ้รยีนต้องดําเนินการแก้ปญัหา

ตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว ้เพือ่ใหไ้ดค้าํตอบหรอืแกไ้ขปญัหาใหไ้ดต้ามแผน 
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  ขัน้ตอนที่ 5 พสิูจน์ความสอดคล้องของสมการ เป็นขัน้ตอนที่ให้ผู้เรยีน พสิูจน์

ตรวจสอบสมการทีเ่กีย่วขอ้งจากการคํานวณว่ามคีวามถูกตอ้งหรอืผดิพลาดในส่วนใดบา้ง และ

ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบขอ้ผดิพลาด ผูเ้รยีนกส็ามารถจะประเมนิคําตอบที่ไดว้่าถูกต้องหรอืไม ่

ในขัน้ตอนต่อไป 

  ขัน้ตอนที ่6 ตรวจสอบและประเมนิคําตอบ หลงัจากตรวจพสิูจน์ความสอดคลอ้ง

ของสมการและไดม้าเป็นผลลพัธ์ ผูเ้รยีนทําการตรวจสอบผลลพัธ์ทีไ่ดร้บัว่าสอดคลอ้งตรงตาม

โจทย์ต้องการหรอืไม่ และจากผลลพัธ์นําไปสู่คําตอบอย่างสมเหตุสมผลเพยีงใดหรอืไม่ และ

สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนลองหาทางเลอืกในการแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างในการแกป้ญัหาเดมิเพื่อเพิม่ความ

เขา้ใจทีด่ยีิง่ขึน้ 

 กลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน (อา้งถงึ

ใน อมราลกัษณ์ ฤทธเิดช.2553: 18-21) สามารถสรปุไดด้งัน้ี  

  ขัน้ที่ 1 ขัน้พจิารณาปญัหา ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนแรกที่จะนําไปสู่การเริม่ต้นใน

การแก้โจทย์ปญัหาเน่ืองจากเป็นขัน้ตอนที่ต้องทําความเขา้ใจโจทย์ปญัหาให้ชดัเจนโดยการ

สร้างภาพขึ้นในใจเกี่ยวกับลําดับของเหตุการณ์ต่างๆ ในโจทย์ปญัหา พร้อมกับแสดง

รายละเอยีดของโจทยป์ญัหาว่ามเีหตุการณ์เกดิขึน้อย่างไร เหตุการณ์นัน้เกี่ยวขอ้งกบัอะไรและ

จะดําเนินการต่อไปอย่างไร จากนัน้อธิบายด้วยแผนภาพและข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้อย่าง

หยาบๆ เขยีนสิง่ที่โจทย์ต้องการใหห้าคําตอบรวมถึงเขยีนแนวคดิทางฟิสกิส์ที่เป็นประโยชน์

สําหรบันํามาใชใ้นการแก้โจทยป์ญัหาและสุดทา้ยควรทบทวนสถานการณ์ในโจทยป์ญัหาโดย

ภาพรวมอกีครัง้หน่ึง ซึง่ในขัน้ตอนน้ีสามารถสรปุเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 

   1.1 เขยีนภาพและขอ้มูลที่โจทยก์ําหนดมาใหอ้ย่างหยาบๆ (Picture and 

Given Information) 

   1.2 กาํหนดคาํถามวา่โจทยต์อ้งการใหห้าสิง่ใด (Question(s)) 

   1.3 เลอืกหลกัการทางฟิสกิสท์ีต่อ้งนํามาใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหา (Approach) 

  ขัน้ที่ 2 ขัน้อธิบายหลกัการทางฟิสกิส์ ขัน้ตอนน้ีจะต้องอาศยัความเขา้ใจโจทย์

ปญัหาในเชิงคุณภาพเพื่อนําไปใช้ในการแก้โจทย์ปญัหาในเชิงปริมาณโดยการแสดง

ความสมัพนัธข์องขอ้มูลทีโ่จทยก์ําหนดให ้สรา้งแผนภาพและเขยีนตวัแปรต่างๆ ทัง้ทีท่ราบค่า

และไม่ทราบค่าใหส้มบูรณ์โดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของหลกัการทางฟิสกิส์ที่เป็นประโยชน์และมี

ความเป็นไปได้เพื่อทําใหป้ญัหามคีวามชดัเจนและง่ายขึน้โดยลกัษณะของแผนภาพที่จะต้อง
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เขยีนใหส้มบูรณ์ ขึน้อยู่กบัลกัษณะของโจทยป์ญัหา เช่น แผนภาพการเคลื่อนทีจ่ะต้องมขีอ้มูล

สาํคญัของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนที ่ไมว่่าจะเป็นตําแหน่ง เวลา ความเรว็หรอืความเรง่ 

เป็นตน้ แผนภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงกต็อ้งเขยีนออกมาใหอ้ยูใ่นรปูของเวกเตอรแ์สดงทศิทางของ

แรงกระทาํ ซึง่แผนภาพทีด่กีจ็ะเป็นเครื่องมอืทีม่ปีระโยชน์ในการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสเ์น่ืองจาก

จะทาํใหง้า่ยต่อการทาํความเขา้ใจขอ้มลูสาํคญัต่างๆ ในขัน้ตอนน้ีสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ 

ไดด้งัน้ี 

   2.1 สรา้งแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆ ที่ปรากฏในสถานการณ์

ของโจทย์ปญัหาและเขยีนตวัแปรต่างๆ เพื่ออธบิายแผนภาพใหช้ดัเจนขึน้ มตีวัแปรใดบ้างที่

ทราบคา่แลว้และมตีวัแปรใดบา้งทีย่งัไมท่ราบคา่ (Diagram and Define Variables) 

   2.2 ระบุเป้าหมายของโจทยใ์หช้ดัเจนว่าโจทยต์อ้งการใหห้าค่าของตวัแปรใด 

(Target Variable) 

   2.3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัการทางฟิสกิสก์บัสิง่ทีต่อ้งการหาคาํตอบ 

(Quantitative Relationships) 

  ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา เป้าหมายสําคญัของขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหาใน

ขัน้น้ีคอืตอ้งนําความสมัพนัธจ์ากการอธบิายหลกัการทางฟิสกิสใ์นขัน้ที ่2 ไปสรา้งเป็นสมการที่

จะนําไปใช้ในการแก้โจทย์ปญัหาเพื่อหาค่าของตัวแปรที่ไม่ทราบค่า เป็นขัน้ตอนการแปล

ความหมายทางฟิสกิสโ์ดยการวางแผนเพือ่หาแนวทางในการแกโ้จทยป์ญัหาซึง่จะตอ้งอธบิายให้

อยูใ่นรปูของสมการคณิตศาสตรห์รอืสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัโจทยป์ญัหาทีต่อ้งการหาคาํตอบโดยทุก

สมการที่นํามาใช้จะต้องมีการตรวจสอบตัวแปรที่ไม่ทราบค่าและวางแผนเลือกสมการที่จะ

นํามาใช้ในการหาค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่านัน้ เมื่อเชื่อมโยงสมการทัง้หมดได้แล้วก็กําหนด

แนวทางในการแก้โจทย์ปญัหาโดยเริม่จากการแก้สมการที่มตีวัแปรไม่ทราบค่าเพยีงตวัเดยีว

ก่อนจนกระทัง่สามารถหาค่าของตัวแปรที่เป็นคําตอบของโจทย์ปญัหาได้ ซึ่งในขัน้ตอนน้ี

สามารถสรปุเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 

   3.1 เขยีนสมการที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่ไม่ทราบค่า (Construct Specific 

Equations) 

   3.2 ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีไ่ม่ทราบค่ากบัสมการทีนํ่ามาใช ้

(Check for Sufficiency) 
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   3.3 วางแผนกาํหนดแนวทางในการแกโ้จทยป์ญัหาซึง่อยูใ่นรปูของสมการทาง

คณติศาสตร ์(Outline the Math Solution) 

  ขัน้ที ่4 ขัน้ดําเนินการตามแผนทีว่างไว ้ ขัน้ตอนน้ีถอืเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยทีจ่ะทํา

ใหไ้ดค้าํตอบของโจทยป์ญัหาซึง่เป็นการดาํเนินการหาคาํตอบตามสมการทีไ่ดว้างแผนไวใ้นขัน้ที ่

3โดยการแทนค่าตวัแปรต่างๆ ทัง้ที่ทราบค่าและไม่ทราบค่าโดยเริม่จากสมการที่มตีวัแปรไม่

ทราบค่าเพยีงตวัเดยีวก่อน จากนัน้กนํ็าค่าทีค่าํนวณไดแ้ทนลงในสมการถดัไปตามทีไ่ดว้างแผน

ไวจ้นถงึการแกส้มการสุดทา้ยเพื่อหาค่าของตวัแปรทีเ่ป็นคาํตอบของโจทยป์ญัหา ซึง่ในขัน้ตอน

น้ีสามารถสรปุเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 

   4.1 ดําเนินการตามแผนทีว่างไวโ้ดยแกส้มการเพื่อหาค่าตวัแปรทีไ่ม่ทราบค่า

ดว้ยการแทนตวัแปรต่างๆ ในสมการทีไ่ดก้ําหนดไว ้พรอ้มกบัตรวจสอบหน่วยของตวัแปรใหอ้ยู่

ในลกัษณะเดยีวกนั (Follow the Plan) 

   4.2 คํานวณค่าตวัแปรที่ต้องการหาคําตอบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร ์

(Calculate Target Variable) 

  ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ์ ขัน้ตอนน้ีเป็นการตรวจสอบคําตอบทีไ่ดว้่ามคีวาม

สมเหตุสมผลหรอืไม่และคําตอบที่ได้นัน้จะต้องมคีวามถูกต้องตรงตามสิง่ที่โจทย์ถาม ซึ่งใน

ขัน้ตอนน้ีจะตอ้งตอบคาํถามเพือ่การตรวจสอบ 3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี คอื 

   5.1 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้งตามลกัษณะของสถานการณ์โจทยห์รอืไม ่เช่น 

อยู่ในหน่วยของตวัแปรที่โจทย์ถามหรอืไม่ ทิศทางและตําแหน่งของวตัถุถูกต้องหรอืไม่โดย

สงัเกตจากเครือ่งหมายทีค่าํนวณได ้(Is Answer Properly Stated?) 

   5.2 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามสมเหตุสมผลหรอืไม ่(Is Answer Reasonable?) 

   5.3 คําตอบที่ได้มีความสมบูรณ์ครบตรงตามสิ่งที่โจทย์ถามหรือไม่ (Is 

Answer Complete?) 

 จากกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาทีก่ล่าวมาในขา้งต้น การพฒันาความสามารถในการ

แก้โจทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยเน้นการฝึกคดิวเิคราะห ์การคดิเชงิเหตุผลนัน้ ถอืเป็นสิง่ที่ยากที่สุด

ของการแกโ้จทยป์ญัหาและถอืเป็นส่วนสาํคญัทีจ่ะเป็นเครื่องมอืในการแกโ้จทยป์ญัหาใหส้าํเรจ็

ลุล่วงไปได ้หากมกีลวธิแีกป้ญัหาที่เป็นระบบอย่างเป็นขัน้ตอนกจ็ะช่วยใหก้ารแก้โจทยป์ญัหา

นัน้ง่ายขึน้และยงัเป็นการช่วยตรวจสอบความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซึ่งกลวธิแีกป้ญัหาเชงิ

ตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ได้ใหค้วามสําคญักบัการเขยีนแผนภาพแสดงสถานการณ์ที่
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โจทยก์ําหนดให ้หลกัการทางฟิสกิสท์ีจ่ะนํามาใชใ้นการแก้โจทยป์ญัหา รวมถงึใหค้วามสําคญั

กบักระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งมสี่วนช่วยให้เกิดการขยายความรู้และเหน็แนวทางที่จะ

นํามาใชใ้นการแก้โจทยป์ญัหานัน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกกลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอร์

และเฮลเลอรเ์ป็นขัน้ตอนการแก้โจทยป์ญัหาเพื่อพจิารณาขอ้บกพร่องของการแก้โจทยป์ญัหา

ฟิสกิสใ์นงานวจิยัน้ี 

4. การวิเคราะหข้์อบกพรอ่งในการเรียน 
 การวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งในการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสน์ัน้มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัการ

แกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์โดยมขี ัน้ตอนของกระบวนการวเิคราะหข์อ้บกพร่องในการแก้

โจทยป์ญัหา ในลกัษณะเดยีวกนัดงัน้ี 

 4.1 กระบวนการในการศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียน 

 Singha (1974 อา้งถงึใน ศุภการณ์ สว่างเมอืงวรกุล.2552:8-9) ไดก้ล่าวถงึกระบวน 

การในการศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนดงัน้ี  

  1. ควรเริม่จากการแยกผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่มๆ คอื กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน ซึง่วธิกีาร

แยกกลุ่มของผู้เรียน ผู้สอนอาจจะใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ี่สร้างขึ้นหรือแบบทดสอบ

มาตรฐานกไ็ด ้ 

  2. หลงัจากแยกกลุ่มผู้เรยีนแล้วก็ทําการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยโดยใช้

จุดประสงค์การเรยีนรูเ้ป็นหลกัในการสรา้ง ซึ่งการกําหนดจุดประสงค์การเรยีนรูน้ัน้ ถ้าผูส้อน

สามารถทําให้เป็นจุดประสงค์ย่อยได้มากที่สุด จะทําให้ผู้สอนเห็นถึงความสามารถทาง

คณติศาสตรข์องผูเ้รยีนไดม้ากขึน้เทา่นัน้  

  3. เมื่อสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉัยเสรจ็แลว้ ผูส้อนกนํ็าไปทดสอบกบัผูเ้รยีนเพื่อ

คน้หาขอ้บกพร่องของผูเ้รยีนว่ามขีอ้บกพร่องในด้านใดบ้าง พรอ้มกบัวเิคราะหห์าสาเหตุของ

ขอ้บกพร่องทีพ่บ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรอืสอนซ่อมเสรมิใหผู้เ้รยีนทีม่ขีอ้บกพร่อง

เหล่านัน้ต่อไป 

 Leonard, H. C. & Irving S. S. (1991: 46–48) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการในการศกึษา

ขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนไวว้า่ ในกระบวนการศกึษาควรมรีปูแบบขัน้ตอนคอื  

  1. ต้องเริม่จากการประเมนิสถานการณ์ในหอ้งเรยีนหรอืศึกษาสภาพหอ้งเรยีน

ก่อนวา่เป็นอยา่งไร  
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  2. สาํรวจดูว่าในหอ้งเรยีนนัน้มนีกัเรยีนทีม่ปีญัหาในการเรยีนหรอืไม่ ถา้มกีต็อ้ง

หาประเดน็ปญัหานัน้ว่าคอือะไร และอะไรเป็นสาเหตุของปญัหานัน้แลว้จงึหาวธิกีารเพื่อทีจ่ะลด

ปญัหาและสาเหตุของปญัหาลง  

  3. เลอืกวธิกีารเพือ่ทีจ่ะกาํจดัปญัหาโดยใชข้อ้มลูทีม่เีป็นตวัชว่ยในการเลอืก 

  4. ตดัสนิใจวา่จะทาํอยา่งไรกบัปญัหาเหล่านัน้ 

 Nitko (1996 อา้งถงึใน สมใจ ภูครองทุ่ง. 2553 : 43) เสนอวธิกีารวเิคราะหค์วาม

คลาดเคลื่อนในการเรยีนรู ้6 วธิคีอื 

  1. การคน้หาจุดเดน่และจุดดอ้ยในการเรยีนรูร้ะดบัหวัเรือ่ง 

  2. การคน้หาความรูห้รอืทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็น ทีผู่เ้รยีนเขา้ใจคลาดเคลื่อน 

  3. การจําแนกผูเ้รยีนเป็นกลุ่มรอบรู ้และกลุ่มไม่รอบรู ้ในแต่ละจุดประสงคก์าร

เรยีนรู ้

  4. การระบุความคลาดเคลื่อนในการปฎบิตัขิองผูเ้รยีน 

  5. การวเิคราะหโ์ครงสรา้งความรูข้องผูเ้รยีน 

  6. การวเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อนในองคป์ระกอบของการแกโ้จทยป์ญัหา 

 ศริริตัน์ ศริวิโิรจน์สกุล (2551 : 39-40) ไดก้ล่าวว่า การวเิคราะหป์ญัหาทางการเรยีน

ของผูเ้รยีนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื 

  1. ขัน้สาํรวจ (Survey level) เป็นการวเิคราะหข์ ัน้ตน้ เพื่อสาํรวจดวู่าผูเ้รยีนคนใด

ตอ้งการใหส้อน เพื่อแกไ้ขผูเ้รยีนทีเ่รยีนไมรู่เ้รื่อง เรยีนไมท่นัเพื่อน ในหอ้งครปูระจาํชัน้ควรเป็น

ผูท้าํการสาํรวจเอง การวเิคราะหข์ ัน้น้ีอาจทาํไดโ้ดยวธิกีารต่างๆ คอื 

   1.1 ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์(Achievement tests) เป็นการทดสอบวดั

ผลสมัฤทธิใ์นดา้นทกัษะและเน้ือหาทางวชิาการ โดยเปรยีบเทยีบผลการทดสอบของผูเ้รยีนทัง้

ชัน้กบัเกณฑม์าตรฐานของทอ้งถิน่ หรอืของประเทศ เป็นการช่วยผูส้อนใหป้ระเมนิผลงานของ

ผูเ้รยีนไดท้ัง้เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล 

   1.2 ใชแ้บบทดสอบความสามารถทางสมองเป็นกลุ่ม (Group test of mental 

ability) จะทาํใหผู้ส้อนทราบถงึระดบัความสามารถของผูเ้รยีน เมือ่เทยีบกบัเพือ่นๆ 

   1.3 ระเบยีนสะสม (Cumulative record folders) ทาํใหท้ราบขอ้มลูเกีย่วกบั

ผูเ้รยีนด้านต่างๆ เช่น สุขภาพทัว่ไป สภาพทางบ้าน ประวตัิทางโรงเรยีน ทําใหผู้้สอนเขา้ใจ

ผูเ้รยีนไดด้ขีึน้ 
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  2. ขัน้เฉพาะ (Specific level) การวเิคราะหข์ ัน้น้ี มจุีดประสงคเ์พื่อแยกรายละ 

เอยีดเกีย่วกบัจุดเด่น และขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนแต่ละคน ตลอดจนทกัษะดา้นต่างๆ ทีเ่ป็นเหตุ

ก่อใหเ้กดิขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนของผูเ้รยีน แบบทดสอบทีใ่ชว้เิคราะหใ์นขัน้น้ีคอื 

   2.1 แบบทดสอบสตปิญัญาเป็นรายบุคคล (An individual intelligence test) 

เช่นแบบทดสอบของ Binet (Standford-Binet) หรอืแบบทดสอบของเวชเลอร ์(Wechlers) 

แบบทดสอบประเภทน้ี จะใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบกบัผลการทดสอบสติปญัญาแบบเป็นกลุ่ม 

(Group intelligence test)  

   2.2 แบบทดสอบเพื่อวเิคราะห์พฤติกรรมของผูเ้รยีนอย่างละเอยีด เพื่อ

วเิคราะหห์าสาเหตุทีท่าํใหผู้เ้รยีนมคีวามบกพรอ่งทางการเรยีน อาจเป็นขอ้สอบทีผู่ส้อนสรา้งขึน้

เองกไ็ด ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเวลาและความสะดวก 

  3. ขัน้ละเอยีด (Intensive level) เป็นการวเิคราะหอ์ย่างละเอยีดถงึสาเหตุทีเ่ป็น

อุปสรรคต่อการเรยีนของผูเ้รยีน การวเิคราะหใ์นขัน้น้ี จะตอ้งทาํการศกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 

ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี 

   3.1 รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการเรยีนของผูเ้รยีนทุกอย่าง เช่น ผลสมัฤทธิใ์น

ดา้นต่างๆโดยเฉพาะขอ้บกพรอ่งทางการเรยีน 

   3.2 รวบรวมข้อมูลจากทางบ้าน  ประวัติเกี่ยวกับตัวผู้ เรียน  สุขภาพ 

บุคลกิภาพ 

   3.3 การแปลข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมาก 

เพราะข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจะไม่มปีระโยชน์เลย หากขาดการแปลความหมายของข้อมูล

เหล่านัน้ เพือ่เป็นขอ้เสนอแนะในการจดัการสอนซ่อมเสรมิ 

   3.4 ประเมนิผลการสอนซ่อมเสรมิ 

 จากกระบวนการในการศกึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุป

เป็นขัน้ตอนสาํคญัๆ เพือ่นํามาใชใ้นงานวจิยัดงัน้ี  

  1. แยกกลุ่มผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่มๆ คอื กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดย

พจิาณาจากเกรดเฉลีย่ของผูเ้รยีนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิา

ฟิสกิส ์

  2. สรา้งแบบทดสอบเพื่อศกึษาขอ้บกพร่องทางการเรยีน ใหส้อดคลอ้งกบักลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์แลว้นํามาทดสอบกบัผูเ้รยีน  
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  3. คน้หาขอ้บกพรอ่งและสาเหตุขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคน เพื่อ

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนเหล่านัน้ต่อไป  

 4.2 ลกัษณะของแบบทดสอบเพ่ือศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียน 

 แบบทดสอบเพื่อค้นหาขอ้บกพร่องของผู้เรยีนเกี่ยวกบัทกัษะพื้นฐาน หาระดบัการ

เรยีนรู ้และจดัอนัดบัของผูเ้รยีนหรอืเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอน รวมถงึการพจิารณาตดัสนิ

ว่าผูเ้รยีนคนใดควรเรยีนซํ้าชัน้บ้าง ลกัษณะของแบบทดสอบน้ี คอื แบบทดสอบวนิิจฉัย (ศุภ

การณ์ สว่างเมอืงวรกุล .2552 : 19-21) นอกจากน้ีแบบทดสอบวนิิจฉยัตอ้งสามารถประเมนิผล

การเรยีนได้ทัง้ด้านพุทธิพสิยั ด้านจิตพสิยั ด้านทกัษะพสิยั และสามารถนําไปใช้ทดสอบใน

ระหวา่งการเรยีนการสอนไดด้ว้ย โดยทีแ่บบทดสอบวนิิจฉยัเป็นชนิดหน่ึงของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิ ์ ทีเ่น้นการสาํรวจดูขอ้บกพร่องและสาเหตุของความบกพร่องในเรื่องใดเรื่องหน่ึงของ

ผูเ้รยีน ซึง่แบบทดสอบวนิิจฉยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

  1. แบบทดสอบวนิิจฉัยทีเ่ป็นมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบที่ใชก้นัแพร่หลาย ส่วน

ใหญ่จะเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานในต่างประเทศ และมีแบบทดสอบวินิจฉัย

ทางการเรยีนทีเ่ป็นมาตรฐานหลายๆ ชุด 

  2. แบบทดสอบวนิิจฉยัทีค่รูสรา้งขึน้เอง เป็นแบบทดสอบทีค่รูสามารถสรา้งขึน้

เพื่อวนิิจฉยัในเรื่องทีค่รตูอ้งการหาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนของผูเ้รยีนได ้แบบทดสอบวนิิจฉยั

ทีค่รสูรา้งขึน้เอง เป็นเครื่องมอืทีคุ่ณค่ามาก เพราะครสูามารถสรา้งใหต้รงกบัจุดประสงคไ์ด ้เมื่อ

ตอ้งการวนิิจฉยัเรื่องใดกส็รา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัเรื่องนัน้ ซึง่จะทาํใหม้โีอกาสในการวนิิจฉยัได้

ตรงจุดมากกวา่การใชแ้บบทดสอบวนิิจฉยัทีไ่ดม้ผีูอ้ ื่นสรา้งไวแ้ลว้ 

 Ahmann and Glock (1967: 364-365) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของแบบทดสอบวนิิจฉยั

ดงัน้ี 

   1. แบบทดสอบทีเ่น้นความตรงเชงิเน้ือหา 

  2. เกณฑป์กต ิไมม่คีวามสาํคญัในแบบทดสอบวนิิจฉยั 

  3. แบบทดสอบวนิิจฉยัประกอบดว้ยกลุ่มขอ้สอบทีเ่กดิจากการวเิคราะหค์ําตอบ

ของนักเรยีนเป็นรายขอ้ แลว้รวบรวมคาํตอบทีเ่ป็นปญัหา ซึง่เกดิขึน้กบันกัเรยีนจํานวนมาก ไว้

คน้หาจุดบกพรอ่งต่อไป 

  4. แบบทดสอบวนิิจฉัยขอ้บกพร่องมกัใช้เพื่อแก้ปญัหาทางการเรยีนให้กบั

นกัเรยีนทีม่คีะแนนตํ่า 
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 Bloom and Madus (1973 :91-92) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของแบบทดสอบวนิิจฉยัไว้

ดงัน้ี 

  1. ใชส้าํหรบัหาขอ้บกพร่องของผูเ้รยีนดา้นทกัษะพืน้ฐาน และระดบัความรอบรู้

ของผูเ้รยีน 

  2. ใชท้ดสอบผูเ้รยีนระหวา่งการเรยีนการสอน 

  3. สามารถประเมนิผลไดท้ัง้ดา้นดา้นพทุธพิสิยั ดา้นจติพสิยั ดา้นทกัษะพสิยั 

  4. ประกอบดว้ยกลุ่มขอ้สอบจาํนวนมากๆ และเป็นแบบทดสอบทีง่า่ย โดยมรีะดบั

ความยากตัง้แต่ 0.65 ขึน้ไป 

  5. การใหค้ะแนนสามารถประเมนิผลไดท้ัง้แบบองิกลุ่มและองิเกณฑ ์

  6. การรายงานคะแนนจะอยู่ในรปูของเสน้ภาพ ของคะแนนของผูเ้รยีนแต่ละคน 

ในแต่ละทกัษะยอ่ย 

 Gronlund (1976 :139) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของแบบทดสอบวนิิจฉยั ดงัน้ี 

  1. ยดึความบกพรอ่งในการเรยีนเป็นขอบขา่ยในการวดั 

  2. ความบกพรอ่งเป็นความบกพรอ่งเฉพาะอยา่ง 

  3. ขอ้สอบมลีกัษณะงา่ย 

  4. ใชท้ดสอบระหวา่งการเรยีนการสอน 

  5. สรา้งขึน้เพือ่คน้หาจุดบกพรอ่งในการเรยีน 

  6. นําผลมาใชพ้จิารณาจดัการสอนซ่อมเสรมิ 

 บุญชม ศรสีะอาด (2553 : 36) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะโดยทัว่ไปของแบบทดสอบวนิิจฉยั

ไวด้งัน้ี 

  1. มุ่งวดัผลเป็นเรื่องๆ หรอืเป็นด้านๆไป ถ้าต้องการทดสอบทกัษะย่อยหลาย

ทกัษะกอ็าจแบ่งเป็นแบบทดสอบยอ่ยๆตามทกัษะยอ่ยนัน้ๆ 

  2. คะแนนของแต่ละดา้น แต่ละตอน คน้หาขอ้บกพรอ่งในแต่ละดา้น ดงันัน้คะแนน

รวมของแต่ละคนจะไมเ่ป็นประโยชน์ในกรณนีัน้ 

  3. มขีอ้สอบหลายๆขอ้ที่มทีกัษะเดยีวกนั ซึ่งจะทําให้เพิม่โอกาสในการทํา

ผดิพลาดมากยิง่ขึ้น อนัจะสามารถจําแนกผูเ้รยีนที่มคีวามบกพร่องในการเรยีนเรื่องนัน้ๆ ได้

อยา่งเพยีงพอ คอืการชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้บกพรอ่งทีแ่ทจ้รงิไดอ้ยา่งชดัเจน 
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  4. มกัจะเป็นการไมเ่รง่รดัเวลาในการทาํแบบทดสอบ โดยจะเริม่จากขอ้สอบทีง่า่ย 

แลว้คอ่ยๆเพิม่ความยาก และโดยรวมแลว้จะมลีกัษณะคอ่นขา้งงา่ย 

  5. การสรา้งแบบทดสอบชนิดน้ี จะสรา้งจากฐานของการวเิคราะหท์กัษะเฉพาะที่

สง่ผลใหก้ารเรยีนสาํเรจ็ และจากการศกึษาขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้บกพรอ่งทีม่กัจะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน 

  6. ความเป็นมาตรฐานของแบบทดสอบจะขึ้นอยู่กบัรูปแบบการดําเนินการใช้

เครือ่งมอืในการสอบ อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รอืสภาพเดยีวกนั การใหค้ะแนนมคีวามเป็นปรนยั 

 นิตยาภรณ์ ศรภีาแลว (2557: 16) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะโดยทัว่ไปของแบบทดสอบ

วนิิจฉยัไวด้งัน้ี 

  1. เป็นแบบทดสอบทีมุ่่งวดัความสามารถหรอืทกัษะในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เป็นการ

เฉพาะโดยมเีป้าหมายทีจ่ะวดัความรู ้ความสามารถของตวัชีว้ดัใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหานัน้ๆ 

  2. เป็นแบบทดสอบทีม่จีาํนวนขอ้มาก เพือ่ใหค้รอบคลุมทุกตวัชีว้ดัทีต่อ้งทดสอบ 

  3. เป็นแบบทดสอบทีเ่น้นความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 

  4. เป็นแบบทดสอบทีค่่อนขา้งงา่ยโดยเรยีงลําดบัจากขอ้สอบงา่ยไปยาก และไม่

จาํกดัเวลาในการทาํขอ้สอบ 

  5. ขอ้สอบควรมคีวามยากตัง้แต่ 0.65 ขึน้ไป 

  6. เป็นแบบทดสอบทีใ่ชท้ดสอบเพื่อคน้หาขอ้บกพร่องในการเรยีนและนําผลมา

พจิารณาทาํใหว้เิคราะหไ์ดว้่าผูเ้รยีนมคีวามบกพรอ่งในดา้นใด และคน้หาสาเหตุในการบกพรอ่ง

และนํามาจดัสอนซ่อมเสรมิ เพือ่ชว่ยแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหต้รงจุด 

 จากลกัษณะของแบบทดสอบวนิิจฉยัทีน่กัการศกึษากล่าวมานัน้ สามารถสรุปลกัษณะ

ของแบบทดสอบวนิิจฉยัเพือ่ศกึษาขอ้บกพรอ่งไดว้า่ 

  1. เป็นแบบทดสอบเพือ่หาความบกพรอ่งทางการเรยีน 

  2. สามารถวดัไดค้รอบคลุมเน้ือหาและวดัพฤตกิรรมตามทีก่าํหนดในหลกัสตูร 

  3. พจิารณาความตรงเชงิเน้ือหาเป็นสาํคญั 

  4. ใชท้ดสอบระหวา่งการเรยีนการสอน 

  5. ขอ้สอบมลีกัษณะงา่ย 

  6. พจิารณาหาขอ้บกพร่องในการเรยีน มากกว่าเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน 
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  7. เป็นแบบทดสอบทีแ่บ่งออกเป็นแบบทดสอบยอ่ย ๆ โดยกลุ่มขอ้สอบในแต่ละ

แบบทดสอบยอ่ยจะวดัเน้ือหาหรอืพฤตกิรรมเดยีวกนั 

  8. ไม่ถอืคะแนนรวมเป็นสําคญั แต่สนใจคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบย่อยว่า

ผูส้อบไดค้ะแนนผา่นเกณฑข์ัน้ตํ่าหรอืไม ่

  9. เป็นแบบทดสอบทีไ่มจ่าํกดัเวลา 

 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ศุภการณ์ สว่างเมอืงวรกุล (2552) ไดศ้กึษาขอ้บกพร่องทางการเรยีนคณิตศาสตร ์

เรื่องอตัราส่วนและร้อยละ ในด้านการตีความโจทย์ ด้านการใช้หลกัการ สูตร กฎ นิยามและ

สมบตั ิและดา้นการคดิคํานวณ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนเมอืงแพร่ จงัหวดั

แพร่ กลุ่มทีศ่กึษาเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2551 จาํนวน 

29 คน ในจาํนวนน้ีเป็นกลุ่มทีใ่ชส้มัภาษณ์จาํนวน 9 คน โดยแยกเป็นนกัเรยีนกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน

กลาง และกลุ่มอ่อน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่องอตัราส่วนและ

รอ้ยละ จํานวน 5 หน่วย แบบฝึกหดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ พบว่า นักเรยีนมลีกัษณะขอ้บกพร่อง

ทางการเรยีนคณิตศาสตรเ์รื่องอตัราส่วนและรอ้ยละในดา้นการตคีวามโจทยม์ากที่สุด คดิเป็น

รอ้ยละ 47.09 รองลงมาคอืดา้นการใชห้ลกัการ สตูร กฎ นิยาม และสมบตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 35.45 

และรองถดัมาคอืดา้นการคดิคํานวณ คดิเป็นรอ้ยละ 17.46 ลกัษณะขอ้บกพร่องในแต่ละดา้นมี

ดงัน้ี 1) ดา้นการตคีวามโจทยน์กัเรยีนมขีอ้บกพรอ่งในการตคีวามความหมายของอตัราสว่นมาก

ทีสุ่ด รองลงมาคอืการตคีวามจากรูปภาพและขอ้ความไปเป็นสญัลกัษณ์ และการเขยีนสดัส่วน 

2) ดา้นการใชห้ลกัการ สูตร กฎ นิยามและสมบตั ินักเรยีนมขีอ้บกพร่องในการใชห้ลกัการคูณ

ไขวม้ากทีสุ่ด รองลงมาคอืการหาค่าของตวัแปรในสดัสว่น ถดัมาคอืการเขยีนอตัราสว่นใหอ้ยูใ่น

รปูรอ้ยละและการเขยีนรอ้ยละใหอ้ยู่ในรปู อตัราส่วน และขอ้บกพร่องในการอธบิายความหมาย

ของอตัราส่วน และ 3) ด้านการคดิคํานวณนักเรยีนมขีอ้บกพร่องจากความสะเพร่าในการคดิ

คาํนวณมากทีส่ดุ รองลงมาคอืการหารจาํนวนและการเขยีนคาํตอบ  

 ไพฑรูย ์กองคา (2554) ไดศ้กึษาขอ้บกพรอ่งทางการเรยีน เรื่อง อนุพนัธข์องฟงักช์นั

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องอนุพนัธข์องฟงักช์นั

ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยแบบฝึกซ่อมเสรมิ และ ศกึษาความเชื่ออํานาจตนในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยแบบฝึกซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพนัธ์ของ
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ฟงักช์นั กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่6 โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลยัชลบุร ีปีการศึกษา 2554 ภาคเรยีนที่ 2 จํานวน 24 คน ได้มาโดยวธิีการเลือกแบบ

เจาะจง ซึง่เป็นนักเรยีนกลุ่มอ่อนทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัศกัยภาพทางคณิตศาสตร ์เครื่องมอืที่

ใชใ้นการวจิยัประกอบด้วย แบบทดสอบวนิิจฉัย เรื่อง อนุพนัธ์ของฟงัก์ชนัจํานวน 5 ฉบบั

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ทิางการเรยีนเรื่องอนุพนัธข์องฟงักช์นัและแบบสอบถามความเชื่ออํา 

นาจตนในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้า่รอ้ยละ (%) คา่เฉลีย่ ( x ) สว่น 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวจิยั พบว่า 1) เน้ือหาแต่ละเรื่องมลีกัษณะขอ้บกพร่อง

แตกต่างกนัออกไปตามเน้ือ แต่กส็ามารถสรุปเป็นลกัษณะ ขอ้บกพร่องใหเ้ป็นลกัษณะเดยีวกนั 

ในดา้นบทนิยาม กระบวนการ และดา้นการประยุกต์ ตามลกัษณะ ขอ้บกพร่องทีผู่ว้จิยักําหนด 

โดยขอ้บกพร่องที่เป็นปญัหาสําหรบันักเรยีนมากที่สุดคอื ด้านการประยุกต์ 2) นักเรยีนมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง อนุพนัธข์องฟงักช์นั หลงัเรยีนดว้ยแบบฝึกซ่อมเสรมิสงูกว่าก่อน

เรยีน โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 14.08 คดิเป็นรอ้ยละ 70.42 และมคีะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า

ทางการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 32.08 ของคะแนนเตม็ 3) หลงัจากทีน่กัเรยีนเรยีนดว้ยแบบฝึกซ่อม

เสรมิ เรื่อง อนุพนัธข์องฟงักช์นั แลว้นักเรยีนมคีวามเชื่ออํานาจตนในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์

อยูใ่นระดบัมากมคีา่เทา่กบั 3.84 คดิเป็นคา่เฉลีย่รอ้ยละ 76.80 

 ยุพนิ พวงจนัทร ์(2557) ไดส้รา้ง และหาคุณภาพแบบทดสอบวนิิจฉัยขอ้บกพร่องใน

การเรยีน รวมทัง้สํารวจขอ้บกพร่องในการเรยีนรายวชิา ฟิสกิส ์เรื่อง เสยีง สําหรบันักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่ 2 

ปีการศกึษา 2555 ในโรงเรยีนสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 27 จํานวน 

385 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบ

วนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการเรยีน รายวชิาฟิสกิส ์เรื่องเสยีง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ชนิดเลอืกตอบ 

4 ตวัเลอืก จํานวน 4 ฉบบั 48 ขอ้ ผลการวจิยัพบว่า แบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องในการ

เรียน รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง เสียง ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทกสอบชนิดเลือกตอบ 4 

ตวัเลอืก จาํนวน 48 ขอ้ ม ี4 ฉบบั คอืแบบทดสอบฉบบัที ่1 เรื่อง ธรรมชาตแิละสมบตัขิองเสยีง 

จาํนวน 18 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.79 แบบทดสอบฉบบัที ่2 เรื่องความเขม้เสยีงและการ

ไดย้นิ จํานวน 11 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.84 แบบทดสอบฉบบัที ่3 เรื่อง เสยีงดนตร ี

จํานวน 7 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.83 และแบบทดสอบฉบบัที่ 4 เรื่องปรากฎการณ์

เกี่ยวกบัเสยีงและการประยุกต์ความรูเ้รื่องเสยีง จํานวน 12 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.77 
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ขอ้บกพร่องในการเรยีนรายวชิาฟิสกิส ์เรื่องเสยีง ทีพ่บเรยีงจากมากไปหาน้อยคอื จําสตูรไม่ได ้

คดิเป็นรอ้ยละ 22.60 คาํนวณผดิ คดิเป็นรอ้ยละ 22.34 และสบัสนเรื่องปรากฎการณ์ดอปเพลอร ์

คดิเป็นรอ้ยละ 19.22 ตามลาํดบั    

 นิตยาภรณ์ ศรภีาแลว (2557) ไดท้ําการสรา้งและหาคุณภาพแบบทดสอบวนิิจฉัย

ขอ้บกพรอ่ง วชิาวทิยาศาสตร ์5 เรื่องพลงังานไฟฟ้า สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ

ค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวินิจฉัย

ขอ้บกพรอ่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ฉบบั คอื ฉบบัที ่1 วงจรไฟฟ้า ฉบบัที ่2 ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความตา้นทาน ฉบบัที ่3 พลงังานไฟฟ้าและกําลงัไฟฟ้า

และฉบบัที ่4 วงจรอเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ การหาคุณภาพของเครื่องมอื พจิารณาจาก ค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชื่อมัน่ สถติทิีใ่ช ้คอืค่าเฉลี่ย 

และค่ารอ้ยละ ผลการศกึษาพบว่าแบบทดสอบวนิิจฉัย ค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา มคี่าดชันี

ความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.60–1.00 มคีา่ความยาก 0.68–0.79 คา่อาํนาจจาํแนก มคี่าตัง้แต่ 0.29–

1.00 ค่าความเชื่อมัน่มคี่า 0.86, 0.93, 0.90, 0.85 ตามลําดบั จุดบกพรอ่งทีพ่บมากทีสุ่ดคอืไม่

เขา้ใจวธิกีารคํานวณหาค่าไฟฟ้า คดิเป็นรอ้ยละ 43.88 รองลงมาคอืไม่เขา้ใจหลกัการต่อ

วงจรไฟฟ้า คดิเป็นรอ้ยละ 42.03 และไม่เขา้ใจวธิกีารหาค่าความตา้นทานรวมในวงจรคดิเป็น

รอ้ยละ 38.11 ตามลาํดบั 

 Ong & Lim (1987 อา้งถงึใน สมใจ ภูครองทุ่ง. 2553 : 58) ไดท้าํการวจิยัเรื่องความ

เขา้ใจและขอ้ผดิพลาดในวชิาพชีคณิต โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อสาํรวจผลการสอนเกีย่วกบัความ

เขา้ใจในวชิาพชีคณิตของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในสงิคโปร ์กลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาทีม่อีายุระหว่าง 15-16 ปี จาํนวน 3 กลุ่ม เป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

จํานวน 365 คน นักเรยีนระดบัเตรยีมอุดมศกึษาปีที ่1 จํานวน 339 คน และนักศกึษาระดบั

มหาวทิยาลยัจํานวน 267 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบทดสอบพชีคณิตที่ผูว้จิยั

ดดัแปลงมาจากของอแีวน (Evans) ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนจํานวนมากทีม่อีายุระหว่าง 15-

16 ปีไมส่ามารถแกป้ญัหาพชีคณติงา่ยๆได ้และสาเหตุขอ้ผดิพลาดสว่นใหญ่ เน่ืองจากนกัศกึษา

ไม่เขา้ใจในการใชต้วัอกัษรแทนตวัแปรหรอืค่าคงที่ นักเรยีนไม่สามารถแก้สมการซึ่งมตีวัแปร

หรอืสมการทีย่ากกวา่สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวได ้และนกัเรยีนใชก้ารแทนค่าจาํนวนในสมการ

โดยไมพ่จิารณากรณทีีเ่ป็นไปได ้
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 Orhun และ Orhun (2001) ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัความสามารถในการแกโ้จทย์

ปญัหาทางฟิสกิสข์องนกัเรยีนเน่ืองจากมคีวามบกพรอ่งในกระบวนการทางคณิตศาสตรโ์ดยกลุ่ม

ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่นกัเรยีนเกรด 9 จาํนวน 97 คน โดยใชชุ้ดคาํถามวชิาฟิสกิสจ์าํนวน 

10 เรื่อง มาใชว้ดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา 5 ขัน้ตอนคอื 1) การเขยีนแผนภาพ 2) 

ตรวจสอบสิง่ทีโ่จทยถ์าม 3) เขยีนสมการเพือ่หาตวัแปรทีไ่มท่ราบคา่ 4) การแทนคา่ลงในสมการ 

และ 5) แกส้มการหาตวัแปรทีไ่มท่ราบค่า และประเมนิความบกพรอ่งของนกัเรยีนใน 3 ลกัษณะ

คอื1) ความบกพรอ่งเกีย่วกบัการนําความรูท้างฟิสกิสม์าใช ้2) ความบกพรอ่งในการแปลงหน่วย 

และ 3) ความบกพรอ่งเกีย่วกบักระบวนการทางคณิตศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวาม

บกพร่องเกี่ยวกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคอื ความบกพร่องในการ

แปลงหน่วย และความบกพรอ่งเกีย่วกบัการนําความรูท้างฟิสกิสม์าใช ้

 Gaigher และคณะ (2007) ไดท้าํการศกึษาการพฒันากระบวนการคดิของนกัเรยีนที่

ได้รบัการสอนโดยใช้วธิีการแก้โจทย์ปญัหาวชิาฟิสกิส์ โดยวธิกีารแก้โจทย์ปญัหาของ Heller 

Group ซึง่ม ี7 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้การเขยีนแผนภาพจากโจทย ์2) ขัน้แสดงขอ้มลูต่างๆ ลงใน

แผนภาพ 3) ขัน้ระบุตวัแปรทีไ่ม่ทราบค่า 4) ขัน้วเิคราะหป์ญัหาโดยใชห้ลกัการทางฟิสกิส ์5) 

ขัน้การเขยีนสมการสาํหรบัใชใ้นการหาคาํตอบ 6) ขัน้การแทนค่าตวัแปรเพื่อแกส้มการ และ 7) 

ขัน้แปลความหมายของคําตอบทีไ่ด ้ผลการวจิยัพบว่า ในกลุ่มทดลองมนีักเรยีนทีม่พีฒันาการ

ของกระบวนการคดิสงูกว่ากลุ่มควบคุม ซึง่การวจิยัครัง้น้ีแสดงใหเ้หน็ว่าการเรยีนโดยใชว้ธิกีาร

แกโ้จทยป์ญัหาอย่างเป็นขัน้ตอน สามารถทําใหน้ักเรยีนเกดิการพฒันากระบวนการคดิในวชิา

ฟิสกิสไ์ด ้

 Feljone G. Ragma (2014) ไดศ้กึษาและวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดของการเรยีนพชีคณิต 

ในสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการกําหนดแผนการเรยีนการสอน กลุ่มตวัอย่างเป็น

นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2556-2557 จาํนวน 374 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในวทิยาลยั ซึง่

ขอ้ผดิพลาดของการเรยีนใช้วธิวีเิคราะหค์วามผดิพลาดในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของ 

นิวแมน มทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน ผลการวจิยัพบว่านักศกึษามคีวามผดิพลาดจากการอ่าน ความ

ผดิพลาดจากการทําความเขา้ใจคณิตศาสตรแ์ละความผดิพลาดจากการใชท้กัษะกระบวนการ

ทางคณติศาสตร ์
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

 การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัขอ้บกพรอ่งในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใช้

กลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยระเบยีบ

วธิวีจิยัมดีงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.ประชากร 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์ชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 215 คน 
          2. กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีคอื นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์ชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาฟิสกิส ์2 ใน

ภาคเรยีนที ่2 โดยวธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จาํนวน 1 หอ้งเรยีน ได้

จาํนวน 49 คน  

  2.1 ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามปจัจยัดา้นเพศ แสดงไดด้งัตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวนนักศึกษา(คน) ร้อยละ 

ชาย 42 85.71 

หญงิ 7 14.29 

รวม 49 100.00 

 

  2.2  ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามปจัจยัดา้นระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของวชิา

ฟิสกิส ์2 ซึง่ผูว้จิยัไดต้รวจสอบระดบัคะแนนของนกัศกึษาจากฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล ของ

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์โดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่งดงัน้ี 
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   กลุ่มเก่ง หมายถงึ กลุ่มของนักศกึษาที่ไดร้ะดบัคะแนนวชิาฟิสกิส ์2 เป็น A, 

B+ และ B 

   กลุ่มปานกลาง  หมายถึง กลุ่มของนักศกึษาที่ได้ระดบัคะแนนวชิาฟิสกิส์ 2 

เป็น C+ และ C  

   กลุ่มอ่อน หมายถงึ กลุ่มของนกัศกึษาทีไ่ดร้ะดบัคะแนนวชิาฟิสกิส ์2 เป็น D+, 

D และ F 

  แสดงไดด้งัตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จาํนวนนักศึกษา(คน) ร้อยละ 

กลุ่มเก่ง 

กลุ่มปานกลาง 

6 

14 

12.25 

28.57 

กลุ่มออ่น 29 59.18 

รวม 49 100.00 

 

          3. ตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวจิยั 

 ตวัแปรตน้ คอื 
   1. ปจัจยัสว่นบุคคล 

    - เพศ 

    - ระดบัผลสมัฤธิท์างการเรยีน 

    2. กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮล

เลอรแ์ละเฮลเลอร ์แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 

    - ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา  

    - ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ 

    - ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา  

    - ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ 

    - ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 

DPU



31 
 

  ตวัแปรตาม คอื ขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์ของนักศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ี

 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย 

 1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 

   1) แผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งไฟฟ้า  

   2) คูม่อืผูเ้รยีนสาํหรบัการเรยีนรูเ้รือ่งไฟฟ้า 

 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวจิยัในครัง้น้ีแบบวดักระบวนการแกโ้จทย์

ปญัหาฟิสกิสท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เป็นแบบวดัแบบอตันยั ใชว้ดัผลในดา้นความเขา้ใจ การนําไปใช ้

และการวเิคราะห ์เรื่องไฟฟ้า ประกอบดว้ยไฟฟ้าสถติ ไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีแม่เหลก็-

ไฟฟ้าเบือ้งตน้ ทีเ่ป็นหวัขอ้ในรายวชิาฟิสกิส ์2 รหสัวชิา PH202 ของหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร

บณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์จาํนวน 10 ขอ้ 

 

ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือและการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี  

 ขัน้ท่ี 1 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 1.ศกึษาวเิคราะหส์าระการเรยีนรูใ้นรายวชิาฟิสกิส ์1, ฟิสกิส ์2 ,หลกัฟิสกิส ์, ฟิสกิส์

วศิวกรรม และหลกัฟิสกิสป์ระยุกต์ เพื่อหาเน้ือหาทีเ่หมาะสม สําหรบันํามาใชใ้นงานวจิยัน้ี ซึ่ง

จากงานวจิยัของ ธนัยากร ช่วยทุกขเ์พื่อน (2553 : 81) ทีศ่กึษาปจัจยัและลําดบัความสาํคญัของ

ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส ์: กรณีศกึษานักศกึษามหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑติย์ พบว่า นักศึกษา ผู้สอน และผู้บรหิาร ในคณะวศิวกรรมศาสตร์และคณะศิลป

ศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์จํานวน 348 คน ไดล้งความเหน็ว่า เรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่นํามาใชใ้น

วชิาชพีมากที่สุด ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกเรื่องไฟฟ้า สําหรบันํามาใชใ้นงานวจิยัน้ี ซึ่งประกอบไป

ดว้ยเรือ่ง ไฟฟ้าสถติ ไฟฟ้ากระแสตรง และ ทฤษฎแีมเ่หลก็-ไฟฟ้าเบือ้งตน้ 

 2. ผูว้จิยัจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาฟิสกิส ์2 และคูม่อืผูเ้รยีนสาํหรบัการเรยีน

เรือ่ง ไฟฟ้า โดยศกึษาจากหลกัสตูร จุดมุง่หมายของหลกัสตูร คาํอธบิายและจุดประสงคร์ายวชิา 

รวมทัง้ขอบขา่ยของเน้ือหา ระยะเวลาการเรยีน การวดัและการประเมนิผล  
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 3. ผูว้จิยันําแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละคู่มอืผูเ้รยีนเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน 

เพื่อพจิารณาในดา้นความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ความเหมาะสมของเน้ือหา การลําดบัเน้ือหา 

ความยากง่ายของเน้ือหา ความถูกต้องของเน้ือหา บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรยีนในแต่ละ

ขัน้ตอน ความสอดคล้องของเน้ือหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล รวมทัง้ประเมนิความสอดคลอ้งของแผนการสอน 

ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ประเมนิโดย พบว่า

ผูเ้ชี่ยวชาญไดป้ระเมนิแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยมคี่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 

1.00 ซึ่งสูงกว่าระดบัความสอดคลอ้งทีก่ําหนดว่ายอมรบัไดทุ้กแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละถอืว่า

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้มคีวามเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

 ขัน้ท่ี 2 การสร้างแบบวดั 

 1. ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูทางทฤษฎจีากเอกสาร เกีย่วกบัขอ้บกพร่องในกระบวนการ

การแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์และกลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์

 2. รวบรวมขอ้มลูจากการศกึษาตามขัน้ที ่1และ การศกึษาขอ้บกพรอ่งในกระบวนการ

แกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์และนําขอ้มูลทีไ่ดม้าประมวลเป็นหลกัในการสรา้งแบบวดัโดยสรา้งแบบ

วดัเป็นแบบอตันัย เรื่องไฟฟ้า ประกอบดว้ยไฟฟ้าสถติ ไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎแีม่เหลก็-

ไฟฟ้าเบื้องต้น ซึ่งจํานวนข้อที่ออกในแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับความมากน้อยของเน้ือหาและ

จุดประสงค ์ตามหลกัสตูรรายวชิาฟิสกิส ์2 ไดข้อ้สอบวดักระบวนการการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์

ทัง้หมด 20 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดดงัน้ี 

 - แบบวดักระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์เรือ่งไฟฟ้าสถติ จาํนวน 10 ขอ้  

  - แบบวดักระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์เรือ่งไฟฟ้ากระแสตรง จาํนวน 5 ขอ้  

 - แบบวดักระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสิกส์ เรื่องทฤษฎีแม่เหล็ก-ไฟฟ้าเบื้องต้น 

จาํนวน 5 ขอ้ 

 ซึง่ในแต่ละขอ้จะมุง่ศกึษากระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิ

ตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ทีแ่บ่งเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 

  ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา  

  ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ 

  ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา  

  ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ 
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  ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 

 แบบวดัน้ีจะใหค้ะแนนเป็น 2 ระดบัในแต่ละขัน้ตอน คอื 0 คะแนน เมื่อนักศกึษาไม่

สามารถตอบไดถู้กต้อง ไม่เขยีนตอบ ตอบไม่ครบถ้วนหรอืไม่ชดัเจน และ 1 คะแนน เมื่อ

นกัศกึษาตอบไดถู้กตอ้งและชดัเจน  

  3. นําแบบวดัไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิความเทีย่งตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้จาํนวน 3 ท่าน โดยใชแ้บบวดัค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) ไดค้่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 จาํนวน 18 ขอ้ จากนัน้

ผูว้จิยัดาํเนินการแกไ้ขแบบวดัตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 

 4. นําแบบวดัทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบกบันักศกึษาชัน้ปีที ่2 ทีเ่คยเรยีนวชิา

ฟิสกิส ์2 ซึง่เป็นคณะเดยีวกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน จากนัน้นําแบบวดัมาหาค่าความยาก

ง่ายและค่าอํานาจจําแนกโดยวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ คดัเลอืกขอ้ที่มคี่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 

0.20-0.80 และขอ้ทีม่คีา่อาํนาจจาํแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป (บุญชม ศรสีะอาด.2545)  

 5. นําคะแนนของแบบวดัที่คดัเลอืกไวม้าหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั 

จากนัน้นําผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ใช้สถิติเบื้องต้นโดยการหาสหสัมพันธ ์

(Correlation) ของเพยีรส์นั (Pearson) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2536: 68-73) ได้

คา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.71 

 เมื่อไดผ้ลการวเิคราะหค์ุณภาพแลว้ ไดแ้บบวดักระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์ทีม่ี

คุณภาพเป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด ซึง่เป็นขอ้สอบแบบอตันยั จาํนวน 10 ขอ้ แบ่งออกเป็นการ

วดัผลในดา้น ความเขา้ใจ 4 ขอ้ การนําไปใช ้5 ขอ้ และการวเิคราะห ์1 ขอ้ 

 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ตอนดาํเนินงานวิจยั 

 ผูว้จิยันําแผนการจดัการเรยีนรู ้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง พรอ้มทัง้เกบ็รวบรวมขอ้มลูซึง่มี

ข ัน้ตอนดงัน้ี 

 1. ผูว้จิยันําแผนการจดัการเรยีนรู ้ไปใชก้บันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา

ฟิสกิส ์2 (PH202) ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 49 คน ซึง่ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการ

จดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

 2. ผูว้จิยัทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) กบันักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบวดั

กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์เรือ่งไฟฟ้า เพือ่นําไปประเมนิผลในขัน้ต่อไป 
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 3. การตรวจแบบวดั ผูว้จิยัมเีกณฑใ์นการตรวจใหค้ะแนนในแต่ละขัน้ตอนทีน่กัศกึษา

ไดท้ํา โดยหากขัน้ตอนใดนักศกึษาไม่แสดงวธิทีํา ทําผดิหรอืบกพร่องเป็นบางส่วน กจ็ะถอืว่า

นกัศกึษาไดบ้กพรอ่งในขัน้ตอนนัน้  

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ขอ้บกพรอ่งของกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะ

ของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยการตรวจนับความถี่ของขอ้บกพร่องในแต่

ละขัน้ตอนของแต่ละขอ้ และหาค่ารอ้ยละของนักศกึษาที่มคีวามบกพร่องในขัน้ตอนต่างๆของ

กระบวนการการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์ของแต่ละขอ้ โดยใชส้ตูร 

N
 EN

E x100 

 เมือ่  E  คอื  คา่รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งในขัน้ตอนต่างๆของแต่ละขอ้ 

   NE  คอื จาํนวนนกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งในแต่ละขัน้ตอนของแต่ละขอ้  

   N   คอื จาํนวนนกัศกึษาทัง้หมดทีท่าํแบบทดสอบ 

 2. เปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยจําแนกตาม

เพศของนกัศกึษา โดยการทดสอบคา่ท ี(t - test for Independent Samples) 

 3. เปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํแนกตามระดบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนักศกึษา โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทศิทางเดยีว (One-

Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบ

ความแตกต่างของคา่เฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยวธิเีชพเฟ (Scheffe’ s Method) 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

  1. คา่รอ้ยละ (บุญชม ศรสีะอาด,2543 : 101) 

   สตูร         
n

f
P  x100      

   เมือ่   P     แทน คา่รอ้ยละ 

       f      แทน ความถีท่ีต่อ้งการแปลงเป็นรอ้ยละ 

         n      แทน  จาํนวนความถีท่ ัง้หมด 

  2. คา่เฉลีย่ (ชศูร ีวงศร์ตันะ,2550 : 32) 

   สตูร          
N

x
x       

   เมือ่  x        แทน  ค่าเฉลีย่ 

       x        แทน  ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 

        N        แทน  จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด 

  3. คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (ชศูร ีวงศร์ตันะ,2550 : 55) 

   สตูร      
)1(

)(
.

22




 

NN

xxN
DS  

   เมือ่  DS.      แทน  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

          x     แทน  ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 

                       2)( x   แทน  ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมดยกกาํลงัสอง 

                        2x     แทน  ผลรวมของขอ้มลูแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

             N       แทน  จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด  

  4. ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา โดยใชว้ธิกีารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

(Index of Item Objective Congruence) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2536: 208-209) 

ใชส้ตูร ดงัน้ี  

   สตูร 
N

R
IOC   

    เมือ่ IOC  แทน  คา่ดชันีความสอดคลอ้ง 

     R     แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

    N   แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
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  5. ค่าความยากงา่ยและค่าอาํนาจจําแนก ใชส้ตูรดงัน้ี (ลว้น สายยศ; และองัคณา 

สายยศ.  2539: 209 – 211) 

    5.1 คา่ความยากงา่ย 

N

R
P   

   เมือ่  P   แทน คา่ความยากงา่ย 

     R   แทน จาํนวนคนทีท่าํขอ้นัน้ถูก 

     N   แทน จาํนวนคนทัง้หมดทีท่าํขอ้นัน้ 

    5.2 คา่อาํนาจจาํแนก 

2

N
RR

D LU 
  

   เมือ่  D   แทน คา่อาํนาจจาํแนก 

     
UR   แทน จาํนวนคนกลุ่มเก่งทีต่อบขอ้นัน้ถูก 

     
LR   แทน จาํนวนคนกลุ่มออ่นทีต่อบขอ้นัน้ถูก 

     N   แทน จาํนวนผูเ้รยีนในกลุ่มเก่งและกลุ่มออ่น 

  5. ค่าสหสมัพนัธ ์(Correlation) ใชส้ตูรดงัน้ี (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  

2536: 68-73) 

    
  






2222 )()( YYNXXN

YXXYN
R  

   เมือ่  R    แทน  คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

     N   แทน  จาํนวนผูเ้รยีน 

     X   แทน  คะแนนของ X 

     Y   แทน คะแนนของ Y 

 

 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั 

 1. เปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยจําแนกตาม

เพศของนกัศกึษา โดยการทดสอบค่าสถติทิ ี(t-test) (t - test for Independent Samples) โดย

ใชส้ตูรดงัน้ี (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 173-175) 
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nn
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      เมือ่     t     แทน    คา่สถติทิดสอบท ี  

      2
PS       แทน    ความแปรปรวนรว่ม   

        2
2

2
1 , SS    แทน    ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที ่1,2       

         
21, nn    แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ที ่1,2 

                      df      แทน    ชัน้แหง่ความเป็นอสิระ มคีา่เทา่กบั 221  nn   
 2. เปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยจําแนกตาม

ระดบัผลสมัฤธิท์างการเรยีน ของนกัศกึษา โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทศิทางเดยีว (One-

Way Analysis of Variance) ซึง่มสีตูรดงัต่อไปน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 153-155) 
          

w

b

MS

MS
F      

   เมือ่     F     แทน    อตัราสว่นของความแปรปรวน 

      
bMS     แทน    คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

     
wMS     แทน    คา่ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
     การวเิคราะหข์อ้มูลและการนําเสนอขอ้มูลของการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้ําเนินการ

นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัขอ้บกพร่องของกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหา

ฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอรใ์นแต่ละขัน้ 

 ส่วนที ่2 เปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์โดยจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 ส่วนที ่3 เปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์โดยจาํแนกตามระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

 เพื่อให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการทําความเข้าใจเกี่ยวกับผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผู้วิจยัขอกําหนดสญัลกัษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการ

วเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 x             แทน   คา่เฉลีย่ของคะแนน 

 S.D.        แทน   คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

 M.D.             แทน   ผลต่างของคา่เฉลีย่ 

 t      แทน   คา่การแจกแจงแบบ t (t-distribution) 

          F     แทน   คา่การแจกแจงแบบ F (F-distribution) 

 p      แทน   คา่ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบสมมตุฐิาน 

 df      แทน   ชัน้แหง่ความเป็นอสิระ 

 f                  แทน   ความถีข่องนกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งในขัน้ต่างๆ 
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ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเก่ียวกบัข้อบกพร่องของกระบวนการแก้โจทย์

ปัญหาฟิสิกสโ์ดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอรใ์นแต่

ละขัน้ 
 ขอ้บกพร่องของกระบวนการแก้โจทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะ

ของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์พิจารณาเป็นรายข้อ โดยแสดงในรูปความถี่และค่าร้อยละของ

นกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งในขัน้ต่างๆ แสดงไดด้งัตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงความถีแ่ละคา่รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งในขัน้ต่างๆ ของกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิ ี

 แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ในแต่ละขัน้ (N=49) 

ความ

บกพร่องใน

ขัน้ต่างๆ 

ข้อที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

1 

1.1 13 26.53 9 18.37 16 32.65 13 26.53 23 46.94 18 36.73 13 26.53 25 51.02 25 51.02 24 48.98 179 36.53 

1.2 3 6.12 4 8.16 7 14.29 6 12.24 10 20.41 3 6.12 6 12.24 16 32.65 19 38.78 19 38.78 93 18.98 

1.3 14 28.57 15 30.61 18 36.73 17 34.69 23 46.94 21 42.86 20 40.82 25 51.02 25 51.02 25 51.02 203 41.43 

2 

2.1 20 40.82 17 34.69 19 38.78 23 46.94 24 48.98 20 40.82 19 38.78 25 51.02 25 51.02 24 48.98 216 44.08 

2.2 12 24.49 12 24.49 20 40.82 18 36.73 21 42.86 11 22.45 14 28.57 22 44.90 24 48.98 23 46.94 177 36.12 

2.3 24 48.98 24 48.98 20 40.82 18 36.73 23 46.94 21 42.86 22 44.90 23 46.94 25 51.02 24 48.98 224 45.71 

3 

3.1 24 48.98 24 48.98 23 46.94 23 46.94 23 46.94 22 44.90 23 46.94 24 48.98 25 51.02 24 48.98 235 47.96 

3.2 20 40.82 24 48.98 24 48.98 23 46.94 22 44.90 20 40.82 23 46.94 24 48.98 25 51.02 24 48.98 229 46.73 

3.3 17 34.69 20 40.82 22 44.90 22 44.90 23 46.94 19 38.78 21 42.86 24 48.98 24 48.98 24 48.98 216 44.08 

4 
4.1 15 30.61 21 42.86 24 48.98 22 44.90 24 48.98 22 44.90 21 42.86 24 48.98 25 51.02 24 48.98 222 45.31 

4.2 18 36.73 22 44.90 24 48.98 23 46.94 23 46.94 21 42.86 21 42.86 25 51.02 25 51.02 24 48.98 226 46.12 

5 

5.1 19 38.78 22 44.90 24 48.98 23 46.94 24 48.98 21 42.86 23 46.94 25 51.02 25 51.02 24 48.98 230 46.94 

5.2 19 38.78 22 44.90 24 48.98 23 46.94 24 48.98 21 42.86 22 44.90 25 51.02 25 51.02 24 48.98 229 46.73 

5.3 18 36.73 22 44.90 24 48.98 22 44.90 24 48.98 21 42.86 22 44.90 25 51.02 25 51.02 24 48.98 227 46.33 

รวม 236 34.40 258 37.60 289 42.13 276 40.23 311 45.34 261 38.05 270 39.36 332 48.40 342 49.85 331 48.25 2,906 42.36 
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หมายเหตุ ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา  

  1.1 เขยีนภาพและขอ้มลูทีโ่จทยก์าํหนดมาให ้ 

  1.2 กาํหนดคาํถามวา่โจทยต์อ้งการใหห้าสิง่ใด  

  1.3 เลอืกหลกัการทางฟิสกิสท์ีต่อ้งนํามาใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหา 

 ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ 

  2.1 สรา้งแผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ ทีป่รากฏในสถานการณ์ของโจทยป์ญัหา  

  2.2 ระบุเป้าหมายของโจทยใ์หช้ดัเจนวา่โจทยต์อ้งการใหห้าคา่ของตวัแปรใด  

  2.3 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งหลกัการทางฟิสกิสก์บัสิง่ทีต่อ้งการหาคาํตอบ  

 ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา  

  3.1 เขยีนสมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีไ่มท่ราบคา่  

  3.2 ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีไ่มท่ราบคา่กบัสมการทีนํ่ามาใช ้

  3.3 วางแผนกําหนดแนวทางในการแก้โจทย์ปญัหาซึ่งอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์

 ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้

  4.1 ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้

  4.2 คาํนวณคา่ตวัแปรทีต่อ้งการหาคาํตอบโดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 

  5.1 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามถกูตอ้งตามลกัษณะของสถานการณ์โจทยห์รอืไม ่

  5.2 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามสมเหตุสมผลหรอืไม ่ 

  5.3 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามสมบรูณ์ครบตรงตามสิง่ทีโ่จทยถ์ามหรอืไม ่ 

 

 จากตาราง 3 เมื่อวเิคราะหแ์ลว้พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่มคีวามบกพรอ่งมากทีสุ่ดใน 

แต่ละขัน้ ดงัน้ี ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา มคีวามบกพร่องมากทีสุ่ดในขัน้ที ่1.3 เลอืกหลกัการ

ทางฟิสกิสท์ีต่้องนํามาใชใ้นการแก้โจทยป์ญัหา คดิเป็นรอ้ยละ 41.43 ขัน้ที่ 2 ขัน้อธบิาย

หลกัการทางฟิสกิส ์มคีวามบกพร่องมากทีสุ่ดในขัน้ที ่2.3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัการ

ทางฟิสกิส์กบัสิง่ที่ต้องการหาคําตอบ คิดเป็นร้อยละ 45.71 ขัน้ที่ 3 ขัน้วางแผนแก้ปญัหา มี

ความบกพรอ่งมากทีส่ดุในขัน้ที ่3.1 เขยีนสมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีไ่มท่ราบค่า คดิเป็นรอ้ย

ละ 47.96  ขัน้ที ่4 ขัน้ดําเนินการตามแผนทีว่างไว ้ มคีวามบกพร่องมากทีสุ่ดในขัน้ที ่4.2 

คาํนวณคา่ตวัแปรทีต่อ้งการหาคาํตอบโดยใชค้วามรูท้างคณติศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 46.12  และ

ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์มคีวามบกพรอ่งมากทีสุ่ดในขัน้ที ่5.1 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้ง

ตามลกัษณะของสถานการณ์โจทยห์รอืไม ่คดิเป็นรอ้ยละ 46.94 
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 เมือ่พจิารณาขอ้บกพรอ่งของกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหา

เชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอรพ์จิารณาในภาพรวมของแต่ละขัน้ แสดงไดด้งัตาราง 4 

 

ตาราง 4 แสดงความถี่และค่าร้อยละของนักศึกษาที่มคีวามบกพร่องในขัน้ต่างๆ ของ

กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ใน

ภาพรวม  

 

 
หมายเหตุ           ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา  

                       ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ 

     ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา  

                     ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ 

         ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์  

 

 จากตาราง 4 เมื่อวเิคราะหแ์ลว้พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่มคีวามบกพรอ่งมากทีสุ่ดใน

ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 รองลงมาคอืขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา 

      

             ขัน้ท่ี 

 

       ข้อท่ี 

ความบกพร่องในขัน้ต่างๆ ของกระบวนการแก้โจทยปั์ญหาฟิสิกส ์

โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

1 30 20.41 56 38.10 61 41.50 33 33.67 56 38.10 

2 28 19.05 53 36.05 68 46.26 43 43.88 66 44.90 

3 41 27.89 59 40.14 69 46.94 48 48.98 72 48.98 

4 36 24.49 59 40.14 68 46.26 45 45.92 68 46.26 

5 56 38.10 68 46.26 68 46.26 47 47.96 72 48.98 

6 42 28.57 52 35.37 61 41.50 43 43.88 63 42.86 

7 39 26.53 55 37.41 67 45.58 42 42.86 67 45.58 

8 66 44.90 70 47.62 72 48.98 49 50.00 75 51.02 

9 69 46.94 74 50.34 74 50.34 50 51.02 75 51.02 

10 68 46.26 71 48.30 72 48.98 48 48.98 72 48.98 

รวม 475 32.31 617 41.97 680 46.26 448 45.71 686 46.67 
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คดิเป็นรอ้ยละ 46.26 ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้คดิเป็นรอ้ยละ 45.71 ขัน้ที ่2 ขัน้

อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์คดิเป็นรอ้ยละ 41.97 และนักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามบกพร่องน้อย

ทีส่ดุในขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา คดิเป็นรอ้ยละ 32.31 

 

ส่วนท่ี 2 เปรียบเทียบข้อบกพร่องในกระบวนการแก้โจทยปั์ญหาฟิสิกส ์โดยใช้

กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์โดยจาํแนกตามเพศของ

นักศึกษา 
ผู้วิจัยได้ตัง้สมมติฐานงานวิจัยไว้ว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีข้อบกพร่องใน

กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์แตกต่างกนั ซึง่ผลการวเิคราะห ์ผูว้จิยัแยกพจิาณาดงัน้ี 

  2.1 แสดงในรปูความถี่และค่ารอ้ยละของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องในขัน้ต่างๆ 

ของกระบวนแก้โจทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร์

โดยจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา แสดงไดด้งัตาราง 5 

 

ตาราง 5 แสดงความถี่และค่าร้อยละของนักศึกษาที่มคีวามบกพร่องในขัน้ต่างๆ ของ

กระบวนการแก้โจทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์

โดยจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

   

ความบกพร่องในขัน้ต่างๆ ของกระบวนการ

แก้โจทยปั์ญหาฟิสิกสโ์ดยใช้กลวิธีแก้ปัญหา

เชิงตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์

เพศ 

ชาย (N=42) หญิง (N=7) 

f % f % 

ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา 406 32.22 62 29.52 

ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ 524 41.59 86 40.95 

ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา 573 45.48 101 48.10 

ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ 378 45.00 67 47.86 

ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 576 45.71 102 48.57 

รวม 2,457 41.78 418 42.65 

DPU



44 
 

  

  จากตาราง 5 เมื่อวเิคราะหแ์ลว้พบว่า เพศชายและเพศหญงิ มคีวามบกพรอ่งใน

ขัน้ของกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮล

เลอรไ์มแ่ตกต่าง คอื สว่นใหญ่มคีวามบกพร่องมากทีสุ่ดในขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ เพศ

ชายคดิเป็นรอ้ยละ 45.71 เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 48.57 รองลงมาคอืขัน้ที ่3 ขัน้วางแผน

แกป้ญัหา เพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 45.48  เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 48.10  ขัน้ที ่4 ขัน้

ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้เพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 47.86 ขัน้

ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์เพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 41.59 เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 

40.95 และส่วนใหญ่มคีวามบกพร่องน้อยทีสุ่ดในขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา เพศชาย คดิเป็น

รอ้ยละ 32.22 เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 49.52 

  2.2 เปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอรโ์ดยจําแนกตามเพศของนักศกึษาแสดงดงัตาราง 

6 

 

ตาราง 6 แสดงการเปรยีบเทยีบขอ้บกพรอ่งในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์โดยจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

เพศ N  S.D. M.D. df t p 

ชาย 42 58.74 8.57 
0.98 47 0.288 .39 

หญงิ 7 59.71 6.18 

 

  จากตาราง 6 พบว่า นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั ขอ้บกพรอ่งในกระบวนการแกโ้จทย์

ปญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ไมแ่ตกต่างกนั 
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ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบข้อบกพร่องในกระบวนการแก้โจทยปั์ญหาฟิสิกส ์โดยใช้

กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์โดยจาํแนกตามระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ผู้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานงานวิจยัไว้ว่า นักศึกษาที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มี

ขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทยป์ญัหาฟิสกิส ์แตกต่างกนั ซึ่งผลการวเิคราะห ์ผูว้จิยัแยก

พจิาณาดงัน้ี 

  3.1 แสดงในรปูความถี่และค่ารอ้ยละของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องในขัน้ต่างๆ 

ของกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์โดยใช้กลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอร์และเฮล

เลอรโ์ดยจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา แสดงไดด้งัตาราง 7 

 

ตาราง 7 แสดงความถี่และค่าร้อยละของนักศึกษาที่มคีวามบกพร่องในขัน้ต่างๆ ของ

กระบวนการแก้โจทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์

โดยจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 
 

 

  จากตาราง 7 เมื่อวเิคราะห์แล้วพบว่า กลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลาง มคีวาม

บกพร่องในขัน้ของกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮล

เลอรแ์ละเฮลเลอร ์ไมแ่ตกต่างกนั สว่นกลุ่มออ่นแตกต่าง คอื  

  กลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลาง ส่วนใหญ่มคีวามบกพร่องมากที่สุดในขัน้ที ่5 ขัน้

ตรวจสอบผลลพัธ์  กลุ่มเก่ง คดิเป็นรอ้ยละ 38.89 กลุ่มปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 42.28 

ความบกพร่องในขัน้ต่างๆ ของกระบวนการ

แก้โจทยปั์ญหาฟิสิกสโ์ดยใช้กลวิธีแก้ปัญหา

เชิงตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์

ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เก่ง (N=6) ปานกลาง(N=14) อ่อน (N=29) 

f % f % f % 

ขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา 49 27.22 130 30.95 290 33.33 

ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ 61 33.89 159 37.86 390 44.83 

ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา 67 37.22 182 43.33 421 48.39 

ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ 43 35.83 121 43.21 281 48.45 

ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 70 38.89 186 44.28 426 48.96 

รวม 290 34.52 778 39.69 1,808 44.53 

DPU



46 
 

  

รองลงมาคอื ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา กลุ่มเก่ง คดิเป็นรอ้ยละ 37.22 กลุ่มปานกลาง คดิ

เป็นรอ้ยละ 43.33 ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้กลุ่มเก่ง คดิเป็นรอ้ยละ 35.83 กลุ่ม

ปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 43.21 ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์กลุ่มเก่ง คดิเป็นรอ้ยละ 

33.89 กลุ่มปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 37.86 และส่วนใหญ่มคีวามบกพร่องน้อยทีสุ่ดในขัน้ที ่1 

ขัน้พจิารณาปญัหา กลุ่มเก่ง คดิเป็นรอ้ยละ 27.22 กลุ่มปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 30.95 

  กลุ่มอ่อน สว่นใหญ่มคีวามบกพรอ่งมากทีสุ่ดในขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ คดิ

เป็นรอ้ยละ 48.96  รองลงมาคอื ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้คดิเป็นรอ้ยละ 48.45

ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา คดิเป็นรอ้ยละ 48.39 ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ คดิ

เป็นรอ้ยละ 44.83 และสว่นใหญ่มคีวามบกพรอ่งน้อยทีสุ่ดในขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา คดิเป็น

รอ้ยละ 33.33 

  3.2 เปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิี

แก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ จําแนกตามระดบัผลสมัฤธิท์างการเรยีน ของ

นกัศกึษา แสดงดงัตาราง 8  

 
ตาราง 8  แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหา
ฟิสกิส์โดยใช้กลวิธีแก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ โดยจําแนกตามระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1,164.17 
2,081.10 

2 
46 

582.08 
45.24 

12.87 .00 

รวม 3,245.26 48    
  

  จากตาราง 8 พบว่า นักศกึษาที่มรีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั 

ขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอร์

และเฮลเลอร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึทาํการวเิคราะหค์วามแตกต่าง

ของคา่เฉลีย่เป็นรายคูด่ว้ยวธิขีองเชพเฟ (Scheffe’ s Method) แสดงดงัตาราง 9 
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ตาราง 9  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของข้อบกพร่องใน
กระบวนการแก้โจทยป์ญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์
โดยจาํแนกตามระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดว้ยวธิขีองเชพเฟ 
 

ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มเก่ง 

( x =48.50) 
กลุ่มปานกลาง 

( x =55.79) 
กลุ่มออ่น 

( x =62.52) 
กลุ่มเก่ง ( x =48.50) -   

กลุ่มปานกลาง ( x =55.79) 7.29 -  

กลุ่มออ่น ( x =62.52) 14.02* 6.73* - 

* นยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 
  จากตาราง 9 พบว่า นักศกึษาทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั มี
ความบกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์โดยใช้กลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮล
เลอรแ์ละเฮลเลอร ์แตกต่างกนัจํานวน 2 คู่ คอื กลุ่มเก่งแตกต่างกบักลุ่มอ่อนอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และกลุ่มปานกลางแตกต่างจากกลุ่มอ่อน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สว่นกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง ไมม่คีวามแตกต่าง 
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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือ่งน้ี สรปุสาระสาํคญัของการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

  1.เพื่อศกึษาขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหา

เชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

 2.เพื่อเปรยีบเทียบข้อบกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวิธี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยจําแนกตาม

เพศและระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. นักศกึษาที่มเีพศต่างกนั มขีอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาฟิสกิส ์

แตกต่างกนั 

 2. นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มขีอ้บกพรอ่งในกระบวนการแกโ้จทย์

ปญัหาฟิสกิส ์แตกต่างกนั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบกลุ่ม  จากประชากรทัง้หมด 

โดยเลอืกนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ชัน้ปีที่ 1 ปีการศกึษา 

2557 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาฟิสกิส ์2 จํานวน 1 หอ้งเรยีน ได ้49 คน ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ

วจิยัเป็น แบบวดักระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้า ทีมุ่ง่ศกึษากระบวนการแกโ้จทย์

ปญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ทัง้ 5 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 

ขัน้พจิารณาปญัหา ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิายหลกัการทางฟิสกิส ์ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา ขัน้ที ่4 

ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้และขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้ําการทดสอบหลงัเรยีน ดว้ยแบบวดักระบวนการแก้

โจทย์ปญัหาฟิสกิส ์เรื่องไฟฟ้า จากนัน้ทําการวเิคราะหข์อ้มูลโดยการตรวจนับความถี่ของ
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ขอ้บกพร่องในแต่ละขัน้ตอนของแต่ละขอ้ และหาค่ารอ้ยละของนักศกึษาที่มคีวามบกพร่องใน

ขัน้ตอนต่างๆของกระบวนการการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์แลว้ทาํการทดสอบสมมตฐิานดว้ยการ

ใชก้ารทดสอบคา่ท ี และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว  

  

สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

 1. นกัศกึษาสว่นใหญ่มขีอ้บกพรอ่งในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิี

แกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์เรยีงลําดบัจากมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ดคอื ขัน้ที ่

5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ์ บกพร่องมากทีสุ่ดคอื คําตอบทีไ่ดม้คีวามถูกต้องตามลกัษณะของ

สถานการณ์โจทยห์รอืไม ่  ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา บกพรอ่งมากทีสุ่ดคอื เขยีนสมการที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีไ่มท่ราบค่า ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้บกพรอ่งมากทีสุ่ดคอื 

คํานวณค่าตวัแปรทีต่อ้งการหาคําตอบโดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์  ขัน้ที ่2 ขัน้อธบิาย

หลกัการทางฟิสกิส ์ บกพรอ่งมากทีสุ่ดคอื แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัการทางฟิสกิสก์บัสิง่

ทีต่้องการหาคําตอบ และขัน้ที ่1 ขัน้พจิารณาปญัหา บกพร่องมากทีสุ่ดคอื เลอืกหลกัการทาง

ฟิสกิสท์ีต่อ้งนํามาใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหา 

 2. นักศกึษาทีม่เีพศต่างกนั ขอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใช้

กลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ไม่แตกต่างกนั เรยีงลําดบัจากมากไปหา

น้อยคอื ขัน้ที ่5, 3, 4, 2 และ 1 ตามลาํดบั 

 3. นักศกึษาที่มรีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั ขอ้บกพร่องในกระบวนการ

แก้โจทย์ปญัหาฟิสกิสโ์ดยใชก้ลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์แตกต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จงึทําการวเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่

ด้วยวิธีของเชพเฟ พบว่าแตกต่างกนัจํานวน 2 คู่ คอื กลุ่มเก่ง แตกต่างกบักลุ่มอ่อนอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และกลุ่มปานกลางแตกต่างจากกลุ่มอ่อน อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  สว่นกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง ไมม่คีวามแตกต่าง โดยกลุ่มเก่งและกลุ่มปาน

กลาง เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยคอื ขัน้ที ่5, 3, 4, 2 และ 1 สว่นกลุ่มอ่อน เรยีงลําดบัจาก

มากไปหาน้อยคอื ขัน้ที ่5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลาํดบั 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษาขอ้บกพรอ่งในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหา

เชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบว่า มปีระเดน็สาํคญัทีจ่ะ

นํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1. จากผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ส่วนใหญ่มขีอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิแีก้ปญัหาเชงิตรรกะ

ของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอร ์มากทีสุ่ด 3 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ์ ขัน้ที ่3 ขัน้

วางแผนแกป้ญัหา และขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ ตามลําดบั ซึง่ผูว้จิยัจะอภปิราย

ในแต่ละดา้นดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

  ขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ บกพรอ่งมากทีสุ่ดคอื คําตอบทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้ง

ตามลกัษณะของสถานการณ์โจทยห์รอืไม่ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุใหญ่คอื นักศกึษาขาด

ความรอบคอบ คดิวา่ตนเองมคีวามคล่องแคล่วในการแกโ้จทยป์ญัหา เรง่รบีในการทาํโจทย ์โดย

ไม่มีการตรวจสอบคําตอบว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการหรือไม ่

สอดคลอ้งกบัวไิล อุปนันท ์(2544: 62) ทีก่ล่าวว่าในการคดิคํานวณหาคําตอบขอ้บกพร่องที่

เกดิขึน้ส่วนใหญ่มสีาเหตุมาจากความสะเพร่าในการคดิคํานวณและการเขยีนตวัเลขที่ผดิของ

ผูเ้รยีน และสอดคลอ้งกบั Colgan (1991: 55) ทีว่เิคราะหข์อ้บกพรอ่งในการแกไ้ขโจทยใ์นวชิา

อนัตคณิตศาสตร(์Finite Mathematics) ของนักศกึษา พบว่านักศกึษาบกพรอ่งในดา้นการขาด

ความรอบคอบ              

  ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา บกพรอ่งมากทีส่ดุคอื เขยีนสมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีไ่มท่ราบคา่ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์ตอ้งแปลงโจทยใ์หเ้ป็นประโยค

สญัลกัษณ์ และตวัแปร เพื่อนําไปหาสมการทีเ่กี่ยวขอ้งมาแกโ้จทยป์ญัหา ถงึแมว้่านักศกึษาจะ

เขา้ใจคําทีป่รากฎในโจทยป์ญัหาหรอืสามารถอธบิายความหมายของสิง่ทีโ่จทยต์้องการได ้แต่

นักศกึษาไม่สามารถแปลงโจทยใ์หเ้ป็นประโยคสญัลกัษณ์ และตวัแปรได ้จงึทําใหก้ารแกโ้จทย์

ปญัหาฟิสกิส ์ไม่ประสบความสาํเรจ็ สอดคลอ้งกบั Ong & Lim (1987:199-205) ทีไ่ดศ้กึษา

ขอ้ผดิพลาดในวชิาพชีคณิตของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในประเทศสงิคโปร ์พบว่านักเรยีน

จํานวนมากทีม่อีายุระหว่าง 15-16 ปี ไม่สามารถแกป้ญัหาพชีคณิตง่ายๆได ้เน่ืองจากนักเรยีน

ไมเ่ขา้ใจในการใชต้วัอกัษรแทนตวัแปรหรอืค่าคงที ่ สอดคลอ้งกบั อุบลวรรณ อ่อนตะวนั (2551 

: 58-59) ทีไ่ดว้เิคราะหข์อ้บกพรอ่งในการเรยีนกลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการและการ
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แกส้มการ พบว่า นักเรยีนมคีวามบกพร่องในดา้นเขยีนสมการผดิ และไม่สามารถเขยีนสมการ

ได ้และสอดคลอ้งกบัลําแพง วงศค์ําจนัทร ์(2557 : 103-108) ทีศ่กึษาขอ้บกพร่องและสาเหตุ

ของข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง พบว่า นักเรียนจะมี

ขอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัการวเิคราะหโ์จทยท์ีม่คีวามซบัซอ้น และนําสตูรการคาํนวณไปใชไ้มเ่ป็น 

  ขัน้ที ่4 ขัน้ดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้บกพรอ่งมากทีสุ่ดคอื คาํนวณค่าตวัแปรที่

ตอ้งการหาคาํตอบโดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุใหญ่คอื นกัศกึษา

สว่นมากมพีืน้ฐานความรูเ้ดมิไม่ดพีอ พจิารณาไดจ้ากคะแนนวชิาทางดา้นการคํานวณ ไม่ว่าจะ

เป็นวชิาคณิตศาสตรห์รอืวชิาวทิยาศาสตร ์ที่มคีะแนนอยู่ในระดบัตํ่า จงึเป็นสาเหตุหน่ึงที่เป็น

อุปสรรคในการคํานวณในวชิาฟิสกิส ์ โดยนักศกึษาขาดความเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการ 

สตูร กฎ ต่างๆ ความเขา้ใจพืน้ฐานในการแกส้มการทีไ่ม่ถูกตอ้งแลว้นํามาประยุกต์ใชใ้นเน้ือหา

อื่นๆที่คล้ายกนั จึงส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องดงักล่าวขึ้นมา สอดคล้องกบั สุพรรณ วีระสอน 

(2551 : 105-107) ทีไ่ดส้รา้งแบบทดสอบวนิิจฉยัวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ และวเิคราะห์

จุดบกพรอ่งทีน่กัเรยีนตอบผดิในแบบทดสอบวนิิจฉยัทัง้ 4 ฉบบั พบว่า นกัเรยีนมจุีดบกพรอ่งใน

การหาคาํตอบของสมการ โดยสว่นใหญ่การแกส้มการทางคณติศาสตรจ์ะเป็นพืน้ฐานสาํหรบัการ

การโจทยป์ญัหาฟิสกิสด์ว้ย 

  ส่วนขัน้ที่นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามถี่ของการบกพร่องน้อยที่สุด คอืขัน้ที่ 1 ขัน้

พจิารณาปญัหา โดยบกพรอ่งมากทีสุ่ดในสว่นของการเลอืกหลกัการทางฟิสกิสท์ีต่อ้งนํามาใชใ้น

การแก้โจทย์ปญัหา ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก ขัน้ตอนน้ีค่อนข้างง่ายไม่ยากนัก นักศึกษาสามารถ

พจิารณาจากโจทยแ์ละสามารถตคีวามจากโจทยไ์ดเ้ลย โดยไม่ต้องคดิซบัซอ้น เน่ืองจากโจทย์

จะระบุวา่ตอ้งการใหห้าคา่ของอะไร  

 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีข้อบกพร่องใน

กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหาเชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอรไ์ม่

แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากนักศกึษาส่วนใหญ่ทีเ่รยีนทางดา้นวศิวกรรมศาสตรไ์ม่ว่าเพศ

หญิงหรือเพศชาย จะมีพื้นฐานทางด้านการคํานวณใกล้เคียงกัน ทําให้เกิดข้อบกพร่องใน

กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิสไ์ม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั จตุพร แสนเมอืงชนิ (2551 : 

135) ที่ได้ศึกษาเปรยีบเทยีบขอ้บกพร่องของนักเรยีนในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง

อตัราสว่นและรอ้ยละระหวา่งนกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชาย พบวา่ไมแ่ตกต่างกนั  
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 3. จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 

มขีอ้บกพรอ่งมากทีส่ดุในขัน้ที ่5 ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์และมขีอ้บกพรอ่งน้อยทีสุ่ดในขัน้ที ่1 ขัน้

พจิารณาปญัหา ซึง่ผลการวจิยัในครัง้น้ีแสดงใหเ้หน็ว่า นกัศกึษาไมว่่าจะเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน

กลาง และกลุ่มอ่อน มขีอ้บกพร่องในกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาฟิสกิส ์โดยใชก้ลวธิแีกป้ญัหา

เชงิตรรกะของเฮลเลอรแ์ละเฮลเลอรไ์มต่่างกนั ซึง่ต่างกม็ขีอ้บกพรอ่งในพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์

เหมอืนกนั โดยความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรน้ี์จะมสี่วนช่วยในการแกโ้จทยป์ญัหาไดส้าํเรจ็ 

สอดคลอ้งกบั Perdikaris (2010 อา้งถงึใน จุฑามาศ กนัทา.2557: 41-56) กล่าวว่า กระบวนการ

แก้ปญัหามีบทบาทสาคญัในการที่จะพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ และตัวแปรที่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อการแก้โจทยป์ญัหา คอื ทกัษะการแปลงภาษาโจทยเ์ป็นภาษาคณิตศาสตร ์ทกัษะ

การคดิคาํนวณ และสอดคลอ้งกบั ชลธชิา ใจพนสั (2556 : 77-83) ทีศ่กึษาปจัจยับางประการที่

ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์พบว่า ความสามารถในการเปลี่ยน

ภาษาโจทย์เป็นภาษาคณิศาสตร์ และความสามารถในการคํานวณ เป็นปจัจัยที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์

  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 ควรนําผลการวจิยัไปวางแผนปรบัปรุงการเรยีนการสอน ในรายวชิาฟิสกิส ์

เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
  1.2 จากผลการวิจยัน้ี ทําให้ทราบข้อบกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหา

ฟิสกิส ์ซึง่ผูส้อนอาจใชว้ธิกีารสอนซ่อมเสรมิเพือ่แกป้ญัหาขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ 

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัต่อไป 

  2.1 ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีม่ผีลต่อขอ้บกพร่องทางการเรยีนของนักศกึษา เช่น 

พืน้ฐานทางการเรยีน วธิกีารสอน และอื่นๆ 

  2.2 ควรศกึษาขอ้บกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาทางการเรยีนของ

นกัศกึษา ในรายวชิาอื่นๆ 
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แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1  
 
วิชา ฟิสิกส ์2 (PH202)                                                          ชัน้ปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์                   
เร่ืองไฟฟ้าสถิต                                                                     เวลาการสอน 1.5 ชัง่โมง 
 
 
ความคิดรวบยอด 

1. ไฟฟ้าสถติ (Static electricity หรอื Electrostatics) เป็นปรากฏการณ์ทีป่รมิาณประจุ
ไฟฟ้าขัว้บวกและขัว้ลบบนผวิวสัดุมไีม่เท่ากนั และไม่เคลื่อนที ่(จงึเรยีกว่า สถติ) จนกระทัง้มกีาร
ถ่ายเทประจุ หรอืเกดิการไหลของอเิลก็ตรอน กลายเป็นไฟฟ้ากระแส ปกตจิะแสดงในรปูการดงึดดู
หรอืการผลกักนั แต่ไมเ่กดิประกายไฟ 
 2. ประจุไฟฟ้า เป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานถาวรหน่ึงของอนุภาคซึง่เลก็กวา่อะตอม (subatomic 
particle) เป็นคุณสมบตัิที่กําหนดปฏิกิรยิาแม่เหล็กไฟฟ้า สสารที่มปีระจุไฟฟ้านัน้จะสร้าง
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า ในขณะเดยีวกนักจ็ะไดร้บัผลกระทบจากสนามดว้ยเชน่กนั ปฏกิริยิาตอบสนอง
ระหวา่งประจุและสนาม เป็นหนึ่งในสีข่องแรงพืน้ฐาน เรยีกวา่แรงแมเ่หลก็ไฟฟ้า 
 
ความรู้พืน้ฐานเดิม 

ประจุไฟฟ้าม ี2 ชนิด คอืประจบุวก และประจุลบ ซึง่ประจุชนิดเดยีวกนัจะสง่แรงผลกัซึง่กนั
และกนั สว่นประจตุ่างชนิดกนัจะสง่แรงดงึดดูซึง่กนัและกนั 
 
ขอบข่ายเน้ือหา 
1. ประจุไฟฟ้า  

2. แรงไฟฟ้าและกฎของคลูอมบ ์ 

 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
ผูเ้รยีนสามารถ 
1. บอกความหมายเกีย่วกบัประจุไฟฟ้า และแรงระหวา่งประจุไฟฟ้า 
2. อธบิายความหมายของการเหนี่ยวนําไฟฟ้าได ้
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3. วเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องแรงระหวา่งประจุไฟฟ้า ระยะระหวา่งประจ ุและปรมิาณประจุไฟฟ้า
ทีเ่กีย่วกบักฎของคลูอมบไ์ด ้
4. คาํนวณหาปรมิาณต่างๆทีเ่กีย่วกบักฎของคลูอมบไ์ด ้
5. วเิคราะหแ์ละประเมนิคา่สถานการณ์ปญัหาในชวีติประจาํวนัได ้
 
เน้ือหาสาระ 
 1. ประจไุฟฟ้า(Electric Charge) สรปุสมบตัสิาํคญัของประจุไฟฟ้าไดด้งันี้ คอื 
  (1) ประจุไฟฟ้าม2ี ชนิด คอื ประจุบวกและประจุลบ โดยประจุชนิดเดยีวกนั ส่งแรงผลกั
กระทาํต่อกนัและประจุต่างชนิดกนัสง่แรงดงึดดูกระทาํต่อกนั 

(2) ประจุไฟฟ้ามสีมบตัอินุรกัษ์ 
(3) ปรมิาณประจุไฟฟ้ามคีา่ไมต่่อเนื่อง 
ตวันําไฟฟ้า คอืวตัถุทีย่อมใหก้ระแสผา่นไดด้ ีเชน่ เงนิ ทองแดง เหลก็ สว่นฉนวนไฟฟ้า คอื

วตัถุทีย่อมใหก้ระแสผา่นไดไ้มด่ ีเชน่ ยาง พลาสตกิไม ้
การทาํใหว้ตัถุมปีระจุไฟฟ้าม ี2 วธิคีอื  
(1) โดยการสมัผสั 
(2) โดยการเหนี่ยวนํา 
2. กฎของคลูอมบ ์ (Coulomb’s Law) คลูอมบ ์สรปุวา่แรงทางไฟฟ้าระหวา่งวตัถุทีม่ปีระจุ

ซึง่มขีนาดเลก็  เมือ่เทยีบกบัระยะหา่งระหวา่งวตัถุทีม่ปีระจุทัง้สอง หรอื จุดประจุ (Point  Charge) 
คูห่นึ่งๆ  มสีมบตัดิงัน้ี 

 (1) แรงไฟฟ้า (F) ระหว่างจุดประจุคู่หนึ่งๆ มขีนาดเป็นสดัส่วนกลบักําลงัของระยะห่าง

(r)ระหว่างจุประจุทัง้สอง  และมแีนวกระทําอยู่ในแนวเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างตําแหน่ง  ของจุด

ประจุทัง้สองแต่มทีศิตรงกนัขา้ม (คอืเป็นไปตามกฎกาํลงัสองผกผนัและกฎขอ้ที ่3 ของนิวตนั)   

(2)แรงไฟฟ้าระหวา่งประจุคูห่นึ่ง ๆ  มขีนาดเป็นสดัสว่นโดยตรงกบัผลคณูของปรมิาณประจุ

ของจุดประจุทัง้สอง( 1q  และ 2q ) 

จงึสรุปไดว้า่   
2

21

r

qq
F  เรยีกวา่กฎของคลูอมบ ์ (Coulomb’s  Law) จากผลทีไ่ดส้ามารถ

เขยีนสมการแสดงขนาดของแรงไฟฟ้าระหวา่งประจุคูห่นึ่ง ๆ ไดเ้ป็น r
r

qkq
F ˆ

2

21


เมือ่ 1q และ 2q

คือ ขนาดของประจุ  r คือ ระยะห่างระหว่างประจุ และ k เป็นค่าคงที่เรียกว่าค่าคงที่คูลอมบ ์ 
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(Coulomb Constant) 229

0

/109875..8
4

1
CmNxk 


เมือ่ 2212

0 /10854.8 mNCx    

คอื คา่เพอรม์ติตวิติขีองสญุญากาศ 

  

กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้
1. ขัน้การจดัการเรียนรู ้
 1. การบรรยายและยกตวัอยา่งเน้ือหาประกอบสือ่การสอน (45 นาท)ี 
  1.1 ผูส้อนกระตุน้ผูเ้รยีนดว้ยคาํถาม/ปญัหาทีว่า่ 
  - เหตุการณ์/ขา่ว ทีผู่เ้รยีนเคยประสบมาเกีย่วกบัฟ้าแลบ ฟ้ารอ้ง และฟ้าผ่า ส่งผล
ต่อมนุษยอ์ยา่งไรบา้ง 

1.2 ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ พรอ้มทัง้ผูส้อนอภปิรายรว่มกบัผูเ้รยีน 
     1.3 ผูส้อนบรรยายและยกตวัอยา่งเนื้อหาประกอบสือ่การสอน เกีย่วกบั 

    1) ประจุไฟฟ้า  

    2) แรงไฟฟ้าและกฎของคลูอมบ ์ 

           2. ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ ซกัถามขอ้สงสยั พรอ้มทัง้ผูส้อนอภปิรายรว่มกบัผูเ้รยีน 

(15 นาท)ี 

   3. การทาํโจทยต์วัอยา่งในชัน้เรยีน  (30 นาท)ี 
  3.1 ผูเ้รยีนแบง่กลุม่เป็นกลุม่ยอ่ยๆ 4-5 คน  
  3.2 ตวัแทนกลุม่ รบัใบงานสาํหรบัการทาํโจทยใ์นเรือ่ง ประจุไฟฟ้า แรงไฟฟ้า และ
กฏของคลูอมบ ์
  3.3 ผูส้อนตรวจสอบความถกูตอ้ง และเพิม่เตมิกรณทีีผู่เ้รยีนมแีนวคดิคลาดเคลือ่น 
  3.4 ผูส้อนและผูเ้รยีนสรปุเนื้อหารว่มกนั 
 
2. ส่ือการเรียนรู ้

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. สือ่การสอน Power Point 
3. แบบฝึกหดัในใบงาน 
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3. การวดัและการประเมินผล 
1. การแกโ้จทยป์ญัหาหน้าชัน้เรยีน 
2. การตอบคาํถามทา้ยบทเรยีน  
3. การอภปิรายแสดงความคดิเหน็ของผูเ้รยีน 
4. การสอบไลป่ระจาํภาคการศกึษา 

 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมดุ 
 2. เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  
               - http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/53/Lighting/index2.htm 
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แบบวดักระบวนการแก้โจทยปั์ญหาฟิสิกส ์

 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบวดันี้ แบง่เป็น 3 ชดุดงันี้  

ชดุที ่1 เรือ่งไฟฟ้าสถติ จาํนวน 5 ขอ้  

ชดุที ่2 เรือ่งไฟฟ้ากระแสตรง จาํนวน 2 ขอ้  

ชดุที ่3 เรือ่งทฤษฎแีมเ่หลก็-ไฟฟ้าเบือ้งตน้ จาํนวน 3 ขอ้ 

2. แบบวดัทกุขอ้เป็นแบบอตันยั 

3. ใหน้กัศกึษาแสดงวธิทีาํอยา่งละเอยีด ตามขัน้ตอนทีก่าํหนดให ้

4. ถา้พบปญัหาใดๆใหส้อบถามอาจารยผ์ูค้มุสอบ 
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1.จุดประจุ 1q = +3 C , 2q = -2 C  และ 3q = 5 C  วางตวัอยูใ่นแนวเสน้ตรงเดยีวกนั ดงัรปู จงหา

คา่ความเขม้สนามไฟฟ้าทีจ่ดุ E                                                              

 

 1.1 เขยีนภาพ และขอ้มลูทีโ่จทยก์าํหนดมาให ้

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

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

1.2 โจทยต์อ้งการใหห้าสิง่ใด 

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

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

1.3 หลกัการทางฟิสกิสท์ีต่อ้งนํามาใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหา 

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

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

1.4 สรา้งแผนภาพ เขยีนตวัแปรทีท่ราบคา่ และตวัแปรทีไ่มท่ราบคา่ ในรปูแบบของ

สญัลกัษณ์ทางฟิสกิส ์

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

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

1.5 ระบุตวัแปรทีโ่จทยต์อ้งการทราบ (สญัลกัษณ์ทางฟิสกิส)์ 

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

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

1.6 สมการหลกัในการหาคาํตอบ และหลกัการทีนํ่ามาใช ้

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

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

1.7 สมการทีเ่กีย่วขอ้ง และตวัแปรทีไ่มท่ราบคา่ โดยระบสุญัลกัษณ์และคา่ใหช้ดัเจน 

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

..................................................................................................................................................... 
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1.8 ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีไ่มท่ราบคา่กบัสมการทีนํ่ามาใช ้วา่มตีวัแปรที่

ไมท่ราบคา่กีต่วั และสมการทีนํ่ามาใชม้กีีส่มการ อะไรบา้ง 

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

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

1.9 วางแผนกาํหนดแนวทางในการแกโ้จทยป์ญัหาซึง่อยูใ่นรปูของสมการทางคณติศาสตร ์

อธบิายเป็นขัน้ตอน 

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

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

 1.10 การแทนคา่ตวัแปรลงในสมการตามแผนทีว่างไว ้

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

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

1.11 คาํนวณคา่ตวัแปรทีต่อ้งการหาคาํตอบ พรอ้มกบัตรวจสอบหน่วย 

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

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

1.12 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามถกูตอ้งตามลกัษณะของสถานการณ์โจทยห์รอืไม ่เชน่อยูใ่นหน่วย

ของตวัแปรทีโ่จทยถ์าม  

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

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

1.13 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามสมเหตุสมผลหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

1.14 คาํตอบทีไ่ดม้คีวามสมบรูณ์ครบตรงตามทีโ่จทยถ์ามหรอืไม ่

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

..................................................................................................................................................... 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 

ช่ือ  ดร.ธนัยากร   ช่ือ-สกลุ      ชว่ยทุกขเ์พือ่น 

เกิดวนัท่ี   20   เดอืน   กนัยายน   พุทธศกัราช 2521 

สถานท่ีเกิด    อาํเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

คณุวฒิุ    

 กศ.บ. วทิยาศาสตร-์ฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กศ.ม. วทิยาศาสตร-์ฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กศ.ด. วทิยาศาสตรศกึษา-ฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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