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การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาการพฒันาความสามารถการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุน- 
ทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) แขวงวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
เลือกมา 1 หอ้งเรียน จาํนวน 40 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive ) เคร่ืองมือในการวิจยั คือ 
(1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง 
ความหลากหลายของพืชและสัตว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจาํวนั ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 7 แผน (2) แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาวิชา
วิทยาศาสตร์ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน (4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
ฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่   ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผา่น
เกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผา่นเกณฑ ์ จาํนวน 1 กลุ่ม คิด
เป็นร้อยละ 16.66 (2) นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ตามท่ีกาํหนด
ไว ้จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 (3) 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (X = 4.52, S.D. = 0.27) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นมี
ระดบัความพึงพอใจเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี ดา้นการเรียนการสอน (X = 4.52, S.D. = 0.27) ดา้นผูส้อน 
(X = 4.42, S.D. = 0.24) ดา้นการประเมินผล (X = 4.33, S.D. = 0.24)  และดา้นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (X = 4.31, S.D. = 0.23) 
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Abstract 
 

This research is an experimental study. The aims were: (1) to investigate the 

development of Prathomsuksa 5 students’ learning ability of a science subject resulted from the 

use of problem-based learning, (2) to investigate the students’ learning achievement of a science 

subject, (3) to determine their satisfaction of their learning of a science subject through the use of 

a problem-based learning method. 

In total, 40 Prathomsuksa 5 students were purposively selected from a single class. 
They were the students of Chao Phraya Prasert Suntrasai School, Wangthonglang District, 
Bangkok. The data collection was done during the 2 semester of the academic year 2516. The 
research tools were (1) 7 instructional plans on Plant and Animal Diversity, (2) the test on the 
students’ ability to solve problems in a science subject, (3) the behavioral observation form, (4) 
the achievement test, and (5) the questionnaire on the students’ satisfaction of their learning of the 
subject through the use of the problem-based instruction.  
The statistics used for the data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 

The results were as follows: 
1) Five groups of the students (83.33%) scored on the test of the ability to solve 

problems in a science subject above the 80% minimum criteria. One group of students (16.66%) 
scored lower than the set criteria. 
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2) In terms of the achievement of their learning of the science subject, 23 students 
(57.50) scored above the 80% standard. 17 of them (42.50%) scored lower than the set standard.  
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัและทีม่าของปัญหา  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจาํเป็นและเพ่ิมความสําคัญเป็นลาํดับมากข้ึน 
ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์มว้่าการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเอ้ืออาํนวยในดา้นชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบายและอายยุืนนานข้ึน หากการนาํวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช ้โดย
มิไดพ้ิจารณาอยา่งสุขมุรอบคอบและกวา้งไกลแลว้ ยอ่มเกิดผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มและสมดุลทาง
ธรรมชาติอย่างมหันต์ เม่ือมองไปขา้งหน้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรช่วยเตรียมให้มนุษย ์
มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิต และปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบัมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อม ข้อท่ีพึงตระหนัก คือ การดํารงชีวิตของมนุษย์มิใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ 
จากธรรมชาติ หรือการทาํตนอยู่เหนือธรรมชาติ หากแต่มนุษยต์อ้งเรียนรู้ธรรมชาติท่ีจะดาํรงชีวิต
อยา่งสันติร่วมกบัผูอ่ื้น กบัสังคมวฒันธรรม และกบัธรรมชาติ ดงันั้นในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์
ทุกคน จะตอ้งเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เก่ียวขอ้งกับวิวฒันาการ 
ทางดา้นความรู้ ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ดา้น จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้บุคคล 
ในสังคม รู้จักวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีมีระบบ อันจะส่งผลให้เกิด 
การพฒันาดา้นสติปัญญาซ่ึงวิธีการคิดนั้นเป็นวิธีเดียวกนักบัท่ีใชอ้ยูใ่นกระบวนการแสวงหาความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ (สิปปนนท ์เกตุทตั, ม.ป.ป.)  

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา 
มาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ มาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการ
คิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
(3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็นทาํเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้น
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ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอัน 
พึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม  
ส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวกเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจาก
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุก
สถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  
เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  

สหรัฐอเมริกายงัไดมี้การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อดูแนวโนม้ และวิสัยทศัน์ของ
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 150 คน จากหลากหลาย อาชีพ เช่น 
นักธุรกิจระดบัชาติผูน้าํทางการศึกษา และตวัแทนจากรัฐบาล เคร่ืองมือวิจยัสําหรับโครงการน้ี  
คือการใชเ้ทคนิค Delphi ในการศึกษา ระยะเวลาในการวิจยั 3 ปี ในรายงานส่วนหน่ึงของ (วิลสัน 
Wilson, 1991) สรุปไวว้่า การเตรียมนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงในอนาคต  
มีความจาํเป็นท่ี จะตอ้งปลูกฝังให้นักเรียนมีทกัษะการคิดแบบวิจารณญาณ และมีทกัษะในการ
ตดัสินใจ นกัเรียนตอ้งสามารถ เขา้ถึงขอ้มูลและสามารถปรับแปลงขอ้มูลเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาได้
โดยนักเรียนตอ้งมีลกัษณะกลา้เส่ียง เป็นนักสํารวจ และเป็นนักคิดท่ีรู้จกัให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
รวมทั้งตอ้งมีการบูรณาการหลกัสูตรเพ่ือให้เกิด กิจกรรมแบบสหวิทยาการ (Inter disciplinary 
activity) ดว้ย ต่อมาไดมี้ทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนหลายทฤษฎี ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีนกัการ
ศึกษาส่วนใหญ่ให ้ ความสนใจกนัมากไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivist 
learning theory) ซ่ึงมี แนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุด (Borme, 
Lyle, 1971) ซ่ึงในกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ การเรียนรู้จะ เกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ท่ีเป็นของ 
ตนเองข้ึนมา จากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเขา้มา ใหม่ จากแนวคิดดงักล่าวจึงนาํไปสู่
การปรับเปล่ียนวิธีเรียน วิธีสอน แนวใหม่ หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 ครู ไม่ใช่ผูจ้ดัการทุกส่ิงทุก
อยา่ง ผูเ้รียนตอ้งไดล้งมือปฏิบติัเอง สร้างความรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจของตนเอง และ มีส่วนร่วมใน
การเรียนมากข้ึน (Active learning) รูปแบบการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากแนวคิดน้ี มีอยูห่ลาย รูปแบบ ไดแ้ก่ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั (Collaborative 
learning) การเรียนรู้โดยการคน้ควา้อยา่งอิสระ Independent investigation method) รวมทั้งการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

ในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 จอห์น ดิวอ้ี (Barell, John, 2006) นกัการศึกษาชาว
อเมริกนัซ่ึงเป็น ผูคิ้ดคน้ วิธีสอนแบบแกปั้ญหา และเป็นผูเ้สนอแนวคิดท่ีว่า การเรียนรู้เกิดจากการ
ปฏิบติั หรือ ไดล้งมือ กระทาํดว้ยตนเอง (Learning by doing) จากแนวคิดน้ี ไดน้าํไปสู่แนวคิดของ
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การสอนในรูปแบบต่าง ๆ ดงัท่ี ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั แนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานมาจากแนวคิด
ของ ดิวอ้ี เช่นเดียวกนั PBL มีการพฒันาข้ึนคร้ังแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of 
Health Sciences) ของ มหาวิทยาลยั McMaster ท่ีประเทศแคนาดา ไดถู้กนาํมาใชใ้นกระบวนการ 
ติวให้กบั นกัศึกษาแพทยฝึ์กหัด วิธีการดงักล่าว ต่อมาไดก้ลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้ (Learning 
model) (Guilford, J.P, 1967) ทาํใหม้หาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกานาํไปเป็นแบบอยา่งในการจดัการ
เรียนรู้ โดยเร่ิมจากปลายปี ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลยั Case Western Reserve ไดน้าํมาใชเ้ป็นแห่งแรก
และไดจ้ดัตั้งหอ้งทดลอง พหุวิทยาการ (Multi-disciplinary Laboratory) เพื่อทาํเป็นหอ้งปฏิบติัการ
สาํหรับทดลองรูปแบบการสอนใหม่ ๆ รูปแบบ การสอนท่ีมหาวิทยาลยั Case Western Reserve 
พฒันาข้ึนมานั้นได้กลายมาเป็นพื้นฐานในการพฒันา หลกัสูตรของโรงเรียนหลายแห่งใน
สหรัฐอเมริกา ทั้งในระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการ 
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) โดยให้
ผูเ้รียนสร้าง ความรู้ใหม่ จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้(Learning 
Context) เพื่อใหผู้เ้รียน เกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา รวมทั้งไดค้วามรู้ตามศาสตร์
ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษา ไปพร้อม กนัดว้ย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการ แกไ้ขปัญหาเป็นหลกั ถา้มองในแง่ของ
ยทุธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดล้ง มือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
เผชิญหนา้กบัปัญหาดว้ยตนเอง จะทาํให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิด
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์ฯลฯ (ไพศาล สุวรรณนอ้ย, ม.ป.ป.) 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึง
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาจะเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค ์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจในส่ิงท่ีตอ้งการแสวงหาความรู้ ศึกษาคน้ควา้อิสระดว้ย
ตนเอง ควบคู่ไปกบัทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพ่ือกลัน่กรองความรู้ ขอ้เท็จจริง และนาํมาซ่ึงขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการแกปั้ญหาท่ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัโลกของความเป็นจริงและบริบทการ
เรียนรู้  

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนาํความรู้ท่ีได้
ศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ดงันั้นควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นสถานการณ์ นกัเรียน
สามารถนาํไปใช ้แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง การจดัการเรียนการสอนแนวใหม่ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัเรียนและสงัคม (วนัเพญ็ พิเสฎฐศลาศยั และคณะ, 2557) เพื่อใหน้กัเรียน 
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นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดจ้ริงทั้งในชุมชนและสังคม และให้
ผูเ้รียนรู้จกัสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) สามารถใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา และคิด
สร้างสรรค ์นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และไดล้งมือปฏิบติัมากข้ึน 

ทั้งน้ีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยจะตอ้งจดัการ
เรียนการสอนใหรู้้จกัคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น กลา้แสดงออกทางความคิด และรู้จกัยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ท่ีจะช่วย
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนนาํเอาทกัษะการคิดแกปั้ญหาติดตวัไปใชต่้อไป ไม่ใช่ติดตวัเฉพาะความรู้ดา้น
วิชาการเท่านั้น ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหานั้นควรมี
รูปแบบการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอด รวมทั้งตอ้งมีการ
เช่ือมโยงวิธีการเรียนรู้ในเน้ือหากบัชีวิตจริง เพราะเม่ือผูเ้รียนประสบกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง
ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บจากการศึกษาไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตได้
อยา่งเหมาะสม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) 

จากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัผูเ้รียนไม่ค่อยมี
พฒันาการดา้นทกัษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมี
ความสาํคญัต่อการพฒันาดา้นสติปัญญาของเด็ก เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องเด็กไทยและเป็น
เป้าหมายสาํคญัของการจดัการศึกษา เพราะเม่ือผูเ้รียนพบเจอกบัปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างท่ีเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหานั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เน่ืองจากผูเ้รียนไม่
มีความรู้ความเขา้ใจการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยา่งเพียงพอ ทาํให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรม
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีไม่พึงประสงค ์จึงทาํใหส่้งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อพฒันา
ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพิ่มสูงข้ึน และยัง่ยนืตลอดไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

1. นกัเรียนมีความสามารถเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการแกปั้ญหาสาํหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อยูร่ะดบัมาก 
 

1.4  ขอบเขตการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  
สิงหเสนี) เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 6 หอ้งเรียน 

กลุ่มตวัอยา่ง 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  
สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 1 หอ้งเรียน นกัเรียนจาํนวน  40  คน  เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรอิสระ 
การจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถในการแกปั้ญหาวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  
3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใช้ในในคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้ นท่ี 2 ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1. การสอนแบบปัญหาเป็นฐานทาํใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองและมีการช่วยเหลือ

กนัภายในกลุ่ม และทาํใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นกัเรียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้นาํไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหา พฒันาตนเอง และ

ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
4. ผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถนาํแนวทางการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน ไปใชก้บันกัเรียนในระดบัอ่ืนได ้
 
1.7  นิยามศัพท์ 

การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน จากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และมีผลของความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนจากแบบประเมิน
การคิดแกปั้ญหาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา 
โดยผูว้ิจยัใช้สถานการณ์จริงเพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้  
และทาํให้เกิดความคิดในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ดงัน้ี 1. กาํหนดปัญหา  
2. ขั้นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 3. ขั้นการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 4. ขั้นสงัเคราะห์ความรู้ 5. ขั้นสรุป
และประเมินค่าของคาํตอบ 6. ขั้นนาํเสนอและประเมินผลงาน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยวดัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใชแ้ละ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ คุณลกัษณะทางจิตใจท่ีแสดงถึงความอยากรู้
อยากเห็น ความกระตือรือร้น ความสนใจ ความพอใจท่ีจะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทั้งความรู้ดา้น
การเรียน และสภาพแวดลอ้มรอบตวั มีความรู้เท่าทนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสามารถนาํความรู้
ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา พฒันาตนเอง และดาํเนินชีวิตประจาํวนัได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน (Problem Based Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1  หลกัสูตรการศึกษาของสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.1.1  มาตรฐานและสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2.1.2  คาํอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2.1.3  โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2.2  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.2.1  ความหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.2.2  ความสาํคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.2.3  แนวทางการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.2.4  กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.2.5  การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2.3  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2.3.1  ความหมายของความสามารถในการคิด 
2.3.2  การเรียนการสอนกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
2.3.3  ขั้นตอนการคิดแกปั้ญหา 

2.4  พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 
2.4.1  กระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
2.4.2  การเรียนแบบร่วมมือ  
2.4.3  การสงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
2.4.4  ประเภทการสงัเกต 
2.4.5 ประโยชน์ของการทาํงานกลุ่ม 
2.4.6 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
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2.5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2.5.1  ความหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5.2  องคป์ระกอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5.3  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
2.6.1  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.6.2  การวดัความพึงพอใจ    

2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  หลกัสูตรการศึกษาของสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

2.1.1  มาตรฐานและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรียนรู้อะไรใน
วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้และ
สร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้
ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทาํกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น โดยไดก้าํหนดสาระสาํคญัไวด้งัน้ี 

- ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต ส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้าง
และหนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการดาํรงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การทาํงานของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต วิวฒันาการและความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต และเทคโนโลยชีีวภาพ 

- ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตวั ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยู่
รอดของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

- สารและสมบติัของสาร สมบติัของวสัดุและสาร แรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาค การ
เปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร 

- แรงและการเคล่ือนท่ี ธรรมชาติของแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง แรงนิวเคลียร์ 
การออกแรงกระทาํต่อวตัถุ การเคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทาน โมเมนตก์ารเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ใน
ชีวิตประจาํวนั 
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- พลงังาน พลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน สมบติัและปรากฏการณ์
ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังานการอนุรักษ์พลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก โครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก ทรัพยากร
ทางธรณี สมบติัทางกายภาพของดิน หิน นํ้า อากาศ สมบติัของผวิโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 

- ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซี เอกภพ ปฏิสัมพนัธ์และ
ผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก ความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และโลก ความสาํคญัของ
เทคโนโลยอีวกาศ 

- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
หาความรู้ การแกปั้ญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ

ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม
วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวิตความ     

สัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบั 
ทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกนาํความรู้ไปใชใ้นในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและ 

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยา     
ศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิด 
สารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
ถูกตอ้งและมีคุณธรรม 

มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการสืบ 
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 5 พลงังาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลก ความสมัพนัธ์ของ      

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายใน 

ระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ     
จิตวิทยาศาสตร์ การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศ และ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรม
ต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  

การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี    
แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น  
ช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม มี 
ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 

2.1.2  คาํอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ศึกษาวิเคราะห์ส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุของ

ดอก ไดแ้ก่ เพศเมีย ซ่ึงประกอบดว้ย รังไข่ ออวุล และเกสรเพศผู ้ซ่ึงประกอบดว้ยอบัละอองเรณู 
และละอองเรณู การสืบพนัธ์ุของพืชทั้งแบบอาศยัเพศและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ ดงันั้น 
วฏัจกัรชีวิตของพืชดอกบางชนิด วฏัจกัรชีวิตของสตัว ์การสืบพนัธ์ุ การขยายพนัธ์ุของสัตว ์และการ
นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ การระบุลกัษณะของตนเองกบัคนในครอบครัว การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตในแต่ละรุ่น การจาํแนกพืชดอกและพืชไม่มีดอก ระบุลกัษณะของพืชดอกท่ี
เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ โดยใชล้กัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์การจาํแนกสัตวมี์กระดูก
สนัหลงัและสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัโดยใชล้กัษณะภายนอกและลกัษณะภายในเป็นเกณฑ ์ 

สมบติัของวสัดุชนิดต่างๆ เก่ียวกบัความยืดหยุ่น ความแขง็ ความเหนียว การนาํความ
ร้อน การนาํไฟฟ้าและความหนาแน่น การหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรง ซ่ึงอยู่ในแนวเดียวกนัท่ี
กระทาํต่อวตัถุ ความดนัอากาศ ความดนัของเหลว แรงพยุงของเหลว การลอยตวั การจมของวตัถุ 
แรงเสียดทาน การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง การเกิดเสียงสูง
เสียงตํ่า เสียงดงั เสียงค่อย ความอนัตรายท่ีเกิดข้ึนเม่ือฟังเสียงดงัมากๆ การเกิดเมฆ หมอก นํ้ าคา้ง 
ฝน และลูกเห็บ วฏัจกัรนํ้ าท่ีเกิดจากธรรมชาติท่ีมีการหมุนเวียนอยา่งต่อเน่ืองระหว่างนํ้ าบริเวณผิว
โลกกบันํ้ าในบรรยากาศ การวดัอุณหภูมิ ความช้ืน และความกดอากาศ การเกิดลม การเกิดทิศและ
ปรากฏการณ์ข้ึน-ตกของดวงอาทิตยใ์ชแ้ผนท่ีดาว 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การ
สืบคน้ขอ้มูล และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้มี
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ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

2.1.3  โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต 
สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 
- ดอกไมท้ัว่ไป ประกอบดว้ยกลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมีย 
- ส่วนประกอบของดอกท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ 
- พืชดอกมีการสืบพนัธ์ุทั้งแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ 
- การขยายพนัธ์ุพืชเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพืชทาํไดห้ลายวิธี 
- พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีจะออกดอก ดอกไดผ้สมพนัธ์ุกลายเป็นผล ผลมีเมลด็ ซ่ึง   

สามารถงอกเป็นตน้พืชตน้ใหม่หมุนเวยีนเป็นวฏัจกัร 
- สตัวมี์การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 
- การขยายพนัธ์ุสตัวด์ว้ยวิธีการคดัเลือกพนัธ์ุและการผสมเทียม ทาํใหม้นุษยไ์ดส้ตัวท่ี์มี

ปริมาณเพิ่มข้ึน 
- สตัวบ์างชนิด เช่น ผเีส้ือ ยงุ กบ เม่ือไข่ไดรั้บการผสมพนัธ์ุจะเจริญเป็นตวัอ่อน และตวั

อ่อนเจริญเติบโตเป็นตวัเตม็วยั จนกระทัง่สามารถสืบพนัธ์ุได ้หมุนเวยีนเป็นวฏัจกัร 
- มนุษยน์าํความรู้เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตของสตัวม์าใชป้ระโยชน์มากมายทั้งทางดา้น 

การเกษตร อุตสาหกรรม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- ลกัษณะของตนเองจะคลา้ยคลึงกบัคนในครอบครัว 
- การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมเป็นการถ่ายทอดลกัษณะบางอยา่งจากบรรพบุรุษ

สู่ลูกหลาน ซ่ึงบางลกัษณะจะเหมือนพอ่ เหมือนแม่ หรือเหมือนปู่ ยา่ ตา ยาย  
- พืชมี 2 ประเภท คือ พืชดอก และพืชไม่มีดอก 
- พืชดอกแบ่งออกเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ โดยสังเกตจากราก ลาํตน้ ใบ- 

การจาํแนกสัตวเ์ป็นกลุ่มโดยใชล้กัษณะภายนอก และลกัษณะภายในเป็นเกณฑ์ แบ่งออกไดเ้ป็น
สตัวท่ี์มีกระดูกสนัหลงัและสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 

- สัตวมี์กระดูกสันหลงัแบ่งเป็นกลุ่มปลา สัตวค์ร่ึงนํ้ าคร่ึงบก สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวปี์ก 
และสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนํ้านม 
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หน่วยท่ี 2 สารและสมบติัของสาร 
สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 
- ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนาํความร้อน การนาํไฟฟ้า และความ

หนาแน่น เป็นสมบติัต่างๆ ของวสัดุ ซ่ึงวสัดุต่างชนิดกนักจ็ะมีคุณสมบติับางประการแตกต่างกนั 
- ในชีวิตประจาํวนัมีการนาํวสัดุต่างๆ มาใชท้าํส่ิงของเคร่ืองใชต้ามสมบติัของวสัดุนั้นๆ 
หน่วยท่ี 3 แรงและการเคล่ือนท่ี 
สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 
- แรงลพัธ์ของแรงสองแรงท่ีกระทาํต่อวตัถุโดยแรงทั้งสองอยูใ่นแนวเดียวกนัเท่ากบั

ผลรวมของแรงทั้งสองนั้น 
- อากาศมีแรงกระทาํต่อวตัถุ แรงท่ีอากาศกระทาํต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี เรียกวา่ ความดนั

อากาศ 
- ของเหลวมีแรงกระทาํต่อวตัถุทุกทิศทาง แรงท่ีของเหลวกระทาํตั้งฉากต่อหน่ึงหน่วย

พื้นท่ี เรียกวา่ ความดนัของของเหลว ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัความลึก 
- ของเหลวมีแรงพยงุกระทาํต่อวตัถุท่ีลอยหรือจมในของเหลว การจมหรือการ 

ลอยตวัของวตัถุ ข้ึนอยูก่บันํ้ าหนกัของวตัถุและแรงพยงุของเหลวนั้น 
- แรงเสียดทานเป็นแรงตา้นการเคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทานมีประโยชน์ เช่น 

ในการเดินตอ้งอาศยัแรงเสียดทาน 
หน่วยท่ี 4 พลงังาน 
สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 
- เสียงเกิดจากการสัน่ของแหล่งกาํเนิดเสียง และเสียงเคล่ือนท่ีจากแหล่งกาํเนิดเสียงทุก

ทิศทางโดยอาศยัตวักลาง 
- แหล่งกาํเนิดเสียงสัน่ดว้ยความถ่ีตํ่าจะเกิดเสียงตํ่า แต่ถา้สัน่ดว้ยความถ่ีสูงจะ 

เกิดเสียงสูง 
- แหล่งกาํเนิดเสียงสัน่ดว้ยพลงังานมากจะทาํใหเ้กิดเสียงดงั แต่ถา้แหล่งกาํเนิดสัน่ดว้ย

พลงังานนอ้ยจะเกิดเสียงค่อย 
- เสียงดงัมากๆ จะเป็นอนัตรายต่อการไดย้นิ และเสียงท่ีก่อใหเ้กิดความรําคาญ เรียกวา่  

มลพิษทางเสียง 
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หน่วยท่ี 5  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 
- ไอนํ้าในอากาศท่ีควบแน่นเป็นละอองนํ้าเลก็ๆ ท่ีรวมตวักนัเป็นหยดนํ้าจะทาํใหเ้กิด

นํ้าคา้งและฝน 
- หยดนํ้าท่ีกลายเป็นนํ้าแขง็แลว้ถูกพายพุดัวนในเมฆระดบัสูงจนเป็นกอ้นนํ้าแขง็ขนาด

ใหญ่ข้ึนแลว้ตกลงมาทาํใหเ้กิดลูกเห็บ 
- วฏัจกัรนํ้าเกิดจากการหมุนเวียนอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งบริเวณผวิโลกกบันํ้าใน 

บรรยากาศ 
- อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถตรวจสอบโดยใช้

เคร่ืองมืออยา่งง่าย 
- การเกิดลมจากการเคล่ือนท่ีของอากาศตามแนวพื้นราบอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 

มวลอากาศจะขยายตวัลอยตวัสูงข้ึน ส่วนอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่า มวลอากาศจะจมตวัลงและเคล่ือนท่ี
ไปแทนท่ี 

หน่วยท่ี 6  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 
- การท่ีโลกหมุนรอบตวัเองน้ีทาํใหเ้กิดทิศโดยโลกหมุนรอบตวัเองทวนเขม็นาฬิกาจาก

ทิศตะวนัตกไปยงัทิศตะวนัออก เม่ือสงัเกตจากขั้วเหนือจึงปรากฏใหเ้ห็นดวงอาทิตยแ์ละดวงดาว
ต่างๆ ข้ึนทางทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 

- แผนท่ีดาวช่วยในการสงัเกตตาํแหน่งดาวบนทอ้งฟ้า 
 
2.2  การเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของคนในศตวรรษท่ี 21 ตามไปจากอดีตอยา่งมากมายเม่ือสภาพ
ปัญหาและส่ิงแวดลอ้มเร่ิมมีการซับซ้อนมากยิ่งข้ึนยากท่ีจะนาํกระบวนทศัน์การเรียนการสอน
แบบเดิมมาใชไ้ดอ้ยา่งคล่องตวัและเหมาะสม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นจากความเปล่ียนแปลงของสภาพ
สังคมและธรรมชาติการเรียนรู้ของผู ้เ รียน การเรียนท่ีเน้นท่องสอบตอบลืม การยืมทฤษฎี
วิทยาศาสตร์มาอธิบายและแกปั้ญหาไม่ใช่สูตรสําเร็จการเรียนรู้ท่ีให้โอกาสผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ปัญหาเร่งใหเ้กียรติผูส้อนในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้งทางความคิดยอดส่งเสริมการเรียนรู้
ตามสภาพความเป็นจริงของชีวิต (ดอกออ้ รังโคตร, 2553) 

การเรียนรู้ท่ีนาํปัญหามาเป็นตวัตั้ง กระตุน้ผูเ้รียนให้ใชก้ระบวนการคิดและการทาํงาน
กลุ่มและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดท้าํงานร่วมกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยอิงจาก
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สภาพปัญหาท่ีเกิดจากชีวิตจริง สภาพอธิบายส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การ
ส่ือสารดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) 
ปัญหาจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูส้อนตอ้งคดัสรรและสอดแทรกเขา้สู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงสภาพบริบท
เช่นน้ีจะคลา้ยกบัการทาํงานของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งใชก้ระบวนการคิด (Mind-on activity)  และ
การลงมือทาํ (Hands-on activity) หล่อๆให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะเช่นนกัวิทยาศาสตร์ นาํไปสู่การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยใชน้วตักรรมท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง (บุญนาํ อินทนนท,์ 2551) 

2.2.1  ความหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( problem  based learning) เป็นวิธีการ

จดัการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจในสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง เรียนรู้จากการเรียนและทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือคน้ควา้หาวิธีแกปั้ญหา มุ่งพฒันาทกัษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ท่ีไดม้า   
โดยท่ีผูส้อนเป็นผูก้าํหนดสถานการณ์หรือผูเ้รียนเรียนร่วมกนักาํหนดประเด็นปัญหา เพื่อนาํไปสู่
การวางแผนร่วมกนั และลงมือทาํเพื่อแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม การเรียนการสอนแบบน้ี
ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในฐานะท่ีเป็นการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงนั่นหมายความว่า ผูเ้ รียนเป็นผูคิ้ดและลงมือทํามากกว่าผู ้เ รียนรู้แค่ซึมซับจัดห้องเรียน  
ตอ้งทาํความเขา้ใจปัญหา คน้ควา้วิธีการแกปั้ญหา พฒันานวตักรรมกบัเพื่อนร่วมงาน การปรับตวั
เพื่อทาํงานร่วมกบักลุ่ม และนาํเสนอความรู้จากส่ิงท่ีคน้พบดว้ยตนเองบนพื้นฐานของพฒันาการ
และความสนใจ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผลลพัธ์ของการทาํความ
เขา้ใจและเลง็เห็นแนวทางการแกปั้ญหา ผูเ้รียนสร้างความรู้ไดด้ว้ยกระบวนการคิดและวิจยัปัญหา
ด้วยตนเอง โดยใช้ประเด็นปัญหาจริงหรือกาํหนดข้ึน เป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนได้ช่วย การตั้ ง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ลงมือศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งวิทยาการท่ีหลากหลายมีการบูร
ณาการความรู้หรือทกัษะต่างๆ เพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหา อภิปรายร่วมกนัเพื่อสรุปเป็นความรู้ใหม่ท่ี
สามารถพฒันาตนเองและนาํไปปรับประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง (ดอกออ้ รังโคตร, 2553) ผูเ้รียน
ได้รับการพฒันาศักยภาพด้วยการคิดแก้ปัญหา ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองและผูอ่ื้น  
และทกัษะชีวิตไดน้าํเสนอลกัษณะของปัญหาท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐานดงัน้ี  

- ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้รียน 

- ปัญหาท่ีผูเ้รียนอาจมีโอกาสเผชิญ เรียนอาจมีโอกาสเผชิญกบัปัญหานั้น 

- ปัญหานั้นพบไดบ่้อยและมีความสาํคญั 

- ปัญหาสามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการคน้ควา้ 
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- ปัญหาท่ีไม่มีคาํตอบชดัเจนตายตวั คลุมเครือ หรือผูเ้รียนยงัมีความสงสยั 

- ปัญหาท่ีเป็นประเดน็ขดัแยง้ ขอ้ถกเถียงในสงัคมท่ียงัไม่มีขอ้ยติุ 

- ปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจแต่ยงัไม่รู้ 

- ปัญหาท่ีมีการยอมรับวา่จริง แต่ผูเ้รียนไม่เช่ือมัน่จริง 

- ปัญหาท่ีสามารถหาคาํตอบไดห้ลายแนวทาง 

- ปัญหานั้นเหมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน 

- ปัญหาท่ีไม่สามารถหาคาํตอบไดท้นัที ตอ้งอาศยัการสาํรวจคน้หาและคน้ควา้หาขอ้มูล 

- ปัญหาส่งเสริมความรู้ดา้นเน้ือหาและทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา  

(สุภามาส เทียนทอง, 2553) 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ี

เป็นการ   บูรณาการ และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการปัญหาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ช่วยพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และ 
การคิดตดัสินใจ อีกทั้ งยงัช่วยพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทกัษะการทาํงานเป็นทีม  
(ปรียานุช พรหมภาสิต, 2557) ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนแนวคิดกบัผูอ่ื้นทาํ
ให้มีความรู้กวา้งขวางมากข้ึน นับเป็นการพฒันาทกัษะทางสังคมให้เกิดกบัผูเ้รียน การท่ีผูเ้รียน 
ไดเ้รียนรู้วิธีการเรียนท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ปัญหาจะเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นและคน้ควา้หาคาํตอบ โดยการกาํหนดจุดมุ่งหมายการเรียน รู้วิธีการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่างๆ รวบรวมความรู้และนาํมาสรุปเป็นความรู้ใหม่ เป็นลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ซ่ึงเป็นทกัษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย มีวิธีการ
แสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็น กระบวนการท่ีมีความหมายสําคญั ช่วยให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) 

2.2.2  ความสาํคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนและ

ผูเ้รียนตอ้งปรับกระบวนทศัน์การเรียนการสอนการนาํเสนอประเด็นปัญหาน่าสนใจเป็นตวักระตุน้
ท่ีทาํให้ผูเ้รียนได้คิดและลงมือทาํด้วยตนเองด้านนอกของการเรียนรู้น้ีเร่ิมจากมหาวิทยาลัย 
McMaster University ประเทศแคนาดาราว ค.ศ. 1969 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการเรียนการสอน
สําหรับนิสิตแพทย์ และต่อมาได้รับการแพร่ขยายแนวคิดออกไปสู่แวดวงทางการศึกษาอย่าง
กวา้งขวาง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพฒันาผูเ้รียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและแรง
บนัดาลใจในการใฝ่หาความรู้ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการรับฟังเน้ือหาจากผูส้อน
เพียงฝ่ายเดียว การมีส่วนร่วมทาํให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของความรู้ เม่ือมีส่วนร่วมในการ
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แกไ้ขปัญหา ความคิดท่ีว่าวิทยาศาสตร์น่าเบ่ือก็หายไป ความรู้สึกไดรั้บการกระตุน้และผลกัดนัให้
ผูเ้รียนนาํความรู้ หรือประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมมาใชแ้กปั้ญหาอยา่งน่าสนใจและทา้ทายในการคน้หา
คาํตอบ (สุภามาส เทียนทอง, 2553) ไดส้รุปความสาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี 

- สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

- ปัญหาท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพบเห็นไดใ้นสภาพชีวิต
จริงของผูเ้รียน 

- ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แบบนาํตวัตนวางแผนการเรียนคน้ควา้หาคาํตอบคดัเลือกแหล่งเรียนรู้
และประสบการณ์และประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- การเรียนรู้แบบน้ีมีการพฒันาทกัษะการทาํงานร่วมกนัมีโอกาสเรียนรู้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทาํการ ความเขา้ใจและปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มเพื่อน 

- ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็น 

ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้น
หลายๆโอกาสได ้โดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นกระบวนการและพฒันาทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเกิดจาก
การคน้ควา้ดว้ยตนเองหรือไดรั้บมาจากการศึกษาผูอ่ื้น การจดัสภาพการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐานช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ไม่วา่จะเป็นทางดา้นร่างกาย อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา เรียนรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการแกปั้ญหา ร่วมคิดร่วมทาํ และร่วมรับผิดชอบต่อ
สงัคม โดยผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเผชิญสถานการณ์จริง หรือจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รียนประเชิญ 
ปัญหา แลว้ฝึกขบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มทาํให้ผูแ้ทนเขา้ใจปัญหา 
เห็นทางเลือกในการแกปั้ญหา เกิดการใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปั้ญหา 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) ไดจ้าํแนกการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาใชใ้นหอ้งเรียนออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ แบบเนน้ปัญหา (problem-stmulated PBL) และแบบเน้นผูเ้รียน (Student-centered 
PBL)  

1.  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีเป็นปัญหา รูปแบบน้ีเนน้บทบาทปัญหาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิตผูส้อนสามารถแนะนําและส่งเสริมการเรียนรู้ได้การเรียนรู้แบบน้ีโดยมุ่ง
พฒันาทกัษะเฉพาะเจาะจง (Domain specific skills) ทกัษะการแกปั้ญหา (problem solving skills) 
และการไดม้าซ่ึงความรู้เฉพาะเจาะจง (Domain specific knowledge) ประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี 

 1.1 เรียนไดรั้บทรัพยากรการเรียนรู้ ไดแ้ก่ สภาพปัญหาวตัถุประสงคท่ี์ผูเ้รียน
คาดหวงัว่าจะไดรั้บคนขณะปฏิบติัการแกปั้ญหา รายการอา้งอิงของทรัพยากรต่างๆ คาํถามท่ีเน้น
มโนทศัน์สาํคญัและการประยกุตใ์ชฐ้านความรู้ 
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 1.2  ผูเ้รียนร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อให้โครงการประสบความสาํเร็จ สามารถ
แกปั้ญหาให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีต่างกนัในกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นบทบาทผูน้าํ ผูช่้วยเหลือผูบ้นัทึก และสมาชิกกลุ่ม การจดัสรรเวลาท่ีชดัเจนในแต่ละช่วงของ
กิจกรรมการเรียนการสอน การจดัตารางกิจกรรมการปฏิบติังานของทีมและวางแผนให้เป็นไปตาม
เวลาท่ีกาํหนด 

 1.3 ความสามารถของผูเ้รียนไดรั้บการประเมินโดยผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น และตวั
ผูเ้รียนเอง ไดแ้ก่ การสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต และการประเมินอ่ืนๆ กระบวนการทั้งหมด 
ผูส้อนจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนแก่กลุ่มผูเ้รียน และใหค้าํแนะนาํตามแนวทางท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
กาํหนดทิศทางถา้กลุ่มผูเ้รียนร้องขอหรือเกิดปัญหาอุปสรรคในการคน้ควา้หาคาํตอบ 

2.  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีเป็นผูเ้รียน รูปแบบท่ีคลา้ยกบัรูปแบบแรกในบาง
ลกัษณะ และส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Fostering life-long learning skills) เนน้การ
พฒันาทาํงานอยูต่ลอดเวลา ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผูเ้รียนไดรั้บสถานการณ์ปัญหา ผูเ้รียน
ทาํ การฝึกปฏิบติัการแก้ปัญหาในรูปแบบกลุ่ม ผูเ้รียนระบุปัญหาหาการเรียนรู้ท่ีตอ้งการคน้หา 
กาํหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา กาํหนดและคน้ควา้แหล่งขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้และกาํหนดประเด็น
ท่ีตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยตดัสินใจว่าจะใชข้อ้มูลและความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บการมาแกปั้ญหาได้
อยา่งไรจึงจะเหมาะสม ผูเ้รียนไดไ้หมการประเมินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายโดยผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น 
และตวัผูเ้รียนเอง 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยดึหลกัแนวคิดท่ีวา่ ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดย
ใชปั้ญหากระตุน้ รู้จกัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม อภิปรายกลุ่ม แลว้สรุปเป็นความรู้ใหม่ ปัญหาท่ี
กาํหนดข้ึนจริงกบัสภาพของสังคมท่ีประสบพบเจอ แต่ไม่ควรซบัซอ้นมากนกั ผูเ้รียนสามารถเรียน
และทาํความเขา้ใจ หาทางแก้ปัญหาด้วยวิถีทางแบบประชาธิปไตย ซ่ึงจะเป็นการฝึกฝนตนเอง
ทางด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และความตระหนักต่อสังคม อีกทั้ งยงัเป็นการพฒันาทักษะ
กระบวนการทาํงานและทกัษะชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงการเรียนรู้แบบน้ีมีขอ้ดีดงัต่อไปน้ี 

-  ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

-  ผูเ้รียนไดรั้บการกระตุน้ใหใ้ชค้วามคิดท่ีประยกุตจ์ากส่ิงท่ีเรียนรู้มาใชแ้กปั้ญหา 

-  ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะในการแกปั้ญหา พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา 

-  ผูเ้รียนแสดงออกทางความคิด การใชเ้หตุผล การวิเคราะห์ และการคิดตดัสินใจ 

-  ผูเ้รียนไดฝึ้กการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม/เป็นทีม 

-  ผูเ้รียนไดฝึ้กการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

-  ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการติดต่อส่ือสาร 
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การฝึกฝนและลงมือทาํจริงจะช่วยพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน เพื่อการทาํงานกบัส่ิง
ไม่รู้และปัญหาท่ีสร้างข้ึน ผูส้อนตอ้งวางแผนการจดัการเรียนการสอน เตรียมส่ืออุปกรณ์การเรียน
การสอน ปรับเจตคติของผูเ้รียนต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงปัญหาท่ี
จะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนแบบน้ีควรสอดคลอ้งกบัความสนใจ และสามารถจูงใจให้ผูเ้รียน
ศึกษาค้นควา้ ทาํความเขา้ใจในปัญหานั้ นได้อย่างลึกซ้ึงและเช่ือมโยงกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
เม่ือไหร่ก็ตามท่ีผูเ้รียนมีความกระหายใคร่รู้ในประเด็นใดก็ยอ่มสามารถทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
สติปัญญาแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงได ้ปัญหาท่ีดีจึงมีความทา้ทายให้ผูเ้รียนไดมี้การคิดเขา้ใจไดอ้ย่าง
ลึกซ้ึง ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน (กอบวิทย ์พิริยะวฒัน์, 2554) 

2.2.3  แนวทางการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนท่ีคิด

กวา้งคิดไกลมองเห็นปัญหาและแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคผ์ูเ้รียนไดมี้โอกาสในการแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการท่ีเหมาะสมวิธีการแกปั้ญหานั้นมาจากหลายคนคนก็ลว้นแลว้แต่เป็นบุคคลท่ีประสบการมา
ช่วยกนัแกปั้ญหาท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (กอบวิทย ์พิริยะวฒัน์, 2554) การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความเก่ียวโยงกับกลุ่มแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ซ่ึงเช่ือว่าการท่ีผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจนั้นยอ่มมาจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบั
ส่ิงแวดลอ้มความขดัแยง้ทางปัญญาและปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้และความรู้เกิด
จากการปรับสมดุลความเขา้ใจของแต่ละบุคคลการเรียนการสอนแบบน้ีจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
แก้ปัญหาด้วยวิธีการคิดท่ีหลากหลายผูส้อนตอ้งมีความเช่ือว่าผูเ้รียนทุกคนพฒันาได้แต่เร็วช้า
แตกต่างกนัตามความพร้อมและพฒันาการผูเ้รียนจะพฒันาความคิดไดต้อ้งอาศยับรรยากาศในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจทั้งน้ีลกัษณะสาํคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (มณฑนา บรรพสุทธ์ิ, 2553) มีดงัน้ี 

1.  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

2.  การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีขนาดเลก็ 

3.  การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและใหค้าํแนะนาํ 

4.  ปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

5.  ปัญหาท่ีนาํมาใชมี้คาํตอบหลายคาํตอบหรือแกไ้ขปัญหาไดห้ลายทาง 

6.  ผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหา โดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ๆ ดว้ยตนเอง 

7. ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยสงัเกตจากความสามารถในการปฏิบติั 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไดน้าํองคค์วามรู้จากการวิจยัเก่ียวกบัการ
คิดแกปั้ญหาและการถ่ายโอนความร้อน ดงันั้นการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมการคิดแกปั้ญหานั้นตอ้ง
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อาศยักระบวนการทางปัญญา โดยการคดัเลือกขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหาจาก
สถานการณ์หรือกาํลงัข้ึนครุ่นคิด การจดัการกับปัญหา และการบูรณาการความรู้ต่างๆ เขา้กับ
ประสบการณ์เดิม ซ่ึงมีหลายวิธีการท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนรู้ผา่นการลงมือทาํ การสอนทกัษะการคิด การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บรรยากาศ
การเรียนการสอนท่ีน่าสนใจสร้างไดด้ว้ยจินตนาการของผูส้อนร่วมกบัความเขา้ใจในธรรมชาติการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 เน้นหนักความสําคญัเร่ืองการพฒันา
กระบวนการคิด (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของกระบวนการทาํงานของสมองและ
การเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้ความรู้ใหม่ประเด็นน่าสนใจคือทาํอย่างไรผูเ้รียนจึงสนใจในเน้ือหา
สาระวิทยาศาสตร์ แมว้า่บางคร้ังแค่ไดย้นิช่ือวิชากท็าํใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่เป็นเร่ืองยาก 

นัน่หมายความว่าเจตคติของผูเ้รียนไดรั้บการส่งเพราะว่าเน้ือหาสาระของบทเรียนยาก
แก่การทาํความเขา้ใจ เรียนแลว้ไม่สนุกเพราะมีสูตร ทฤษฎีค่อนขา้งเป็นนามธรรม การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีดีตอ้งจบัตอ้งได ้ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามคิด อาศยักระบวนการทางสมอง ประสบการณ์
เพื่อการตดัสินใจว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหานั้น ผูเ้รียนบางคนไม่สามารถแก้ปัญหาได ้
เน่ืองจากไม่มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองนั้น ขาดความกระตือรือร้น มีความเครียดสูง ไม่คุน้เคยกบั
ปัญหาลกัษณะนั้น นอกจากน้ีผูเ้รียนบางคนอาจจะคิดไดค้าํตอบท่ีเหมือนกนั แต่วิธีการคิดแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของปัญหานั้น ส่วนท่ีมีความชาํนาญในการสอนและรอบรู้ในเน้ือหาวิชา
จะเป็นผูส้อนท่ีสอนการแกปั้ญหาไดดี้ท่ีสุด (ศิริลกัษณ์ วิทยาม, 2555) สรุปแนวทางการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานดงัน้ี 

1.  มีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและเร่ิมตน้การจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

2.  ปัญหาท่ีนาํมาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ควรเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถ
พบไดใ้นชีวิตจริงของผูเ้รียนหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 

3.  การเรียนรู้แบบนาํตนเองเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการวางแผนการเรียนดว้ยตนเองคดัเลือก
วิธีการเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4.  การเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ยช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการคน้ควา้หาขอ้มูลร่วมกนั พฒันาการคิด
หาเหตุผล การส่ือสารและการตดัสินใจร่วม 

5.  การเรียนรู้เป็นลกัษณะบูรณาการความรู้และทกัษะต่างๆ 

6.  ความรู้จะเกิดข้ึนภายหลงัจากการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

7.  การประเมินผลเป็นการประเมินจากสภาพจริง พิจารณาจากการปฏิบติังานอนัเกิด
จากความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
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การเรียนรู้แบบน้ี “ปัญหา” จะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจใฝ่หาความรู้การ
กาํหนดประเด็นปัญหา เพื่อนาํไปสู่กระบวนการเรียนรู้จึงเร่ิมตน้ท่ีความสนใจของผูเ้รียนเป็นหลกั 
หากเป็นเร่ืองใกลต้วั น่าสนใจ มีคุณค่าและความหมายแลว้ กจ็ะนาํไปสู่การพฒันาการเรียนการสอน
ท่ียกระดบัคุณภาพผูเ้รียนผงัความรู้ ทกัษะกระบวนการ การคิดขั้นสูง และการทาํงานงานเป็นทีมได ้
ทั้งน้ีผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรสถานศึกษา แหล่งท่ีมาของขอ้มูลของปัญหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน เทคนิคการตั้งคาํถาม และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ การกาํหนดบทบาทผูส้อน และผูเ้รียน
ตามแนวทางการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) สามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 

1.  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  
2.  การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีขนาดเลก็  
3.  ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและใหค้าํแนะนาํ 

4.  ปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

5. ปัญหาท่ีนาํมาใชมี้คาํตอบหลายคาํตอบหรือแกไ้ขปัญหาไดห้ลายทาง 

6. ผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหา โดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ๆ ดว้ยตนเอง  
7.  ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยสงัเกตจากกนัจากความสามารถในการปฏิบติั 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไดน้าํองคค์วามรู้จากการวิจยัเก่ียวกบัการ
คิดแกปั้ญหา (Problem) และการถ่ายโอนความรู้ (Savoy, 2007, unpaged) ไดส้รุปว่า การเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมการคิดแกปั้ญหานั้นตอ้งอาศยักระบวนการทางปัญญา (Cognitive process) โดยการ
คดัเลือกขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาจากสถานการณ์หรือกาํลงัครุ่นคิด การ
จดัการกบัปัญหา และการบูรณาการความรู้ต่างๆ เขา้กบัประสบการณ์เดิม ซ่ึงมีหลายวิธีการท่ีจะทาํ
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ผา่นการลงมือทาํ การสอนทกัษะ
การคิด การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจสร้างไดด้ว้ย
จินตนาการของผูส้อนร่วมกบัความเขา้ใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21 เนน้กบัความสาํคญัเร่ืองการพฒันากระบวนการคิด (กนัติกาน สืบกิน, 2551) ซ่ึง
เป็นผลลพัธ์ของกระบวนการทาํงานของสมองและการเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้ความรู้ใหม่ ประเด็น
น่าสนใจคือทาํอย่างไรผูเ้รียนจึงสนใจในเน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์ แมว้่าบางคร้ังแค่ไดย้ินช่ือวิชาก็
ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่เป็นเร่ืองยาก นัน่หมายความว่าเจตนาคติของผูเ้รียนไดรั้บการบ่มเพราะว่าเน้ือหา
สาระของบทเรียนยากแก่การทาํความเขา้ใจ เรียนแลว้ไม่สนุกเพราะมีสูตร ทฤษฎีค่อนขา้งเป็น
นามธรรม (Kolodner, et al, 2003) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีดีตอ้งจบัตอ้งไดผู้เ้รียนตอ้งใชค้วามคิด 
อาศยักระบวนการทางสมอง ประสบการณ์เพื่อจะตดัสินใจว่าจะใชว้ิธีการใดในการแกปั้ญหานั้น 

DPU



24 
 
ผูเ้ รียนบางคนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เ น่ืองจากไม่มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองนั้ น ขาดความ
กระตือรือร้น มีความเครียดสูง ไม่คุน้เคยกบัปัญหาลกัษณะนั้น นอกจากน้ีผูเ้รียนบางคนอาจจะคิด
ไดค้าํตอบท่ีเหมือนกนั แต่วิธีการคิดแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูอ่ยูก่บัลกัษณะของปัญหานั้น ผูส้อนท่ีมี
ความชาํนาญในการสอนและรอบรู้ในเน้ือหาวิชาจะเป็นผูส้อนท่ีสอนการแกปั้ญหาไดดี้ (กอบวิทย ์
พิริยะวฒัน์, 2554) ไดส้รุปแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงัน้ี 

1.  ตอ้งมีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและเร่ิมตน้การจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

2.  ปัญหาท่ีนาํมาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ควรเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถ
พบไดใ้นชีวิตจริงของผูเ้รียนหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 

3.  การเรียนรู้แบบนาํตวัตนเองเกิดข้ึนได ้เม่ือมีการวางแผนการเรียนดว้ยตนเองคดัเลือก 
วิธีการเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4.  การเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ยช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการคน้ควา้หาขอ้มูลเร่ืองการพฒันาการคิด
หาเหตุผลการส่ือสารและการตดัสินใจร่วมกนั 

5.  การเรียนรู้เป็นลกัษณะบูรณาการความรู้และทกัษะต่างๆ 

6.  ความรู้จะเกิดข้ึนภายหลงัจากผา่นกระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานแลว้  
7.  การประเมินผลเป็นการประเมินจากสภาพ add จริงพิจารณาจากการ 

ปฏิบติังานอนัเกิด 
จากความกา้วหนา้ของผูเ้รียนการเรียนรู้แบบน้ี “ปัญหา” จดัเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียน

เกิดแรงจูงใจใฝ่หาความรู้การกาํหนดประเดน็ปัญหาเพื่อนาํไปสู่กระบวนการเรียนรู้จึงเร่ิมตน้ท่ีความ
สนใจของผูเ้รียนเป็นหลกัหากเป็นเร่ืองใกลต้วัน่าสนใจมีคุณค่าและความหมายแลว้ก็จะนาํไปสู่การ
พฒันาการเรียนการสอนท่ียกระดบัคุณภาพผูเ้รียนทั้งความรู้ทกัษะกระบวนการการการคิดขั้นสูง
และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมไดท้ั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรสถานศึกษาแหล่งท่ีมาของขอ้มูล
ขอบข่ายของปัญหากิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิคการตั้งปัญหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
การกาํหนดบทบาทผูส้อนและผูเ้รียน ตามแนวทางการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ดอกออ้ 
รังโคตร, 2553) สรุปบทบาทผูส้อนและผูเ้รียน ไดด้งัน้ี 

บทบาทผูส้อน 

ผูส้อนคือผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัโดยตรงต่อการออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
รวมไปถึงการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการศึกษา 

-  มุ่งมัน่และรู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

-  รู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเขา้ใจศกัยภาพของผูเ้รียน 

DPU



25 
 

-  เขา้ใจขั้นตอนการจดัการเรียนรู้อยา่งถ่องแท ้
-  มีทกัษะและศกัยภาพสูงในการจดัการเรียนรู้และติดตามประเมินผลการพฒันาของ

ผูเ้รียน 
- อาํนวยความสะดวกในการจดัหาและสนบัสนุนส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 

และเพยีงพอ 
-  มีจิตใจสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดการต่ืนตวัท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา 
-  ปรับทศันคติของผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
-  ความรู้ ความสามารถดา้นการวดัประเมินผลตามสภาพจริง 
บทบาทผูเ้รียน 
ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูรู้้จกัการเรียนรู้นาํตนเองและสร้างความรู้ดว้ยตนเองผ่านปัญหาท่ีเป็น

ตวักระตุน้สาํคญัใหเ้กิดความงอกงามทางปัญญา 
-  ปรับทศันคติต่อบทบาทและหนา้ท่ีในการเรียนรู้ของตนเอง 
-  ตอ้งพฒันาพื้นฐานและทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้ 
-  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
-  พฒันาทกัษะการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 
อาจกล่าวไดว้่า การเรียนรู้แบบน้ีทั้งผูส้อนและผูเ้รียนมีบทบาทท่ีตอ้งการทาํให้บรรลุ

ตามแนวทางการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดเน้ือหาสาระ การใชค้าํถาม การเตรียมความ
พร้อมทางการเรียน การจัดสรรเวลา การพฒันาทกัษะกระบวนการท่ีจาํเป็น ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย
เสริมสร้างศกัยภาพให้แก่ผูเ้รียนดว้ยการลงมือทาํ เกิดการจดจาํส่ิงท่ีเรียนไดน้าน เปล่ียนผ่านการ
เรียนรู้จากปัญหาสูปั้ญญา (Marzano. Robert J, 2001)   

2.2.4  กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไดรั้บการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็น

การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความพร้อมต่อการดาํรงชีวิตและ
ปรับตวัในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเนน้หนกักบัการใหค้วามสาํคญัท่ีผูเ้รียนในการตั้งคาํถาม วางแผน และ
ลงมือแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์(Creative problem-solving) ผ่านการลงมือปฏิบติัดว้ย
กระบวนกลุ่มสัมพนัธ์ (Collaborative innovation) (Savoy, 2007) โดยมีเป้าหมายของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง พฒันาทกัษะการคิดแกไ้ขปัญหาเรียนรู้
แบบนาํตนเอง สามารถทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพ่ือน และเกิดแรงจูใจในการเรียน (พลกฤต ฏิกุล, 
2556 ) ไดส้รุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ภาพท่ี 2.1) ดงัน้ี 
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  เช่ืองโยงและระบุปัญหา 
 

   ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 
     และกาํหนดแนวทาง 
        ท่ีน่าจะเป็นไปได ้

 
   ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 

 
        สงัเคราะห์ความรู้ 

 
     สรุปและประเมินค่า 
          ของคาํตอบ 

 
                                                     นาํเสนอและ 

          ประเมินผลงาน 
                  

ภาพที ่2.1  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

ขั้นท่ี 1 เช่ือมโยงและระบุปัญหา เป็นขั้นท่ีผูส้อนนาํเสนอสถานการณ์ปัญหา เพ่ือการ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสมใจและไดม้องเห็นปัญหา ระบุไดว้่าส่ิงท่ีเป็นปัญหานั้นกระตุน้ใหเ้กิด
ความอยากรู้อยากเห็นและน่าติดตาม 

ขั้นท่ี 2 ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาและกาํหนดแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได ้ผูเ้รียนจะตอ้ง
ร่วมมือการวางแผนศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ โยอาศยัการอภิปรายในกลุ่ม แสวงหาคาํตอบตามวิถีทาง
แบบประชาธิปไตย ผูส้อนทาํหน้าท่ีช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมทางความคิดและการ
วางแผน 

ขั้นท่ี 3 ดาํเนินการศึกษาคา้ควา้ ผูเ้รียนกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนและดาํเนินการศึกษาคา้ควา้
หาคาํตอบดว้ยตนเองดว้ยวีการท่ีหลากหลาย 

ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนนาํขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากปฏิบติัมาอภิปรายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดการสงัเคราะห์เรียนรู้ท่ีสามารถนาํไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่าของคาํตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่ม
ประเมินผลงานและการจดัการเรียนรู้วาสมีความเหมาะสมน้อยมากเพียงไร พยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และ
นาํเสนอผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ 

การเรียนการสอนน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการบวนการทาํงาน ยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อนบนวิถีทางแบบประชาธิปไตย รู้จกับทบาหนา้ท่ีตนเองในการร่วมมือกบักลุ่มเพื่อเสาะแสวงหา
ความรู้ (ณัฐกมล ช่อสลิด, 2555) ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดย
สร้างความรู้จากกระบวนการทาํงานกลุ่ม ปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็น
ตวักระตุน้การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล การสืบคา้หาขอ้มูล และกระบวนการคิดขั้นสูง 

การเรียนการสอนน้ียงัจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการและส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) ผูส้อนเสนอแนะแนวทางท่ีช่วยให้เกิดการคิดขั้นสูง การปรับตวั มุ่ง
พฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะและการบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนการสร้างองคค์วามรู้โดยผา่น
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู ้เ รียนกระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ภาพท่ี 2.2) สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมความพร้อมคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 

เสนอสถานการณ์ของปัญหา 

กาํหนดกรอบการศึกษา 

สร้างสมมติฐาน 

คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 

ตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหา 

สร้างผลงานตามแนวทางท่ีเลือก 

ประเมินผลโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ภาพที ่2.2  กระบวนการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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1.  เตรียมความพร้อมผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ี
ผูเ้รียนมีพื้นฐานเดิม และส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากรู้เพิ่มเติม ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีอาจไดเมาจากกาสังเกต การ
สัมภาษณ์ โดยผูส้อนตอ้งเช่ือว่าผูเ้รียนทุกคนมีความรู้เป็นพื้นฐานเพียงแต่มากน้อยแตกต่างกัน 
หลงัจากนั้นผูส้อนทาํการปฐมนิเทศแนวทางการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนทราบวิธีการเรียนการ
สอน บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน ระยะเวลาในการเรียนหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  เสนอสถานการณ์ของปัญหา ผูส้อนอาจเกร่ินนาํเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้รียนกบัสถานการณ์ใหม่ท่ีผูเ้รียนจะไดพ้บ หรือผูเ้รียนเป็นผูน้าํเสนอประเด็นปัญหาผูส้อนแจง้
วตัถุประสงคห์รือประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการให้แกไ้ขร่วมกนั ซ่ึงผูส้อนตอ้งปรับบทบาทให้ตนเอง
เป็นผูเ้สนอแนะหรือเป็นท่ีปรึกษาในการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งนาํเสนอแหล่งขอ้มูลท่ีเตรียมไว้
และแหล่งขอ้มูลภายนอกท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมได ้

3.  กาํหนดกรอบการศึกษา ผูเ้รียนร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในกลุ่มเพื่อ
กาํหนดรอบหรือขอบเขตท่ีจะศึกษาแนวทางการแกปั้ญหา การกาํหนดรอบก็เปรียบเสมือนการวาง
แนวทางท่ีจะดาํเนินการ มองเห็นภาพและเป้าหมายร่วมกนั รวมถึงการกาํหนดวิธีการท่ีจาํทาํให้
การศึกษาหาคาํตอบบรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้หช้ดัเจนข้ึน 

4.  สร้างสมมติฐาน ผูเ้รียนบางกลุ่มและช่วยกนัระดมความคิดเห็นจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงแนวทางคิดของแต่ละคน อาศยัความรู้เดิมเป็นขอ้มูลในการ
สร้างสมมติฐาน จากนั้นร่วมกนัจาํแนกและคดัเลือกแต่ละสมมติฐานท่ีน่าจะเป็นไปได ้

5.  คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนแต่ละคนคน้ควา้หาขอ้มูล
เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกตามท่ีไดแ้บ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การคน้ควา้หา
ขอ้มูลจะช่วยให้ผูเ้รียนไดข้ยายกรอบแนวคิด เกิดมุมมองท่ีกวา้งข้ึน และมีขอ้มูลท่ีมากพอต่อการ
ตดัสินใจในการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน 

6.  ตดัสินเลือกแนวทางแกปั้ญหา สมาชิกในกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อพิจารณาเลือก
สมมติฐานท่ีน่าจะเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากท่ีสุด โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นตอ้งเกิดจากการคิดและลง
มือสืบเสาะหาขอ้มูลร่วมกนั ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาตนเองในหลายๆ ดา้น เกิดการปรับเปล่ียน
มุมมองต่อวีการทาํงานและการสร้างความรู้ 

7.  สร้างผลงานตามแนวทางท่ีเลือก ผูเ้รียนช่วยกนันาํแนวทางท่ีเลือกไปทดลอง
แกปั้ญหา หากแกปั้ญหาไม่ไดก้็ให้ใชท้างเลือกขอ้ถดัไป หรือคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
ทางเลือกนั้นใหส้มบูรณ์ยิง่ขั้นและนาํไปทดลองใหม่อีกคร้ัง 
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8.  ประเมินผลโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนนาํเสนอผลการแกปั้ญหาหรือแนว
ทางการแกปั้ญหาหนา้ชั้นเรียน การประเมินจะไม่วดัเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดทา้ยเพียงอยา่งเดียว 
แต่จะวัดกระบวนการท่ีได้มาซ่ึงผลงานด้วย  การประเมินสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ 
แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ หรือวิธีการประเมินอ่ืนๆ  

หากพิจารณาการเรียนรู้แบบน้ีจะพบว่า ประเด็นท่ีนาํไปสู่จุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ก็คือ
ปัญหา ซ่ึงปัญหาจะตอ้งสามารถทาํความเขา้ใจไดต้ามพฒันาการของวยัและความพร้อมท่ีผูเ้รียนควร
จะไดรั้บการตามสภาพแวดลอ้มทางการเรียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning) เร่ิมจากประสบการณ์ตางผา่นกระบวนการคิดและ
การสะทอ้นคิด (Reflection) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed learning) เรียนรู้ตามความถนดั
และศกัยภาพของตนเอง และสามารถประเมินตนเองเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้และส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
เนน้ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนในกลุ่ม (Active and Collaborative learning) 

เง่ือนไขสาํคญัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ส่ิงใหม่จะไดผ้ลดีข้ึน ถา้ไดมี้การ
เช่ือมโยงหรือกระตุน้ความรู้เดิมท่ีเรียนมีอยู ่(Activation of prior knowledge) การรีเยนรู้เน้ือหาท่ี
ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงหรือมีประสบการณ์ตรง ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึน (Encoding 
specificity) และการเรียนกลุ่มยอ่ยช่วยพฒันาการแสดงออก แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงนั้นไดดี้ข้ึน (Elaboration of knowledge) (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550) 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 และสามารถเรียนวิทยาศาสตร์ไดดี้ตาม
แนวท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้และผลิตความรู้ดว้ยกระบวนการท่ีใชปั้ญหาเป็น
ฐาน นอกจากน้ี ผูเ้รียนยงัรู้จกัท่ีจะนาํกระบวนการวิจยัมาปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอี้กดว้ย 

ผูส้อนมีบทบาทสาํคญัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (เยาวเรศ ปราเมต, 2550) ไดเ้สนอหลกัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี 

-  ผูส้อนวางโครงสร้างบทเรียนดว้ยสถานการณ์ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
หลกัสูตรและความสนใจของผูเ้รียน 

-  ผูส้อนรู้จกัใชค้าํถามท่ีทา้ทายเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาคาํตอบ ตรวจสอบ
แนวคิดของตนเองโดยการตั้งคาํถาม ทา้ทายใหผู้เ้รียนรู้จกัตรวจสอบแนวคิด ซ่ึงเป็นเทคนิคสาํคญัท่ี
ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ 
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-  ส่ือสารกบัผูเ้รียนดว้ยความชดัเจนนาํเสนอศพัท ์ภาษาและสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสม 
-  เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน 
-  พยายามทาํความเขา้ใจและคน้หารายละเอียดแนวคิดของผูเ้รียน 
-  สงัเกตพฤติกรรมการเรียนเพ่ือวินิจฉยัความกา้วหนา้ทางการเรียน 
ผูส้อนตอ้งรู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง รู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

เขา้ใจศกัยภาพของผูเ้รียนเพื่อสามารถให้คาํแนะนาํแก่ผูเ้รียนไดทุ้กเม่ือเวลา จดัหาอุปกรณ์และส่ิง
อาํนวยความสะดวกในการเรียนอย่างพอเพียง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเร้าความสามารถของ
ผูเ้รียนได้อย่างหลากหลาย และตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ีจาํเป็นในการติดตามและ
ประเมินการเรียนรู้ ผูเ้ รียนควรปรับทัศนคติตามบทบาทหน้าท่ีและการเรียนรู้ของตนเองมี
คุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบสูง รู้จกัทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และฝึกทกัษะท่ี
จาํเป็น เช่น กระบวนการคิด การสืบคน้ขอ้มูล การทาํงานกลุ่ม การอภิปราย การสรุป การนาํเสนอ
ผลงาน และการประเมิน  

2.2.5  การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้

ส่วนร่วมประเมินตนเองและประเมินเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม (ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556) ซ่ึงเป็นการ
ประเมินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยการประเมินความกา้วหนา้หรือพฒันาการของผูเ้รียน 
(Formative assessment) เพ่ือใชต้รวจสอบว่าผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อะไรและควรปรับปรุงขอ้ปก
พร่องใดบา้ง และการประเมินความกา้วหนา้แบบผลรวม (Summative assessment) เพื่อตรวจสอบวา่
ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดดี้เพียงใด สามารถนาํไปใชใ้นสภาพจริงไดม้ากนอ้ยเพยีงใด โดยประเมิน
จากแฟ้มการเรียนรู้ (Learning portfolio) บนัทึกการเรียนรู้ (Learning log) นอกจากน้ี (Barell, 2006) 
ไดส้รุปวา่ การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีลกัษณะดงัน้ี 

-  ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ควรประเมินผลจากการสอบหรือแค่หลงัจบ
บทเรียนเพยีงเท่านั้น 

-  ประเมินผลจากสภาพจริง โดยท่ีการประเมินนั้นตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์
ชีวิตของผูเ้รียน 

-  ประเมินผลท่ีความสามารถหรือการแสดง โดยแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในมโน
ทศัน์ 
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การประเมินการเรียนรู้แบบน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎีท่ีใชใ้นการประเมินการพฒันา
ของผูเ้รียนไดมี้การบูรณาการวิธีการเรียนรู้ (เยาวเรศ ปราเมต, 2552) มุ่งพฒันาทกัษะปฏิบติั การ
ตั้งเป้าหมาย การเลือกวิธีการเรียนรู้การคน้ควา้หาขอ้มูล วิธีการประเมินการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ไดแ้ก่ แฟ้มการเรียนรู้ (Learning portfolio) บนัทึกการเรียนรู้ (Learnin log) การประเมินตนเอง 
(Self-assessment) ขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อน (Peer feedback) และการประเมินผลรวบยอด (Overall 
evaluation) ผูเ้รียนตอ้งเสนอรายงานการดาํเนินการแกปั้ญหาทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม ตรวจการ
เขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนเพื่อประเมินซ่ึงกนัและกนั สังเกตระหว่างการเรียนรู้ 
และการใหว้ิเคราะห์ปัญหาหรือการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล 

การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอาศยักระบวนการประเมิน
ท่ีต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนการคิดตดัสินใจและการสะทอ้นความคิด ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะ
ท่ีสาํคญัควรแก่การส่งเสริมใหเ้กิดกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ประการสาํคญัคือ การร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมแกปั้ญหา ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน (รัชนีวรรณ สุขเสนา, 2550) เป้าหมายสาํคญัอีกประเด็น
หน่ึงของการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานก็คือ ทกัษะการคิดแกปั้ญหา (Problem solving 
skills) รวมไปถึงทกัษะการรู้คิด (Metacognitive skills) ท่ีเติมเตม็คุณลกัษณะดา้นการคิดควบคู่ไป
กบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย ผูส้อนเป็นผูต้ ั้งคาํถามหรือกาํหนดสถานการณ์ปัญหาให้
ผูเ้รียนไดข้บคิด และเร้าใหเ้กิดการคิดคน้ควา้หาคาํตอบผา่นกระบวนการกลุ่ม 

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ อนัเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผูส้อนและผูเ้รียนต่างมีบทบาทร่วมเรียนรู้ไปดว้ยกนั ฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนั เขา้ใจในปัญหาอยา่งชดัเจน มองเห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการแกปั้ญหา (ทิศนา แขมมณี, 2553) ตลอดจนการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ไวด้ว้ยกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพปัญหาในปัจจุบนัมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน การเรียนรู้
ท่องจาํเน้ือหาสาระแค่ในชัว่โมงเรียนอาจจะนาํไปใชไ้ดน้้อย แต่สภาพปัญหาท่ีผูเ้รียนและผูส้อน
ประสบพบเจอคือบทเรียนท่ีจะนาํพาใหเ้กิดการสร้างปัญญาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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2.3  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 

2.3.1  ความหมายของความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
การดาํเนินชีวิตนั้นมกัจะเผชิญกบัปัญหา ซ่ึงมีความยุง่ยากซบัซอ้นต่างๆ กนั ยิง่ในสงัคม

ปัจจุบนัความซบัซอ้นของปัญหายิง่มากข้ึนกวา่เดิม การฝึกใหน้กัเรียนมีทกัษะในการคิดแกปั้ญหาจึง
จาํเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากปัญหามกัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ (Moursund, D, 2009) ซ่ึงใน
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น เร่ิมตน้ดว้ยการสังเกต และระบุปัญหาแลว้ จึงนาํไปสู่การ
ตั้งสมมติฐาน การทดลองและการสรุปผล ดงันั้น บุคคลท่ีมีลกัษณะในการคิดแกปั้ญหาก็จะทาํให้
สามารถหาคาํตอบหรือหาหนทางในการแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ สาํหรับความหมายของการแกปั้ญหา
และการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์มีนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้
ดงัน้ี 

กาเย ่(Gagne, 1970, p.63) ไดอ้ธิบายความหมายของการแกปั้ญหาว่า ความสามารถใน
ดา้นการคิดแกคิ้ดปัญหารูปแบบของการเรียนรู้อยา่งหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัความคิดรวบยอดเป็นพื้นฐาน
การเรียน เป็นการกระทาํท่ีมีจุดมุ่งหมายเป็นการเลือกเอาวิธีการ หรือกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
นาํไปสู่จุดหมายท่ีถูกตอ้งนั้นโดยอาศยัความรู้แจง้ หรือความหยัง่เห็น (Insight) ในปัญหาอยา่งถ่อง
แทเ้สียก่อนจึงจะเป็นปัญหา 

กู๊ด (Good, 1973, p.518) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์กบัการ
แกปั้ญหาเป็นเร่ืองเดียวกนั และไดอ้ธิบายว่า การแกปั้ญหาเป็นแบบแผนหรือวิธีการดาํเนินการ ซ่ึง
อยูใ่นสภาวะท่ีมีความยุง่ยากลาํบาก หรืออยูใ่นสภาพท่ีพยายามตรวจสอบขอ้มูลท่ีหามาไดซ่ึ้งมีความ
เก่ียวขอ้งปัญหา มีการตั้งสมมติฐาน และการตรวจสอบสมมติฐานภายใตก้ารควบคุมมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการทดลอง เพื่อหาความสมัพนัธ์นั้นวา่จริงหรือไม่ 

บอร์น เอคสเตรน และโดมิโนสกี (Bourne, Ekstrand; & Dominoski, 1971) ไดก้ล่าวไว้
ว่า การแกปั้ญหาเป็นกิจกรรมท่ีเป็นทั้งการแสดงความรู้ ความคิด จากประสบการณ์ก่อน ๆ และ
ส่วนประกอบของสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน  โดยนํามาจัดเรียงลําดับใหม่เพื่อผลสําเร็จใน
จุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง  

กิลฟอร์ด (Guilford, 1971) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีโครงสร้างทาง
สติปัญญา (The Structure of Intellect) กบัขั้นตอนการคิดแกปั้ญหา ของดิวอ้ี ไดส้รุปว่า ขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ปัญหามีความสามารถทางดา้นความรู้ (Cognition) ขั้นในการเสนอวิธีการแกปั้ญหามี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการคิดแบบเอกนยัและแบบอเนกนยั (Convergent and Divergent) ส่วน
ขั้นตอนในการตรวจสอบผลลพัธ์ มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถทางดา้นประเมินค่า (Evaluation) 
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อายร์เซง อูซเบอร์ก และเบิร์น (Eysenck, Wurzburg; & Berne. 1972) ไดก้ล่าวถึงการ
แกปั้ญหาว่า เป็นกระบวนการท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ในการพิจารณาสังเกตปรากฎการณ์และ
โครงสร้างของปัญหา รวมทั้งตอ้งใชก้ระบวนการคิดเพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 

นอกจากน้ี สรุปว่า ในการดาํเนินการแก้ปัญหาจะสําเร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงไร ข้ึนอยูก่บัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

(วินยั คาํสุวรรณ, 2551) ไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการแกปั้ญหาแลว้
สรุปวา่ 

1. ความสามารถในการแกปั้ญหามีความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ การเรียนรู้ การฝึกฝน 
วิธีการแกปั้ญหา ระดบัสติปัญญาและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

2. ผูท่ี้มีความสามารถในการแกปั้ญหาสูง มีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง และหลกัการใน
การแกปั้ญหาดี 

3 .  แรงจูงใจท่ี เ ก่ียวกับความชอบในการปัญหาพฤติกรรมการแก้ปัญหา  และ
สภาพแวดลอ้มรอบตวันกัเรียน ส่งผลถึงความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. นกัเรียนชายและหญิง ระดบัอายเุท่ากนัมีความสามารถในการแกปั้ญหา 
ไม่แตกต่างกนั 

5. ความสามารถในการแกปั้ญหาพฒันาข้ึนตามระดบัอาย ุ
6. ความสามารถในการแกปั้ญหามีความสัมพนัธ์ กบัทกัษะวิทยาศาสตร์มูลฐานและ

ผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ 
(รุ่งชีวา สุขดี, 2551) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ี

จะตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอ และความสามารถในการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลยงัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ
หลายๆ อยา่งดว้ยกนั คือ 

1. ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
2. วฒิุภาวะทางสมองของแต่ละบุคคล 
3. สภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
4. กิจกรรมและความสนใจของแต่ละคนท่ีมีต่อปัญหานั้น 
5. ความสามารถในการมองเห็นลกัษณะร่วมกนัของส่ิงเร้าทั้งหมด 
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(กาญจนา ฉตัรศรีสกุล, 2553) สรุปว่า ความสามารถในการแกปั้ญหาผูเ้รียนสามารถ
พฒันาไดจ้ากหลายแนวทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวิธีการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ในการคิดแกปั้ญหา อยา่งมีหลกัการและใหเ้หตุผลการเรียนการสอน ท่ี
นกัเรียนสามารถคน้พบองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เช่น การทาํแบบฝึกหดัก็เป็นกิจกรรมอีกลกัษณะหน่ึง 
ท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ไดด้ว้ยเหตุผล 

(อุดมลกัษณ์ นกพึ่งพุ่ม, 2555) ไดใ้ห้ความหมายของความสามารถในการคิดคิด
แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการคิดแกปั้ญหาท่ีพบ
เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายตามท่ีตอ้งการ 

(สุวิทย ์มูลคาํ, 2549) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดแกปั้ญหาว่า “การคิดแกปั้ญหา” 
หมายถึง ความสามารถทางสมองในการจดัสภาวะความไม่สมดุลท่ีเกิดข้ึน โดยพยายามปรับตวัเอง
และส่ิงแวดลอ้มใหผ้สมกลมกลืนกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล หรือสภาวะท่ีเราคาดหวงั 

(นาตยา ช่วยชูเชิด, 2557) ไดส้รุปไวว้่า ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาว่า หมายถึง 
ความสามารถทางสติปัญญา ท่ีต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมาแก้ปัญหาท่ีเป็น
ประสบการณ์ใหม่ ยิ่งปัญหาสลบัซับซ้อนยิ่งตอ้งอาศยัการคิดมาก โดยมีการคิดแก้ปัญหาท่ีเป็น
ระบบ หรือแบบแผนวิธีการท่ีจะทาํใหเ้กิดการคิดแกปั้ญหาบรรลุผล 

สรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการใช้ความรู้
ประสบการณ์เดิม ความคิดของผูเ้รียนแกปั้ญหาท่ีพบในสถานการณ์ต่างๆได ้การคิดแกปั้ญหาเป็น
กระบวนการ หรือทกัษะท่ีมีความสาํคญัต่อมนุษยท่ี์ตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและยงั
เป็นพื้นฐานของความคิดทั้งมวล ดงันั้น การสอนการคิดแกปั้ญหาจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
ทาํ เพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีทกัษะการคิดท่ีจาํเป็นในการใชชี้วิตอยู่ภายในสังคมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.2  การเรียนการสอนกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
ความสามารถในการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนั้น จะแตกต่างกนัออกไปเพราะคนเรา

จะมีความสามารถในการแกปั้ญหาไดดี้หรือไม่นั้น ก็ข้ึนอยู่กบัว่า บุคคลนั้น จะมีระดบัสติปัญญา 
ความรู้  อารมณ์ ประสบการณ์ ตลอดจนไดรั้บการจูงใจดีหรือไม่เพียงใด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยั
สําคญัต่อความสามารถในการแกปั้ญหา และเราจะเห็นว่า วิธีการแกปั้ญหานั้นก็ไม่มีขั้นตอนท่ี
แน่นอนตายตวัเสมอไป ดงันั้นการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาปัจจยัต่างๆ อนัท่ีจะ
ส่งผลใหค้วามสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนดีข้ึนได ้ดงัเช่น 
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(Gaier, B.L., 1953) กล่าวว่า ในการแกปั้ญหานั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้เท็จจริง แต่
ขอ้เท็จจริงเพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการเพียงพอในการแกปั้ญหา จาํเป็นตอ้งรู้จกัสังเกต พิจารณา
คดัเลือกแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา การสอนท่ีบอกแนวทางและขอ้เท็จจริงในการ
แกปั้ญหานั้น ไม่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาได ้ครูควรฝึกใหน้กัเรียนสังเกต และหาแนวทางใน
การแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

(เดรสเซล Dressel, Paul L, 1955) ไดอ้ธิบายว่า การคิดแกปั้ญหาเป็นเป้าหมายสาํคญั
ของการศึกษาทุกสาขา การแกปั้ญหาเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีอิทธิพล ในระหว่างหลกัสูตรต่าง ๆในการ
แกปั้ญหาเป็นส่วนท่ีสาํคญั และจาํเป็นสาํหรับการศึกษาในโรงเรียนทัว่ ๆ ไป การคิดแกปั้ญหาตอ้งมี
การฝึกฝนอยูเ่สมอ มิใช่คิดแกปั้ญหาเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น นกัเรียนมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาการเรียนได้ย่อมคิดแก้ปัญหาอ่ืนๆ ได้เช่นกัน ครูควรมีวิธีการฝึกนักเรียนให้มี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

(Baker, T., 1960) เห็นดว้ยกบัโกสตีนทท่ี์ว่า ครูควรสอนใหน้กัเรียนแกปั้ญหา โดยการ
ปรับปรุงเทคนิคในการสังเกต การอภิปรายการวางแผนงาน และพยายามส่งเสริมให้เด็กมี
ประสบการณ์เพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหา 

(มงักร ทองสุขดี, 2552) กล่าวถึง กิจกรรมท่ีครูควรทาํ ดงัน้ี 
1.  ฝึกใหเ้ด็กทาํงานอยูเ่สมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบน้ีเป็นวิธีท่ีใชก้นัมา

นาน เป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์อยู่เสมอ การทาํงานช่วยให้เรามีประสบการณ์เพิ่มข้ึนย่อมจะช่วยให้
เรามีหนทางในการแกปั้ญหามากข้ึน ในการวิทยาศาสตร์นั้น ครูและนกัเรียนจะตอ้งเผชิญปัญหาอยู่
ตลอดเวลา 

2.  ฝึกใหเ้ด็กมีการทดสอบอยูเ่สมอ (The Testimonial Process) บางคร้ังครูอาจกาํหนด
ปัญหาให้นักเรียนช่วยกนัหาคาํตอบ โดยแนะให้นักเรียนกระทาํกิจกรรมบางอย่าง หรือการแสดง
การสาธิตเพื่อใหน้กัเรียนหาคาํตอบใหไ้ด ้ นกัเรียนท่ีมีโอกาสฝึกการแกปั้ญหาอยูเ่สมอนั้นอาจจะหา
แนวทางต่างๆ ช่วยไดเ้ป็นอยา่งดี การสอนเน้ือหาวิชาบางคร้ัง ครูไม่อาจทาํการทดลองได ้เช่น การ
วดัระยะทางจากโลกกบัดวงดาวในทอ้งฟ้า ก็ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาโดยการทดสอบคน้ควา้จากแหล่ง
วิชาการต่างๆ  

3.  ฝึกใหเ้ป็นผูมี้เหตุผลแก่ตนเอง (The Innate Process) การฝึกแบบน้ีเป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง บางคร้ังอาจจะเป็นการเช่ือแบบมีลางสังหรณ์ (Intuition) ซ่ึง
เป็นสญัชาติญาณของคน มีผลงานของนกัวิทยาศาสตร์หลายอยา่งท่ีเกิดจากลางสงัหรณ์ เช่น Schwab 
ไดค้น้พบจุดดบัในดวงอาทิตย ์
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4.  ให้รู้จกัการวิจารณ์ (Critical thinking) นกัการศึกษาผูมี้ช่ือเสียงไดก้าํหนดวิธีการ
แกปั้ญหาโดยการวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหานั้น ๆ ออกเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

4.1  การกาํหนดปัญหา 
4.2  รวบรวมขอ้เทจ็จริง 
4.3  ตั้งสมมติฐาน 
4.4  ทดสอบสมมติฐาน 
4.5  ประเมินผล 

การแกปั้ญหาโดยวิธีน้ีไดรั้บความนิยมมาก เพราะช่วยให้เราแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัทุกสาขาวิชา บางทีเรียกวิธีการน้ีว่า แกปั้ญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (The Scientific Method) หรือวิธีการใชปั้ญญา (The Scientific Method of 
Intelligence) วิธีแกปั้ญหาโดยวิธีน้ีครูควรฝึกให้นักเรียนใชอ้ยู่เสมอ เพราะสามารถจะนาํไปใช้
อนาคตอีกดว้ย นอกจากน้ี ครูควรจะไดแ้นะนาํหรือหาหนทางช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัคิดหรือกระทาํใน
เร่ืองน้ีดว้ย 

1.  ฝึกใหรู้้จกัวิเคราะห์ – สงัเคราะห์ 
2.  ฝึกใหรู้้จกัออกความคิดเห็น (Suggestion) 

การฝึก หรือกระตุน้ย ัว่ยใุห้นกัเรียนรู้จกัแสดงความคิดเห็นอยูเ่สมอนั้น จะเป็นการช่วย
ให้การนกัเรียนไดฝึ้กการใชค้วามคิดของตนเอง เพราะการคิดจะช่วยให้การเรียนของนกัเรียนดีข้ึน
ดีกว่าการจะฝึกใหน้กัเรียนใชแ้ต่ความจาํอยา่งเดียว ครูจะตอ้งคอยช่วยเหลือนกัเรียนอยูเ่สมอ เพราะ
นกัเรียนอาจจะออกความเห็นในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งมากนกักไ็ด ้

นอกจากน้ี (ทบวงมหาวิทยาลยั, 2525) ยงัไดก้ล่าวว่าขั้นตอนในการแกปั้ญหานั้น อาจ
แจกแจงไดม้ากกวา่หรือนอ้ยกว่า 4 ขั้นก็ได ้แลว้แต่ความละเอียดในการแบ่งและทบวงมหาวิทยาลยั
ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 

1.  การระบุปัญหา ส่ิงสาํคญัในขั้นน้ีก็คือความสนใจท่ีมีต่อท่ีพบเห็น ซ่ึงเห็นเน่ืองจาก
ความอยากรู้อยากเห็น และทกัษะในการสงัเกต 

2.  การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนคาํตอบท่ีอาจเป็นไปได ้ซ่ึงในวิทยาศาสตร์
เรียกวา่-สมมติฐาน 

3.  การทดลอง เป็นการกาํหนดวิธีการแกปั้ญหา โดยอาศยัทกัษะในการควบคุมตวัแปร
การสงัเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

4.  การสรุปผลการทดลอง เป็นการแปรความ อธิบายความหมายของขอ้มูล เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีไดก้บัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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นกัจิตวิทยากลุ่ม Cognitive-Field มีความเห็นในการสอนใหแ้กปั้ญหาว่า การใชว้ิธีการ
สืบเสาะ หาความรู้ จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ในการเก็บขอ้มูล สาํรวจ ทดลอง เป็นแรงกระตุน้
ใหเ้กิดการแสวง หาความรู้ต่อไป และการสอนเพ่ือใหเ้ด็กเกิดการแกปั้ญหานั้น (พรรณี ชูทยั, 2551)
ไดเ้สนอไว ้ดงัน้ี 

1.  ขั้นแรกสอน (Verbal Association Concepts)และ (Principles) ซ่ึงถือว่า เป็นพื้นฐาน
ท่ีสาํคญัสาํหรับแสวงหาความรู้ต่อไป การท่ีครูจะสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้นั้น ควรใชก้บัเด็ก
ระดบั ป.5 ให้เด็กอยูใ่นขั้นท่ีสามารถคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้(Formal Operations) หรือ 
(Symbolic Representation) ถา้ใชก้บัชั้นเด็กๆ ไม่สู้จะเหมาะนกั เพราะการใชภ้าษาของเด็กยงัไม่
กวา้งขวาง ถา้หากจะใชว้ิธีการสืบเสาะหาความรู้กบัชั้นเดก็ๆ กต็อ้งใชค้วามพยายาม 

2.  สร้างบรรยากาศท่ีจะช่วยกระตุน้ให้เด็กเกิดความรู้สึกเป็นอิสระท่ีจะซักถาม
บรรยากาศจะตอ้งไม่เขม้งวดตึงเครียด ถา้เด็กเกิดความรู้สึกกลวั ถา้ทาํผดิหรือถูกหวัเราะเยาะ เด็กจะ
ไม่กลา้ซกัถาม ซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดการเรียนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.  กระตุน้ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็น และใหอิ้สระในการบรรยายเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ต่อ
ชั้นเรียนท่ีพร้อมจะเขา้ใจและรับฟัง 

4.  กระตุน้ให้เด็กมีการเดา วิเคราะห์คาํตอบ ซ่ึงมีผลดีกว่าการท่ีครูจะเป็นผูว้ิเคราะห์
คาํตอบเองทุกคร้ัง 

5.  สอนเทคนิคในการแกปั้ญหาหรือการสืบเสาะหาความรู้ ดงัน้ี  
5.1  ขั้นเตรียม ครูเป็นผูเ้สนอปัญหาหรือกระตุน้ใหน้กัเรียนตั้งปัญหาดว้ยตนเอง 

หรืออาจใหต้ั้งสมมติฐานและใหท้ดสอบ 
5.2  ขั้นสาํรวจ กระตุน้และช่วยใหน้กัเรียนหาขอ้มูลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัญหาครูอาจ

ช่วยไดด้ว้ยการสอนให้ใชห้นงัสืออา้งอิง การใชห้้องสมุด หรือการใชค้าํถามกระตุน้ ดงัเช่น Bruner 
ขั้นน้ี เป็นขั้นท่ีครูเปิดโอกาสใหเ้ดก็คิดหาคาํตอบอยา่งอิสระ หาทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

5.3  ขั้นของการแกปั้ญหาเม่ือเด็กคิดคาํตอบได ้กระตุน้ให้เด็กเรียนวิธีท่ีตนเอง
แกปั้ญหาได ้ บางคร้ังคาํตอบนั้น ๆ เป็นเร่ืองจริงท่ีไม่ตอ้งมีการทดสอบ ครูก็ใหเ้ด็กหยดุอยูเ่พียงขั้น
ท่ี 3 น้ีแต่บางคร้ังบางเร่ืองอาจจะตอ้งมีการทดสอบเพ่ือยืนยนัผลได ้ให้ครูใชว้ิธีต่อไปน้ีคือ การ
ทดสอบ 

5.4  ขั้นทดสอบโดยการกระตุ้นให้นักเรียนติดตามผลนอกห้อง เรียกว่า จะ
สามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดห้รือไม่ ถา้นาํไปแสดงว่า เกิดถ่ายโยงความรู้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ี
สาํคญัของการสอนใหแ้กปั้ญหานั้น กคื็อ สามารถนาํความรู้ท่ีเรียนมาไปใชไ้ดจ้ริง 
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6.  ในการสอนใหเ้ด็กรู้จกัแกปั้ญหานั้น ใหค้าํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดงันั้น 
ในการฝึกใหใ้ชสื้บเสาะหาความรู้ จะตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองใหม้าก มิใช่วา่จะใชไ้ดก้บัเดก็ทุกคน 

(สุวิทย ์มูลคาํ, 2549) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนนั้นจะ
แตกต่างกนั นกัเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดดี้  หรือไม่ข้ึนอยูก่บัความรู้ 
ประสบการณ์ สติปัญญา ตลอดจนการไดรั้บแรงจูงใจดี หรือไม่เพียงใด ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะส่งผล
ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทั้ งส้ิน สําหรับวิธีการแก้ปัญหานั้นอาจจะไม่มีขั้นตอนท่ี
แน่นอนตายตวัเสมอ ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาปัจจยัต่างๆ อนัจะ
ส่งผลให้ความสามารถในการแกปั้ญหา หรือคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนดีข้ึน ดงัท่ี กล่าวไวว้่า การท่ี
เด็กสามารถแก้ปัญหาได้นั้ นผู ้สอนต้องจัดสภาพการณ์ภายนอก  เพื่อย ั่วยุให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการเหล่านั้นแกปั้ญหา เช่น 

1.  จดัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีมีวิธีการแกปั้ญหา ไดห้ลายหลายวิธี เพื่อให้นกัเรียนฝึกฝน
ในการคิดหาวิธีการแกปั้ญหา 

2.  ปัญหาท่ีผูส้อนนาํมาใชฝึ้กฝนนั้นนอกจากจะเป็นปัญหาแปลกใหม่ท่ีนกัเรียนไม่เคย
ประสบมาก่อนแลว้ ก็ควรเป็นปัญหาท่ีไม่พน้วิสัยของนักเรียนท่ีจะแสดงความสามารถการคิด
แก้ปัญหาได้  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ปัญหานั้นต้องอยู่ในกรอบของทักษะทางเชาว์ปัญญาของ
นกัเรียน 

3.  การฝึกแกปั้ญหา ผูส้อนควรจะแนะจาํให้นักเรียนไดรู้้และเขา้ใจปัญหาไดถ่้องแท้
เสียก่อนว่า เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัอะไร และถา้เป็นปัญหาใหญ่ ก็ควรแตกออกเป็นปัญหายอ่ยๆ แลว้
คิดแกปั้ญหายอ่ยแต่ละปัญหา 

4.  จดับรรยากาศการเรียนการสอน หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสภาวะภายนอกของนกัเรียน
ท่ีเป็นไปได้ในทางท่ีเปล่ียนแปลงได้ไม่ตายตวั นักเรียนจะเกิดความรู้สึกว่าเขาสามารถคิดคน้
เปล่ียนแปลงอะไรไดบ้า้งในบทบาทต่างๆ  

5.  ให้โอกาสให้นักเรียนได้คิดอยู่เสมอ โดยผูส้อนไม่ควรบอกวิธีการแก้ปัญหาให้
โดยตรงๆ แก่นักเรียน ดังนั้น ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการคิดแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายดว้ยกิจกรรมหรือกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม และควรสอดแทรกอยู่ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกหรือกระตุน้ให้นกัเรียนรู้จกัแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอนั้น จะช่วยให้
นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง เพราะการคิดจะช่วยให้การเรียนรู้ของนกัเรียนดีข้ึนกว่าการให้
นกัเรียนใชค้วามจาํเพียงอยา่งเดียว 
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(ประพนัธ์ศิริสุเสารัจ, 2551) กล่าวว่า การสอนทกัษะกาคิดแกปั้ญหาจะตอ้งกาํหนด
สถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนเพื่อใหเ้กิดทกัษะท่ีสาํคญั ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง และควรเป็นสถานการณ์ท่ีจาํเป็นต่อการรู้จกัคิดแกปั้ญหาไดดี้สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้ 
เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการคิดแกปั้ญหานั้น ควรจดับรรยากาศ หรือสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ
คิดคน้เปล่ียนแปลงไดง่้าย การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายสถานการณ์แปลกใหม่ และส่งเสริมให้
นกัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัอยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง 

2.3.3  ขั้นตอนการคิดแกปั้ญหา 
จากความสาํคญัของการแกปั้ญหา จึงมีนกัการศึกษาและนกัจิตวิทยาไดใ้ห้ความสนใจ

และเสนอขั้นตอนในการแกปั้ญหาไวห้ลายๆ แนวคิดดว้ยกนั เช่น 
(กิลฟอร์ด Guilford, 1967) กล่าวว่า ความสามารถดา้นการคิดแกปั้ญหาเป็นผลท่ีเกิดจา

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมิติทั้งสามในโครงสร้างทางสติปัญญา สาํหรับ (กิลฟอร์ด Guilfrd, 1971) ได้
กาํหนดลาํดบัขั้นตอนการแกปั้ญหาไว ้5 ขั้น คือ 

1.  ขั้นการเตรียมการ (Preparation) หมายถึง การตั้งปัญหาหรือคน้พบปัญหาว่าปัญหาท่ี
แทจ้ริงของเหตุการณ์นั้นๆ คืออะไร 

2.  ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) หมายถึง การพิจารณาดูว่าส่ิงใดท่ีเป็นสาเหตุ
สาํคญัของปัญหาหรือส่ิงใดท่ีไม่ใช่สาเหตุสาํคญัของปัญหา 

3.  ขั้นเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีแกปั้ญหาซ่ึงตรง
กบัสาเหตุของปัญหาแลว้แสดงออกมาในรูปของวิธีการแกปั้ญหา 

4.  ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง การเสนอเกณฑเ์พื่อตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีได้
ยงัไม่ใช่ผลท่ีถูกตอ้ง กต็อ้งมีวิธีการเสนอวิธีแกปั้ญหาใหม่จนกวา่จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง 

5.  ขั้นในการนาํไปประยุกตใ์หม่ (Reapplication) หมายถึง การนาํวิธีการแกปั้ญหาท่ี
ถูกตอ้งไปใชใ้นโอกาสต่อไปเม่ือพบเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ีเคยพบมาแลว้ 

การมองความสามารถดา้นการคิดแกปั้ญหาในลกัษณะเป็นขั้นตอนของการคิดนับว่า  
มีประโยชน์ต่อการคิดแกปั้ญหา ซ่ึง (กิลฟอร์ด Guilford, 1971) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect) กบัขั้นตอนการคิดแกปั้ญหา 
(Cognition) ขั้นตอนในการเสนอวิธีการแกปั้ญหา มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการคิดแบบเอกนยั
และอเนกนยั (Convergent and divergent Thinking) ส่วนขั้นตอนในการตรวจสอบผลลพัธ์มี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถทางดา้นการประเมินค่า (Evaluation) 
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(สมจิต สวธนไพบูลย,์ 2551) ไดเ้สนอว่า การแกปั้ญหามีวิธีการท่ีใชใ้นการคน้หา
คาํตอบมากมายหลายวิธี เช่น การลองผิด-ลองถูก วิธีคิดกลบัไปกลบัมา แต่ท่ีนิยมนาํมาใช ้ในการ
ฝึกฝนนักเรียนให้เป็นคนช่างเสาะแสวงหาความรู้เยี่ยงนักวิทยาศาสตร์  ได้แก่ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีลาํดบัขั้นตอนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นระบุปัญหา 
ขั้นท่ี 2 ขั้นตั้งสมมติฐาน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นพิสูจน์หรือการทดลอง 
ขั้นท่ี 4 ขั้นฝึกฝนและนาํไปใช ้

(Dewey, J., 1927) ไดเ้สนอวิธีการแกปั้ญหาท่ีเรียกว่า Dewey’s Problem Solution  
มีขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.  การรับรู้และการเขา้ใจปัญหา เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน คนส่วนใหญ่ จะตอ้งพบกบัความ
ตึงเครียด ความสงสัย และความยากลาํบากท่ีจะตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหานั้นให้หมดไปในขั้นตน้ผู ้
พบเห็นปัญหาจะตอ้งรับรู้และเขา้ใจในปัญหานั้นก่อน 

2.  การระบุปัญหาและแจกแจงลกัษณะของปัญหา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะแตกต่าง
กนัมีระดบัความยากง่ายท่ีจะแกไ้ขไดต่้างกนัจึงตอ้งพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 

2.1  มีตวัแปรตน้เหตุหรือองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
2.2  มีอะไรบา้งท่ีจะตอ้งทาํการแกปั้ญหา 
2.3  ตอ้งขจดัการมองปัญหาในวงกวา้งออกไป โดยใหม้องเฉพาะส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาไปทีละตอน 
2.4  ตอ้งรู้จกัถามคาํถามท่ีจะเป็นกญุแจนาํไปสู่การแกปั้ญหา 
2.5  พยายามดูแลเฉพาะส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาจริงๆ บางคร้ังอาจมีส่ิงเรามองไม่

เห็นชดัท่ีเป็นตวัก่อปัญหา ถา้ขจดัส่ิงนั้นไดก้จ็ะแกปั้ญหาได ้
3.  การรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน 

3.1  จะมีวิธีการหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหานั้นวา่อยา่งไร ใครจะเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
เหล่านั้น  

3.2  สร้างสมติฐานหรือคาํถามท่ีอาจเป็นไปไดเ้พื่อช่วยแกปั้ญหา 
4.  การเลือกวิธีแกปั้ญหา หลงัจากท่ีไดน้าํความคิดว่าจะแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร แลว้ก็ลอง

พิจารณาดูวา่ จะใชว้ิธีใดบา้ง  
5.  การทดลองนาํเอาวิธีการแกปั้ญหามาใช ้
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(กรมวิชาการ, 2551) ไดเ้สนอกระบวนการแกปั้ญหาไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  ทาํความเขา้ใจปัญหา 
2.  วางแผนแกปั้ญหา 
3.  ดาํเนินการแกปั้ญหาและประเมินผล 
4. ตรวจสอบการแกปั้ญหา 

การแกปั้ญหา เป็นกระบวนการท่ีมีหลกัการและขั้นตอนอยา่งมีระบบระเบียบและตอ้ง
ใชค้วามคิดอยา่งซบัซอ้น เพ่ือมองปัญหาไดห้ลายแง่มุม หลายวิธีการแลว้เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด ท่ีทุกคน
ยอมรับไปใช้ในการแก้ปัญหา ทาํให้ผลท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง ซ่ึงหลกัการและ
ขั้นตอนในการแกปั้ญหานั้น มีมากมาย และมีลกัษณะขั้นตอนแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ ขั้นตอนใน
การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์คือ 

1.  ขั้นรู้จกัปัญหา เป็นขั้นท่ีบุคคลรับรู้ส่ิงเร้าท่ีตนกาํลงัเผชิญอยูว่า่เป็นปัญหา 
2.  ขั้นแสวงหาเคา้เง่ือน เป็นขั้นท่ีบุคคลใช้ความพยายามอย่างมากในการระลึกถึง

ประสบการณ์เดิม 
3.  ขั้นตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะตอบสนองในลกัษณะของการจดัประเภทหรือ

แยกโครงสร้างของเน้ือหา 
4.  การตดัสินใจตอบสนองท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา 
จากแนวคิดในการแกปั้ญหาและขั้นตอนในการแกปั้ญหาดงักล่าวพบว่า การแกปั้ญหาท่ี

ดีนั้ นจะตอ้งเป็นขั้นตอน มีระบบแบบแผน ซ่ึงเป็นระบบแบบแผนท่ีสอดคล้องกับวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ อาจมีการแจกแจงขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัความละเอียดในการแบ่งขั้นตอน
นั้นๆ  
 
2.4  พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 

พฤติกรรมการทํางานเ ป็นกลุ่ม  เ ป็นการทํา กิจกรรมร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้ง เพื่อใหก้ารทาํงานกลุ่มประสบความสาํเร็จจึงตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียว
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ซ่ึงเป็นพื้นฐานหลกั ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษา ความหมายของพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่มกระบวนการในการทาํงานกลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ประเภทการสังเกต 
ประโยชน์ของการทาํงานกลุ่ม 
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2.4.1  กระบวนการในการทาํงานกลุ่ม 
(สุกญัญา สุนทร, 2556) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการทาํงานกลุ่มเป็นการส่งเสริมความ

ร่วมมือ ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  การกาํหนดจุดหมายในการทาํงาน เป็นส่ิงแรกท่ีผูน้าํกลุ่มและสมาชิกตอ้งกระทาํใน

การเร่ิมทาํงานร่วมกนั คือ ผูน้าํกลุ่มและสมาชิกควรไดช่้วยกนัวางจุดมุ่งหมายในการทาํงานให้
ชดัเจนและตรวจสอบดูวา่ทุกคนเขา้ใจตรงกนัก่อนลงมือปฏิบติังาน 

2.  การวางแผน คือ การคิดและตดัสินใจในปัจจุบนัถึงส่ิงท่ีจะทาํในอนาคตว่าจะทาํ
อะไร อยา่งไร เพื่อใหง้านท่ีตอ้งทาํบรรลุผลความสาํเร็จ ขั้นตอนในการวางแผนเป็นขั้นตอนท่ีจาํเป็น
ในการทาํงานกลุ่ม ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

2.1  การแสวงหาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น 
2.2  การหาวิธีการและกาํหนดขั้นตอนในการทาํงาน 
2.3  การกาํหนดและปฏิบติัการ 
2.4  การแบ่งงานและมอบหมายงาน 
2.5  การเตรียมการเร่ืองการประสานงาน 
2.6  การกาํหนดวิธีการแกไ้ขปัญหาไวล่้วงหนา้ 

3. การปฏิบติัตามแผน ในขั้นน้ีนักเรียนแต่ละคนของกลุ่มควรลงมือตามหน้าท่ี
รับผิดชอบของตน มีการติดตามงาน การจูงใจให้เพื่อนร่วมงานมีกาํลงัใจในการทาํงาน สร้างความ
ร่วมมือร่วมใจให้เกิดตามขั้นในการทาํงาน ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ  ตามความเหมาะสม มีการประสานงานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการทาํงานแต่ละขั้นตอน 
เพื่อช่วยใหก้ลุ่มไปสู่ความสาํเร็จ 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน การประเมินผลงานเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัในการ
ทาํงานกลุ่ม เพราะจะช่วยให้กลุ่มได้รับทราบว่าการทํางานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
นอกจากน้ีจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทาํงานใหดี้ข้ึนในโอกาสต่อไป ใน
การประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม อาจมิหลายขั้นตอนแตกต่างกนั แต่โดยส่วนใหญ่แลว้พบว่าจะ
เร่ิมจากการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการทาํงาน การวางแผนงาน ไปสู่ขั้นการดาํเนินงานและลงมือ
ปฏิบติั และขั้นสุดทา้ยเป็นการประเมินผลและปรับปรุงงาน การดาํเนินงานต่างๆ จะเป็นไปอยา่งมี
ขั้นตอน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.4.2  การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning) 
1.  ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 
นกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่าน ไดอ้ธิบายความหมายของการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือ (Co-operative Learning)ไวด้งัน้ี 
(ไสว  ฟักขาว, 2544)  กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้่า เป็นการจดัการเรียนการ

สอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตน  
และส่วนรวม  เพื่อใหก้ลุ่มไดรั้บความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  

(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทั้งทางการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนไดรู้้ร่วมกนัเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนมี
ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้ และในความสาํเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกาํลงัใจแก่กนัคนท่ีเรียนเก่งจะช่วยคนท่ีเรียนอ่อน
กว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น หากแต่จะตอ้งร่วมรับผดิชอบ
ต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสาํเร็จของแต่ละบุคคลคือ ความสาํเร็จของกลุ่ม 

(ทิศนา แขมมณี, 2548) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือไวด้งัน้ี การ
เรียนรู้แบบความร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั
ประมาณ 3-6 คนช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 

(อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2550) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนัทาํงานกลุ่ม
ดว้ยความตั้งใจและเตม็ใจรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีในกลุ่มของตน ทาํใหง้านของกลุ่มดาํเนิน
ไปสู่เป้าหมายของงานได ้

(อรทยั มูลคาํ, 2552) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือวา่ กระบวนการเรียนรู้ได ้
ร่วมมือกนัและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่ม
เลก็ ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะการรวมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างท่ีชดัเจน มีการทาํงานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากนัและกนั มีความรับผดิชอบร่วมกนั ทั้งตนเองและส่วนรวม 
เพื่อใหต้นและสมาชิกในกลุ่มประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
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(Slavin, 1987) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือวา่  หมายถึง  วิธีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ  โดยทัว่ไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  สมาชิก
กลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกนั  สมาชิกในกลุ่มจะรับผดิชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน  และ
ช่วยเพื่อนสมาชิกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย  มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  โดยมีเป้าหมายในการทาํงาน
ร่วมกนั  คือ  เป้าหมายของกลุ่ม   

สรุปไดว้า่  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย ช่วยกนั
เรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มโดยผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะแข่งขนักนั ต่างคน
ต่างเรียนและร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ 

2.  ลกัษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นกัการศึกษาคนสาํคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือคือ สลาวิน (Slavin) 

เดวดิ จอห์นสนั (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสนั (Roger Johnson) เขากล่าววา่ ในการ
จดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไป เรามกัจะไม่ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียน ส่วนใหญ่เรามกัจะมุ่งไปท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียนกบั
บทเรียน ความสมัพมัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเป็นมิติท่ีมกัจะถูกละเลยหรือมองขา้มไปทั้งๆท่ีมีผลการวิจยัช้ี
ชดัเจนวา่ ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มาก 
(ทิศนา แขมมณี, 2554:98-99) 

(Johnson and Johnson, 1994:31-32) กล่าววา่ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะ 
คือ 

1.  ลกัษณะแข่งขนักนั ในการศึกษาเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะพยายามเรียนใหไ้ดดี้กว่า
คนอ่ืน เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดี ไดรั้บการยกยอ่ง หรือไดรั้บการตอบแทนในลกัษณะต่างๆ 

2.  ลกัษณะต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผดิชอบดูแลตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้ ไม่ยุง่
เก่ียวกบัผูอ่ื้น 

3.  ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตน และในขณะเด่ียวกนักต็อ้งช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ดว้ย  

นอกจากนั้นเขายงัช้ีให้เห็นว่า การจัดการศึกษาปัจจุบนัมกัส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
แข่งขนัซ่ึงอาจมีผลทาํใหผู้เ้รียนเคยชินต่อการแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงผลประโยชน์มากกวา่การร่วมมือกนั
แกปั้ญหาอย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า เราควรให้โอกาสผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้ง 3 ลกัษณะ โดยรู้จกัใช้
ลกัษณะการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ ทั้งน้ีเพราะในชีวิตประจาํวนั ผูเ้รียนจะตอ้งเผชิญ
สถานการณ์ท่ีมีทั้ง 3 ลกัษณะ แต่เน่ืองจากการศึกษาปัจจุบนัมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนั
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และแบบรายบุคคลอยูแ่ลว้ เราจึงจาํเป็นตอ้งหนัมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะทางสงัคมและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจวา่มีลกัษณะดงัน้ี 
1.  มีการทาํงานกลุ่มร่วมกนั มีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
2. สมาชิกในกลุ่มมีจาํนวนไม่ควรเกิน 6 คน 
3.  สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัเพื่อช่วยเหลือกนั 
4.  สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 

-  เป็นผูน้าํกลุ่ม (Leader) 
-  เป็นผูอ้ธิบาย (Explainer) 
-  เป็นผูจ้ดบนัทึก (Recorder) 
-  เป็นผูต้รวจสอบ (Checker) 
-  เป็นผูส้งัเกตการณ์ (Observer)  
-  เป็นผูใ้หก้าํลงัใจ (Encourager) ฯลฯ  

สมาชิกในกลุ่มมีความรับผดิชอบร่วมกนั  ยดึหลกัวา่  “ความสาํเร็จของแต่ละคน คือ 
ความสาํเร็จของกลุ่ม ความสาํเร็จของกลุ่ม คือ ความสาํเร็จของทุกคน” 

สรุปไดว้า่ ลกัษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือมีทั้งลกัษณะแข่งขนักนั  ร่วมมือกนัหรือ
ช่วยกนัในการเรียนรู้โดยยดึหลกัท่ีวา่  “ความสาํเร็จของแต่ละคน คือ ความสาํเร็จของกลุ่ม 
ความสาํเร็จของกลุ่ม คือ ความสาํเร็จของทุกคน” 

3.  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 
(Johnson and Johnson, 1987) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ ไวด้งัน้ี 
1.  ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก  (Positive Interdependence) หมายถึง  

การท่ีสมาชิกในกลุ่มทาํงานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั  มีการทาํงานร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทาํงานนั้น  มีการแบ่งปันวสัดุ  อุปกรณ์  ขอ้มูลต่าง ๆ ในการทาํงาน ทุกคนมีบทบาท 
หนา้ท่ีและประสบความสาํเร็จร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความสาํเร็จไดก้็
๖อเม่ือสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสําเร็จดว้ย สมาชิกทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์ หรือ
รางวลัผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกนั เช่น ถา้สมาชิกทุกคนช่วยกนั ทาํใหก้ลุ่มไดค้ะแนน  90% แลว้ 
สมาชิกแต่ละคนจะไดค้ะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน เป็นรางวลั เป็นตน้ 
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2.  การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั (Face to Face PronotiveInteraction)  
เป็นการติดต่อสัมพนัธ์กนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การอธิบายความรู้ใหแ้ก่เพ่ือนใน
กลุ่มฟัง เป็นลกัษณะสาํคญัของการติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดงันั้น จึง
ควรมีการแลกเปล่ียน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือก
ในส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3.  ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) ความรับผดิชอบ
ของสมาชิกแต่ละบุคคล เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยมีการ
ช่วยเหลือส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้เกิดความสาํเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม  โดยท่ีสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 

4.  การใชท้กัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย (Interdependence and 
Small Group Skills) ทกัษะระหว่างบุคคล  และทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย  นกัเรียนควรไดรั้บการ
ฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะสาํคญัท่ีจะช่วยให้การทาํงานกลุ่มประสบผลสาํเร็จ  
นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกทกัษะในการส่ือสาร  การเป็นผูน้าํ  การไวว้างใจผูอ่ื้น  การตดัสินใจ  การ
แกปั้ญหา  ครูควรจดัสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียน  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5.  กระบวนการกลุ่ม  (Group Process) เป็นกระบวนการทาํงานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการ
ท่ีจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ สมาชิกทุกคนตอ้งทาํความเขา้ใจ
ในเป้าหมายการทาํงาน  วางแผนปฏิบติังานร่วมกนั  ดาํเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและ
ปรับปรุงงานองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง  5 องคป์ระกอบน้ี  ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั  สอดคลอ้งกบั (อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2550)    

 สรุปไดว้่าการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีองคป์ระกอบ 5 ประการดว้ยกนั คือ  มีการพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั  มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์ มีความรับผดิชอบของสมาชิก
แต่ละคน มีการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มยอ่ย ทกัษะระหวา่งบุคคล มีการใชก้ระบวนการกลุ่ม  

2.4.3  การสงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
การสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเปิดโอกาสให้ผูร้วบรวมขอ้มูลสัมผสักบัความ

เป็นจริงและส่ิงท่ีตอ้งการจะรวบรวมดว้ยตนเอง การสังเกตเป็นวิธีการพื้นฐานท่ีจะไดข้อ้มูลมาตาม
ตอ้งการ ซ่ึงการท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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1.  ส่ิงท่ีสงัเกต ส่ิงท่ีสงัเกตจะตอ้งเป็นรูปธรรมท่ีจะสงัเกตได ้เช่นสงัเกตผลงาน 
นกัเรียน สงัเกตพฤติกรรม แต่บางส่ิงเป็นส่ิงท่ีสงัเกตยาก เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ทศันคติ ฯลฯ ซ่ึงผู ้
วดัจะตอ้งใชเ้ทคนิคใหผู้ถู้กวดัแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัออกมา เช่น พดู ทาํ เขียน จึงสามารถวดั
ลกัษณะทางจิตใจได ้

2.  ผูส้งัเกต ผูส้งัเกตตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
2.1  มีความตั้งใจ ในการสงัเกตพฤติกรรมของส่ิงใด ผูส้งัเกตตอ้งมีเป้าหมายท่ีจะ

สงัเกตวา่ศึกษาวา่ศึกษาส่ิงใด มีความอดทน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 
2.2  มีประสาทสมัผสัท่ีดี ตอ้งแน่ใจวา่ประสาทสมัผสัของผูส้งัเกตจะตอ้งทาํงาน

ปกติหรือสภาพร่างกายตอ้งปกติดว้ย เพราะถา้หากวา่ร่างกายปกติแลว้จะมีผลต่อประสาทสมัผสัให้
อยูใ่นสภาพดี และวอ่งไวต่อการสมัผสัส่ิงท่ีกาํลงัสงัเกต 

2.3  มีการรับรู้ดี ในการสงัเกตส่ิงท่ีกาํลงัศึกษา ผูส้งัเกตจะตอ้งมีการรับรู้ท่ีดี แลว้
สามารถแปลความหมายออกมาไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

3.  ผูถู้กสงัเกต การสงัเกตท่ีดีผูถู้กตอ้งสงัเกตตอ้งไม่รู้วา่กาํลงัถูกสงัเกต เพราะผูถู้ก
สงัเกตอาจแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นธรรมชาติ อาจเป็นพฤติกรรมท่ีเสแสร้ง 

2.4.4  ประเภทการสงัเกต 
การรวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกต แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
1.  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) หมายถึง การสงัเกตท่ีผูว้ิจยัเขา้

ไปมีส่วนร่วมอยูใ่นกลุ่มท่ีตนศึกษา และมีการทาํกิจกรรมร่วมกนั โดยผูว้ิจยัเป็นสมาชิกผูห้น่ึงของ
กลุ่มหรือสถานการณ์ท่ีศึกษา เช่น เขา้ไปใชชี้วิตอยูใ่นชุมชนนั้น เม่ือตอ้งการศึกษาถึงชีวิตคนใน
ชุมชนนั้น ขอ้ดีคือ จะไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริง จุดดอ้ย คือ ผลท่ีอาจเกิดจากผูส้งัเกต ซ่ึงจะทาํใหข้อ้มูลท่ีได้
ขาดความเท่ียงตรง 

2.  การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non- participant observation) หมายถึง การสงัเกตท่ี
ผูว้ิจยักระทาํตนเป็นบุคคลภายนอก ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีกลุ่มกาํลงัทาํกนัอยู ่การไม่เขา้
ไปมีส่วนร่วมในความหมายน้ี หมายถึง ไม่เขา้ไปร่วมในกิจกรรมของกลุ่มนั้นเท่านั้นไม่ไดห้มายถึง
การไม่เขา้ไปอยูใ่นบริเวณสถานท่ีดว้ย มกัใชก้รณีท่ีไม่ตอ้งการใหผู้ถู้กสงัเกตไดรั้บการรบกวนจาก
ตวัผูส้งัเกตเป็นเพียงผูส้งัเกตการณ์เท่านั้น 
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2.4.5  ประโยชน์ของการทาํงานกลุ่ม 
(สิทธิชยั ชมพพูาทย,์ 2554) ไดก้ล่าวถึงประโยชนจ์ากการทาํงานกลุ่มไวด้งัน้ี 
1.  เป็นการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีดี และถูกตอ้ง

เก่ียวกบัการทาํงานกลุ่มว่า จะตอ้งทาํงานเป็นกลุ่มจึงจะประสบความสําเร็จ คนเราจะทาํงานอย่าง
โดดเด่ียวเสมอไปไม่ได ้

2.  เป็นการฝึกและสร้างทศันคติแก่นักเรียนว่า บุคคลอ่ืนๆ มีค่าเสมอกนั ตอ้งยอมรับ
และเคารพความเป็นคนของคนอ่ืน ทั้งในดา้นความคิดเห็น และการกระทาํ โดยไม่ยึดถือหรือมอง
แต่ตวัเองเป็นศูนยก์ลาง 

3.  เป็นการฝึกให้นกัเรียนเขา้ใจ และเรียนรู้เก่ียวกบับทบาททั้งของตนเองและสมาชิก
กลุ่มอ่ืน เช่น บทบาทในการเป็นผูน้าํ หรือบทบาทในการเป็นผูต้าม เป็นตน้ 

4.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนฝึกฝนทกัษะทางสงัคมหรือการมีมนุษยส์มัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
5.  เปิดโอกาสให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพราะการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ยอ่มไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัการเรียน โดยการฝึกปฏิบติัจริง จะทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง 
6.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้เพื่อใหเ้กิดการยอมรับ

ซ่ึงกนัและกนั เช่น การยอมรับและปฏิบติัตามมติของกลุ่ม เป็นตน้ 
7.  เป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีทางประชาธิปไตยดา้นความคิดและการ

กระทาํ 
8.  ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง ทาํให้รู้สึกว่าตนเองสําคญัต่อกลุ่ม เช่น การท่ี

กลุ่มยอมรับความคิดเห็น การท่ีกลุ่มเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี เป็นตน้ ความ
ภาคภูมิใจน้ีจะเป็นแรงผลกัดนัให้เป็นคนกลา้แสดงความคิดเห็น กลา้พดู กลา้ตดัสินใจและจะทาํให้
เกิดความมัน่ใจตลอดมา 
 ดังนั้ น การจัดการเรียนการสอน การท่ีให้นักเรียนทาํงานเป็นกลุ่มนั้ นห่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูเ้รียน ทั้ งในด้านการปฏิสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกัน ทาํให้ส่งเสริมความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่องานในส่วนท่ีได้รับมอบหมาย และความ
รับผดิชอบต่องานส่วนรวมของกลุ่มและเป็นการส่งเสริมเป็นประชาธิปไตยใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2.4.6  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
เคร่ืองมือในการวดัพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มนั้นทีหลายประเภท เช่น ใชแ้บบสมัภาษณ์ 

และแบบสงัเกต โดยทัว่ไปมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี (วชัราภรณ์ อมรศกัด์ิ, 2556) 
1.  วิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั 
2.  กาํหนดความหมายหรือนิยามคุณลกัษณะ จากเอกสาร ตาํราต่างๆ 
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3.  เลือกวิธีการและชนิดของเคร่ืองมือ 
4.  สร้างเคร่ืองมือ และเขียนขอ้คาํถาม  
5.  พิจารณาทบทวนขอ้คาํถามวา่ขอ้คาํถามท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดไดร้อบคลุมนิยาม

คุณลกัษณะหรือไม่ 
6.  จดัทาํตน้ฉบบัเคร่ืองมือ โดยนาํขอ้ความทั้งหมดไปดาํเนินการจดัพิมพแ์ละมีคาํช้ีแจง

ในการตอบ 
7.  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

และความเช่ือมัน่ (reliability) 
8.  ทาํคู่มือการใชเ้คร่ืองมือ กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้าง วิธีการใช ้และเกณฑก์ารให้

คะแนน 
 

2.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
2.5.1  ความหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงเกิดจากนกัเรียน
ไดรั้บประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตอ้งศึกษาแนวทางในการวดัและ
ประเมินผล การสร้างเคร่ืองมือวดัใหมี้คุณภาพนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไวด้งัน้ี  

(สมพร  เช้ือพนัธ์, 2547) สรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความสามารถ 
ความสาํเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการ
สอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบดว้ยวิธีการ
ต่างๆ  

(พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยินดีสุข, 2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หมายถึงขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

(ปราณี กองจินดา, 2549) กล่าว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสาํเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้าํแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้าม
ลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีจะทาํให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 
3 ดา้น คือ ดา้นพทุธิพิสยั ดา้นจิตพิสยั และดา้นทกัษะพิสยั 
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2.5.2  องคป์ระกอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(บลูม Bloom, 1976 อา้งถึงณัฐกมล ช่อสลิด, 2555) กล่าวว่า ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีอยู ่3 ตวัแปร ดงัน้ี 
1.  พฤติกรรมดา้นความรู้และความคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึง ความรู้ 

ความสามารถและทกัษะต่างๆ ของผูเ้รียนท่ีมีมาก่อน 
2.  คุณลกัษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characterizations) หมายถึง แรงจูงใจท่ีทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ ไดแ้ก่ ความสนใจในวิชาท่ีเรียน เจตคติต่อเน้ือหาและสถาน
บนัใหก้ารยอมรับความสามารถของตวัเอง เป็นตน้ 

3.  คุณภาพการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนท่ีนกัเรียนไดรั้บ ไดแ้ก่ คาํแนะนาํการปฏิบติัและแรงเสริมของผูส้อนท่ีมีต่อผูเ้รียน เป็นตน้ 

สรุปวา่ อิทธิท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียน คือ พฤติกรรมดา้นความรู้และ
ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) คุณลกัษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characterizations) 
คุณภาพการเรียนการสอน (Quality of Instruction) 

2.5.3  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อวดัความรู้เน้ือหา ผูป้ระเมินตอ้งมีการวาง

แผนการดาํเนินการสร้างท่ีเป็นระบบ มีความรู้ในเน้ือหา เขียนขอ้คาํถามท่ีตรงประเด็น ตลอดจน
สามารถตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแต่ละขอ้ได ้ดงัท่ี (วินยั คาํสุวรรณ, 2551) กล่าวถึงการ
สร้างขอ้สอบท่ีเป็นระบบไวด้งัน้ี 

1.  การระบุจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
2.  การระบุเน้ือหาใหช้ดัเจน 
3.  การทาํตารางเน้ือหากบัจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
4.  การทาํนํ้าหนกั                                                          
5.  การกาํหนดเวลาสอบ 
6.  การกาํหนดจาํนวนขอ้หรือคะแนน 
7.  การเขียนคาํตอบ 
8.  การตรวจสอบขอ้สอบท่ีเขียนข้ึน 
9.  การทดลองใช ้ไข ปรับปรุง 
ในการกาํหนดจุดประสงคเ์พื่อเขียนขอ้คาํถามวดัพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการให้

เกิดข้ึนกบันกัเรียนนั้น ไดมี้นกัวิชาการกล่าวไว ้ดงัน้ี 
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(บลูม Bloom, 1956) ไดก้ล่าวถึงลาํดบัขั้นของความรู้ใชใ้นการเขียนวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมดา้นความรู้ความคิดไว ้6 ขั้น ดงัน้ีคือ 

1.  ความรู้ความจาํ หมายถึง การระลึกหรือท่องจาํความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมาแลว้
โดยตรงในขั้นน้ีรวมถึง การระลึกถึงขอ้มูล ขอ้เท็จจริงต่างๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฏี จากตาํรา 
ดงันั้นขั้นความรู้ความจาํจึงจดัไดว้า่เป็นขั้นตํ่าสุด 

2.  ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถจะจบัใจความสําคญัของเน้ือหาท่ีไดเ้รียนหรือ
อาจแปลความจากตวัเลข การสรุป การย่อความต่างๆ การเรียนรู้ในขั้นน้ีถือว่าเป็นขั้นท่ีสูงกว่าการ
ท่องจาํตามปกติอีกขั้นหน่ึง 

3.  การนาํไปใช ้หมายถึง ความสามารถท่ีจะนาํความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ไปใชใ้น
สถานการณ์ใหม่ ดงันั้นในขั้นน้ี จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทศัน์ หลกัสาํคญั วิธีการ
นาํไปใช ้การเรียนรู้ในขั้นน้ีถือว่า นกัเรียนจะตอ้งมีความเขา้ใจเน้ือหาอยา่งละเอียดดีเสียก่อนจึงจะ
นาํความรู้ไปใชไ้ด ้ดงันั้นจึงจดัอนัดบัใหสู้งกวา่ความเขา้ใจ 

4 .   การวิ เคราะห์  หมายถึง  ความสามารถท่ีจะแยกแยะเ น้ือหาวิชา  ลงไปเป็น
องคป์ระกอบยอ่ย ๆ เหล่านั้นเพื่อท่ีจะไดม้องเห็นหรือเขา้ใจความเก่ียวโยงต่าง ๆ ในขั้นน้ีจึงรวมถึง
การแยกแยะหาส่วนประกอบย่อย ๆ หาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นตลอดจนหลกั
สําคญัต่างๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง การเรียนรู้ในขั้นน้ีถือว่าสูงกว่าการนาํเอาไปใชแ้ละตอ้งเขา้ใจ ทั้ง
เน้ือหาและโครงสร้างของบทเรียน 

5.  การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะนาํเอาส่วนยอ่ย ๆ มาประกอบกนัเป็นส่ิง
ใหม่ การสังเคราะห์จึงเก่ียวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้ งสมมติฐาน การ
แกปั้ญหาท่ียาก ๆ การเรียนรู้ในระดบัน้ี เป็นการเนน้พฤติกรรมท่ีสร้างสรรคใ์นอนัท่ีจะสร้างแนวคิด
หรือแบบแผนใหม่ ๆ ข้ึนมา ดงันั้นการสงัเคราะห์เป็นส่ิงท่ีสูงกวา่การวิเคราะห์อีกขั้นหน่ึง 

6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถท่ีจะตดัสินใจเก่ียวกบัคุณค่าต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นคาํพูด นวนิยาย บทกวี หรื รายงานการวิจยั การตดัสินดงักล่าว จะตอ้งวางแผนอยู่บนเกณฑ์ท่ี
แน่นอน เกณฑด์งักล่าวอาจจะเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนคิดข้ึนมาเอง หรือนาํมาจากท่ีอ่ืนก็ได ้การเรียนรู้ใน
ขั้นน้ี ถือเป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุดของความรู้ความจาํ 

(ประพนัธ์ศิริ สุเสารัส, 2551) กล่าวว่าการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนได้รับเน้ือหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์จะตอ้งวดัทั้งสองลกัษณะและเพ่ือความสะดวกในการประเมินผล จึงไดท้าํการจาํแนก
พฤติกรรมในการวดัผลวิชาวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สาํหรับเป็นเกณฑว์ดัความสามารถดา้นต่างๆ 4 ดา้นคือ 
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1.  ดา้นความรู้ความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีเคยเรียนมาแลว้
เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ขอ้ตกลง คาํศพัท ์หลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

2.  ดา้นความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความและ
แปลความรู้โดยอาศยัขอ้เทจ็จริง ขอ้ตกลง คาํศพัท ์หลกัการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ 

3.  ดา้นการนาํไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างกนัออกไป หรืสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

4.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทกัษะกระบวนการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการคาํนวณ การจัด
กระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ทกัษะการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสเปสกบัเปส และสเปสกบัเวลา 

จากเอกสารข้างต้นผูว้ิจัยได้จ ําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ดา้น คือ ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้และทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ควาก
หลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ประเภทและสมบติัของวสัดุ 
 
2.6  ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลาย
ความหมาย ดงัน้ี 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้่า 
พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

(Nowak, J. A. and Plucker, J, 2002) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีทาํของบุคคลท่ีมีต่องานใน
ทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ทาํใหบุ้คคลเกิด
ความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและมีกาํลงัใจ มีความผูกพนักับ
หน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทาํ และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทาํงานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความสาํเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 
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(Nowak, J. A, 2007) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่
เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมี
ความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจ
ผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ี
ตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก
หรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความ
ตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะ
ลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

(Piaget, Jean, 1962) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆ  เม่ือไดรั้บการตอบสนอง 

(Satchwell, R., & Loepp, F. L, 2002) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมี
ส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็น
แรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 

(นภารัตน์, 2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวก
มากกวา่ทางลบ 

(เทพพนม และสวิง, 2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะท่ี
มีอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง ส่ิงท่ีขาดหายไป
ระหวา่งการเสนอใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้

(Vernon, D T A & Blake, R L, 1993) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลสําเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

จากการตรวจเอกสารขา้งตน้สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือ
ทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ี
ดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะ
เกิดข้ึน 
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2.6.1  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
(Shelly  อา้งโดย ประกายดาว, 2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความ

พึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถทาํให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีก ดงันั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและ
ความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ี แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการ
ของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

(Robert J, Sternberg and Wendy M. Williams, 1998)) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็น
ปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ย
ของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวก
หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 

(สุเทพ, 2554) ไดส้รุปว่า ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ 
มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ 

1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ี
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ 

2.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ ส่ิงแวดลอ้มใน 
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 

3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีสนองความ
ตอ้งการของบุคคล 

4.  ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉนัท์
มิตรกบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะทาํให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็น
ความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะทาํใหรู้้สึกมีหลกัประกนัและ
มีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรม 

2.6.2  การวดัความพึงพอใจ    
การวดความพึงพอใจ ในการวดัความพึงพอใจนั้น บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529) ไดใ้ห้

ทรรศนะเก่ียวกบั เร่ืองน้ีวา่ ทศันคติหรือเจตคติเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกค่อนขา้งซบัซอ้น จึง
เป็น การยากท่ีจะวดัทศันคติไดโ้ดยตรง แต่เราสามารถท่ีจะวดัทศันคติไดโ้ดยออ้ม โดยวดั ความ
คิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน 
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ฉะนั้น การวดัความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจาํกดัดว้ย   อาจมีความคลาดเคล่ือนข้ึน ถา้
บุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีย่อม
เกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดาของการวดัโดยทัว่ๆ ไป  

(ภณิดา ชยัปัญญา, 2556) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจนั้น สามารถทาํไดห้ลายวิธี  
ดงัต่อไปน้ี 

1.  การใชแ้บบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึง
สามารถกระทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือกหรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าว อาจถาม
ความพอใจในดา้นต่าง ๆ  

2.  การสมัภาษณ์เป็นวิธีการวดัความพงพอใจทางตรง   ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ วิธีการ
ท่ีดีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง   

3.  การสงัเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 9 เป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระทาํอย่าง จริงจงั และสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุฑามาศ นิยมพานิช (2556) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนมี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) โดยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหวัขอ้เน้ือหา และ 2)
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนระหว่างหวัขอ้เน้ือหามีความแตกต่างกนั (p < 0.05) โดย
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

พลกฤต โกฏิกุล (2555) ไดศึ้กษาผลการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี เพื่อพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาลบา้นคูหาสวรรค ์จงัหวดัพทัลุง พบว่า 1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกว่าของนกัเรียนท่ีไดรั้บ การสอน
แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกว่าของนักเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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กอบวิทย  ์พิริยะวฒัน์ (2554) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และพบว่า 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน กบันักเรียนท่ีไดรั้บกาจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโ้จทยปั์ญหา
วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 2) นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีเมตาคอกนิชนัในการแกโ้จทยปั์ญหาวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) นักเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีเมตา
คอดนิชนัในการแกโ้จทยปั์ญหาวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 5) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 6) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีเมตาคอกนิชนัใน
การแกปั้ญหาโจทยปั์ญหาวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สุภามาส เทียนทอง (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่า 1) ความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดยการทาํ
โครงงาน พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 2) ผลการเรียนรู้เร่ือง การ
ถนอมอาหาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกวา่
ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทั้ง 3 ดา้น โดยนกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบั 
1 คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมาคือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามลาํดบั 

ดอกออ้ รังโคตร (2553) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เร่ือง ปรากฏการณ์เก่ียวกบัอากาศในชีวิตประจาํวนั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
พบว่า 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) เร่ือง 
ปรากฏการณ์เก่ียวกบัอากาศในชีวิตประจาํวนั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 77.87/76.13 2) 
ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) เร่ือง 
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ปรากฏการณ์เก่ียวกบัอากาศในชีวิตประจาํวนั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.5936 3) นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 
เร่ือง ปรากฏการณ์เก่ียวกบัอากาศในชีวิตประจาํวนั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.001) 4) นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เร่ือง ปรากฏการณ์เก่ียวกบัอากาศในชีวิตประจาํวนัอยูใ่นระดบัมากโดยสรุป 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจ สร้างความรู้ ดว้ยตวัเอง และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัได ้
ส่วนครูผูส้อนนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ในเน้ือหาสาระและระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 ครอวซี์ค Krawczyk (2008) ไดศึ้กษา การใชว้ิธีการสอนแบบเนน้ปัญหาเป็นหลกัและ
กิจกรรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสอนบทเรียนเร่ืองการแบ่งเซลลแ์ละพนัธุกรรมในชั้นเรียนวิชาชีววิทยา
ระดบัมธัยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือแกปั้ญหาในเร่ืองของการเช่ือมโยงกนัระหว่างเน้ือหา
บทเรียนเร่ืองการแบ่งเซลลแ์ละเร่ืองพื้นท่ีของ Punnett โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนเร่ืองพนัธุกรรม
ซ่ึงใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นหลกัข้ึน ชุดกิจกรรมน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ทาํงานร่วมในกลุ่มเลก็ ๆ พร้อมกบัการทาํกิจกรรมซ่ึงในชั้นเรียนท่ีมีการสอนเน้ือหาในระดบัยากไป
ดว้ย วิธีท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนคือ การใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
รวมทั้งแบบสาํรวจเพ่ือประเมินวิธีท่ีพวกเขาชอบให้ใชก้ารเรียนการสอนทั้งแบบก่อนและหลงัการ
สอนโดยใชว้ิธีการสอนแบบเน้นปัญหาเป็นหลกัเพื่อโอกาสให้พวกเขาไดท้าํการประเมินตนเอง 
รวมทั้งยงัไดป้ระเมินการเรียนรู้ของตนเองดว้ย ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาในส่วน
เน้ือหาบทเรียนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองพนัธุศาสตร์ในระดบัยากได ้ในชั้นเรียนท่ีไดรั้บคาํแนะนาํจากครูเพียง
เลก็นอ้ยและไดรั้บการสอนใหท้าํการเช่ือมโยงระหว่างความรู้เร่ืองการแบ่งเซลลแ์ละพนัธุกรรมตาม
รูปแบบของวิธีการสอนแบบเนน้ปัญหาเป็นหลกั 

ซาวอย Savoy (2007 ) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ปัญหาเป็นหลกั : การศึกษา
รูปแบบของการฝึกปฏิบติัเพื่อการพฒันาทกัษะดา้นการทาํวิจยัท่ีดีและทกัษะดา้นการคิดแกปั้ญหาใน
การศึกษาวิชาเคมี เพ่ือส่งเสริมวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสาํหรับ
ระบบการจดัการศึกษาทางดา้นเคมีซ่ึงจะช่วยให้กาํเนิดและพฒันาทกัษะเหล่าน้ีในตวัผูเ้รียนต่อไป 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นหลักคือกลยุทธ์ในการฝึกปฏิบัติซ่ึงตอบสนองตาม
วตัถุประสงคน้ี์ การใชว้ิธีการคิดแกปั้ญหาสามารถเพ่ิมระดบัความสนใจของผูเ้รียนในการเรียนรู้
หลกัทฤษฎีดา้นเคมีไดเ้พ่ิมข้ึนโดยผา่นทาง การเขา้ไปศึกษาโดยตรงในส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้
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ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง นอกจากน้ี , กลุ่มของผูเ้รียนยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการทาํงานแบบร่วมมือกนัใน
การแบ่งปันและจดัระบบความคิดในกลุ่มของตนดว้ย พวกเขาเลือกใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยท่ีีมี
อยู่ เพื่อทาํการสร้างจุดเช่ือมโยงระหว่างหลกัการและแนวความคิดของเน้ือหาโดยนาํเสนอออกมา
ให้เห็นในรูปของภาพดิจิตอล ร่วมกบัการพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงตามทฤษฎีของ Bloom ไป
พร้อม ๆ กนัรูปแบบวิธีการสอนในลกัษณะน้ีเป็นการสร้างการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงโดยใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีมีอยูเ่พ่ือทาํการสร้างจุดเช่ือมโยงในส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุน 
ส่งเสริมและสร้างความเขม้แขง็ในประสบการณ์ดา้นการเรียนรู้ อนัมีผลให้ผูเ้รียนสามารถคิดคน้
นวตักรรมใหม่ๆ ข้ึนมาด้วยตนเองและยงัเป็นเคร่ืองหมายแทนคาํอธิบายถึงระดับองค์ความรู้ท่ี
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากหลกัทฤษฎีและแนวความคิดของเน้ือหาวิชาเหล่านั้นไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

ฮอลโลเวล Hoolowell (1997) ไดศึ้กษาเร่ืองผลการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานต่อ
ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ขั้นตอนการสอนประกอบด้วยการนําเสนอสถานการณ์ปัญหาระบุปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา กาํหนดประเดน็การเรียน อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ รวบรวมความรู้ วิเคราะห์และ
ใชค้วามรู้แกปั้ญหา สรุปความรู้ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปัญหาเป็น
ฐาน มีคะแนนเฉล่ียหลงัการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนปกติ นักเรียนท่ีเรียนดว้ย
วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั ไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบ
ปกติ มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก 

จากการศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งงานวิจยัในประเทศและงานวิจยั
ต่างประเทศ พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีช่วยฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาและไดว้ิเคราะห์แกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม และทาํให้
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการศึกษาคน้ควา้ใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย รู้จกัมี
ความคิดริเร่ิม มีความคิดสร้างสรรค ์ รู้จกัสังเกตแลว้นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั จึงทาํให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ดงันั้นการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จึง
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ท่ีควรนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนต่อไป 
 
 

DPU



 
 

 

 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อศึกษาการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงมีวิธีด  าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระยา- 
ประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) แขวงวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 210 คน จดัเป็น 6 หอ้งเรียน  

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจ่าง สิงหเสนี) แขวงวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  โดยน า 
มา 1 หอ้งเรียน จ  านวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
 
 
 
 
 

DPU



62 

 

 

3.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้

เร่ืองความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยแผนการจดัการเรียนรู้จ  านวน 7 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 14 ชัว่โมง  

2.  แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
จ านวน 1 ชุด 

3.  แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
จ านวน 1 ชุด 

4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ  านวน 1 ชุด เป็น
แบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้  

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน จ านวน 1 ชุด 
 
3.3   การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมอืในการวจิยั 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง
ความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยแผนการจดัการเรียนรู้จ  านวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชัว่โมง ซ่ึงผูว้ิจัยได้
ด  าเนินการสร้างดงัน้ี 

1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 คู่มือการจดัการเรียนรู้ แบบเรียน เน้ือหา ตวัช้ีวดั  

1.2  ศึกษารายละเอียดเน้ือหา หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว ์กบั
เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั เพื่อน าไปสร้างแผนการสอนการจดัการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

1.3  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยเลือกมาจ านวน 2หน่วย เพื่อมา
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 7 แผน ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่  3.1  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ความ
หลากหลายของพืชและสตัว ์
 

แผนที ่ ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

1 พืชดอก และพืชไม่มีดอก 1. นักเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหา
โดยการท ากิจกรรมหาความแตกต่างของพืชดอก
และพืชไม่มีดอกได ้
2. นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยการอธิบายความแตกต่างของพืช
ดอกและพืชไม่มีดอกได ้
3. นกัเรียนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัพืชดอก และพืชไม่มีดอก 

2 

2 พืชใบเล้ียงเด่ียว  
และพืชใบเล้ียงคู่ 

1. นักเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหา
โดยการท ากิจกรรมหาความแตกต่างของพืชใบ
เล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคู่ได ้
2.นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาโดยการอธิบายความแตกต่างของพืชใบ
เล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคู่ได ้
3. นกัเรียนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกับพืชใบเล้ียงเด่ียว และพืชใบ
เล้ียงคู่ 

2 

3 สตัวม์ีกระดูกสนัหลงั 1. นักเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหา
โดยการท ากิจกรรมในการหาลกัษณะของสัตว์มี
กระดูกสนัหลงั 
2.นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยการอธิบายลักษณะของสัตว์มี
กระดูกสนัหลงั 
3. นกัเรียนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัสตัวม์ีกระดูกสนัหลงั 

2 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

แผนที ่ ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

4 สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 1.  นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหา
โดยการท ากิจกรรมในการหาลกัษณะสตัวไ์ม่มี
กระดกูสนัหลงั 
2.  นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาโดยการอธิบายลกัษณะสตัวไ์ม่มีกระดูก
สนัหลงั 
3.  นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสยั มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัลกัษณะสตัวไ์ม่มีกระดูกสนั
หลงั 

2 

 
ตารางที่ 3.2  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ประเภทและ
สมบติัของวสัดุ 
 

แผนที ่ ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

5 ความยดืหยุน่ 
และความแข็ง 

1. นักเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดย
การท ากิจกรรมหาความแตกต่างและลกัษณะของ
ความยดืหยุน่และความแข็งได ้
2.นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
แกปั้ญหาโดยการอธิบายความแตกต่างและลกัษณะ
ของความยดืหยุน่และความแข็งได ้
3. นักเรียนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความยดืหยุน่และความแข็ง 

2 

6 ความเหนียว 
และการน าความร้อน 

1. นักเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดย
การท ากิจกรรมหาความแตกต่างและลกัษณะของ
ความเหนียวและการน าความร้อน 

2 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

แผนที ่ ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

  

2.นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาหาความแตกต่างและลกัษณะของความ
เหนียวและการน าความร้อน 
3. นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสยั มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความเหนียวและการน าความ
ร้อน 

 

7 การน าไฟฟ้า 
และความหนาแน่น 

1. นักเรียนสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาหา
ความแตกต่างและลกัษณะของการน าไฟฟ้าและความ
หนาแน่น 
2.นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาหาความแตกต่างและลกัษณะของการน า
ไฟฟ้าและความหนาแน่น 
3. นักเรียนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเก่ียวกบัการน าไฟฟ้าและความ
หนาแน่น 

2 

 
2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 จ  านวน 1 ชุด หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว ์กบัหน่วยการเรียนรู้
เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
2.2 ศึกษาคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของสถาบนัส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  และสถาบันอักษรเจริญทัศน์  (อจท.) เก่ียวกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้  เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ 
เร่ืองความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั 
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2.3 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4 สร้างแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาวิชาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงมีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
2.5 ก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน เน้ือหาท่ีจะวดั และเลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ี 

จะวดั โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.3  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 

รายการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 2 3 
1. การบอกปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีก  าหนด 

ไม่สามารถบอกปัญหา
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี
ก  าหนดได ้

สามารถบอกปัญหาไดท่ี้
สอดคล้องกับ เ ร่ื อง ท่ี
เรียนไดบ้างส่วน 

สามารถบอกปัญหาไดท่ี้
สอดคล้องกับ เ ร่ื อง ท่ี
เรียนไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 

2. การวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีตั้งไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

วิเคราะห์ปัญหาท่ีตั้ งไว ้
อย่างเ ป็นระบบได้ไม่
ชดัเจน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีตั้ งไวอ้ย่างเป็นระบบ
ไดบ้างส่วน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีตั้ งไวอ้ย่างเป็นระบบ
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 

3. การแสวงหาความรู้มา
ใชใ้นการแกปั้ญหา 

แสวงหาความรู้มาใชใ้น
ก า รแ ก้ ปั ญหา ได้ ไ ม่
ชดัเจน 

สามารถแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ไดบ้างส่วน 

สามารถแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 

4. การหาวิธีการแกปั้ญหา
โดยใชเ้หตุผล 

หาวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใชเ้หตุผลไดไ้ม่ชดัเจน 

ส า ม า ร ถ ห า วิ ธี ก า ร
แก้ปัญหาโดยใช้เห ตุ
ผลไดบ้างส่วน 

ส า ม า ร ถ ห า วิ ธี ก า ร
แก้ปัญหาโดยใช้เห ตุ
ผลไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 

5. การน าเสนอสรุปองค์
ความรู้ภาพรวมของการ
แกปั้ญหา 

น าเสนอสรุปองคค์วามรู้
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร
แกปั้ญหาไดไ้ม่ชดัเจน 

น าเสนอสรุปองคค์วามรู้
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน 

น าเสนอสรุปองคค์วามรู้
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร
แก้ ปัญหาได้ถู ก ต้อ ง 
ชดัเจน 

แต่ละขอ้มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ดงัน้ี 
11 - 15  คะแนน  หมายถึง ความสามารถการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง    
6 - 10  คะแนน  หมายถึง ความสามารถการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัพอใช ้  

1 - 5    คะแนน  หมายถึง ความสามารถการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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เกณฑก์ารตดัสินความสามารถในการแกปั้ญหา 

2.01 – 3.00  หมายถึง  ความสามารถการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง  

1.50 – 2.00  หมายถึง  ความสามารถการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  ความสามารถการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

3.  แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
จ านวน 1 ชุด ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างดงัน้ี 

3.1 ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทาง
ในการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

3.2 สร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5ซ่ึงมีการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3.3 ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน เน้ือหาท่ีจะวดั และเลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ีจะวดั 
โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.4  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤตกิรรมของนักเรียน 
 

รายการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

1 2 3 
1. ความร่วมมือกนัท า
กิจกรรม 

ไม่ให้ความร่วมมือกัน
ท ากิจกรรม 

ให้ความร่วมมือกันท า
กิจกรรมบางคร้ัง 

ให้ความร่วมมือกันท า
กิจกรรมทุกคร้ัง 

2. มีการแบ่งหนา้ท่ีและ
ก าหนดเป้าหมายของงาน
ชดัเจน 

มีการแบ่งหน้า ท่ีและ
ก าหนดเป้าหมายของ
งานชดัเจนไม่ชดัเจน 

มีการแบ่งหน้า ท่ีและ
ก าหนดเป้าหมายของ
งานชดัเจนบางคร้ัง 

มีการแบ่งหน้า ท่ีและ
ก าหนดเป้าหมายของ
งานชดัเจนทุกคร้ัง 

3. ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

ความสามารถในการ
ส่ือสารไม่ชดัเจน 

ความสามารถในการ
ส่ือสารชดัเจนบางส่วน 

ความสามารถในการ
ส่ือสารถกูตอ้ง ชดัเจน 

4. ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 

ไม่มีความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 

มีคว าม มุ่ งมั่น ในการ
ท างานบางคร้ัง 

มีคว าม มุ่ งมั่น ในการ
ท างานทุกคร้ัง 

5. ท างานเสร็จตามเวลาท่ี
ก  าหนด 

ท างานไม่เสร็จตามเวลา
ท่ีก  าหนด 

ท างานเสร็จตามเวลาท่ี
ก  าหนดในบางคร้ัง 

ท างานเสร็จตามเวลาท่ี
ก  าหนดทุกคร้ัง ถตูอ้ง 
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แต่ละขอ้มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ดงัน้ี 
11 - 15  คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบัสูง    
6 - 10  คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบัพอใช ้  

1 - 5    คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

เกณฑก์ารตดัสินความสามารถในการแกปั้ญหา 

2.01 – 3.00  หมายถึง  ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบัสูง  
1.50 – 2.00  หมายถึง  ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 – 1.49  หมายถึง  ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

4.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ  านวน 1 ชุด เป็น 
แบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้ ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างดงัน้ี 

4.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ขอบข่ายเน้ือหา และตวัช้ีวดั
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

4.2  วิเคราะห์เน้ือหา สาระการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง
ความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4.3  สร้างตารางจ าแนกขอ้สอบ เพ่ือสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
โดยวัดความสามารถ 6 ด้าน ตามทฤษฎีของบลูม คือ 1. ความรู้ความจ า  2. ความเข้าใจ  
3.การประยกุตใ์ช ้4.การวิเคราะห์ 5.การประเมินค่า 6.ความคิดสร้างสรรค ์

4.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองความ
หลากหลายของพืชและสัตว์ กับเร่ืองวัสดุในชีวิตประจ าว ัน โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา และ
วตัถุประสงค ์จ  านวน 1 ชุด ชนิดแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้ 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา 
เป็นฐาน จ  านวน 1 ชุด ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างดงัน้ี 

5.1  ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาก 
เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

5.2  สร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 1 ชุด  เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้  

5  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
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 3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
 1  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ผลการประเมินท่ีไดน้ าไปหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   4.21 – 5.00 หมายถึง    พอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   3.41 – 4.20 หมายถึง    พอใจมาก  
ค่าเฉล่ียระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายถึง    พอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   1.81 – 2.60 หมายถึง    พอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   1.00 – 1.80 หมายถึง   พอใจนอ้ยท่ีสุด 

6.  น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา 
แบบประเมินพฤติกรรมท างานกลุ่ม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ใหท่ี้ปรึกษาดู พิจารณา เพื่อแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข 

7.  จากนั้นน าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน แบบประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหา แบบประเมินพฤติกรรมท างานกลุ่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเมิน
คุณภาพของเคร่ืองมือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ผูว้ิจัยจึงน ามาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ท่ีมีระดบัการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ความชดัเจนของภาษา และ
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเน้ือหา ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

+1   หมายถึง   แน่ใจว่าขอ้ค  าถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
  0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
 -1   หมายถึง   แน่ใจว่าขอ้ค  าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 

เมื่อน าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาความสอดคลอ้ง
ค่า (IOC) แลว้คดัแบบทดสอบท่ีไดค่้า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีค่า 
IOC เท่ากบั 0.67-1.00  

ผูว้ิจยัไดน้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน เพื่อมาหาค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ  านาจจ าแนก (r) โดยก าหนดเกณฑก์ารผา่น ค่าความยาก
ง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80  และค่าอ  านาจจ าแนก (r) เท่ากบั 0.2 ข้ึนไป 

หลงัจากนั้นได้น าเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ จึงน าไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัต่อไป 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.4.1  ขั้นน า 

1.1 ผูส้อนให้นักเรียนจัดกลุ่มตามความสมคัรใจเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน การ
แบ่งกลุ่มดงักล่าวใชจ้นส้ินสุดการเรียนรู้ จากนั้นผูส้อนแนะน าวิธีการท างานกลุ่มและบทบาทของ
สมาชิกในกลุ่ม แต่แนะน าให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มสลบัหน้าท่ีในกลุ่มไดใ้นแต่ละคร้ังท่ีมีการท า
กิจกรรม 

1.2 ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเร่ืองท่ีเรียนแต่ละเร่ือง ซ่ึงมีทั้งหมด 7 เร่ือง 
ซ่ึงตอ้งใชปั้ญหาเป็นฐาน 

1.3 ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยพดูคุย ซกัถามนกัเรียน เปิดวิดีทศัน์และส่ืออ่ืนๆ เก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเรียน เพ่ือใหเ้ร้าความสนใจของผูเ้รียน หลงัจากนั้น เขา้สู่บทเรียน 

3.4.2  ขั้นสอน 
1.  ผูส้อนแนะน านกัเรียนทราบถึงการตั้งโจทยปั์ญหาท่ีแต่ละกลุ่มตอ้งไม่ซ ้ากนั หลงัจาก

นั้น นกัเรียนแต่ละกลุ่มคิดตั้งโจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะตอ้งเรียนตามกระบวนการของการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะตอ้งด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 1) ระบุปัญหา 2) 
ท าความเขา้ใจกบัปัญหา 3) ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 4) สงัเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่า
ของค าตอบ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน 

ถา้กลุ่มไหนมีปัญหาผูส้อนจะใหค้  าแนะน าก่อนท่ีนกัเรียนจะไปศึกษาคน้ควา้หาค าตอบ 
2.  ผูส้อนใหน้กัเรียนด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ในการหาค าตอบและจึงมาระดมความคิด 

และบนัทึกขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ 
3.  ผูส้อนใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้

และคิดพิจารณาต่อไปว่า ความรู้ท่ีไดม้ามีความถกูตอ้งสมบูรณ์และครบถว้นตามประเด็นของโจทย์
ปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอก็ตอ้งช่วยกนัศึกษาหาขอ้มูลเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์มากท่ีสุด  

4.  ผูส้อนใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายว่าขอ้มลูของแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ครบถว้นถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผูส้อนช่วยตรวจสอบ และแนะน าเพ่ิมเติม ซ่ึงให้
ครอบคลุมเน้ือหา ของวิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

5.  ผูส้อนให้นักเรียนสรุปความรู้ในภาพรวมของโจทยปั์ญหาท่ีได้ด  าเนินการศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มลู เพ่ือน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  

6.  ผูส้อนสงัเกตการณ์แกปั้ญหาและพฤติกรรมของนกัเรียน เพื่อน าไปประเมินนักเรียน
ต่อไป 
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3.4.3  ขั้นสรุป 

ผูส้อนน าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา แบบประเมินพฤติกรรม ผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ มาประมวลผล และวิเคราะห์
ต่อไป 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือน ามาวิเคราะห์ค่าร้อยละของระดบัความรู้หลงัเรียน หน่วย
การเรียนรู้เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ประเภทของวสัดุและ
สมบติัของวสัดุ และวิเคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.5.2  ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.5.3  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและพรรณนา 

 
3.6  สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 3.6.1  สถิติพ้ืนฐาน 

1. ค่าร้อยละ (Percentage)  ใชสู้ตร  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2549 : 104) 

                   100
T

A
P   

      เมื่อ  P แทน ร้อยละ 
        A  แทน คะแนนท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
              T แทน คะแนนทั้งหมด 
 
 

2. ค่าเฉล่ีย  (Arithmetic  Mean)  ใชสู้ตร  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2549 : 105) 

                
N

x
X


  

                                    เมื่อ      X   แทน       ค่าเฉล่ีย 
                                           x  แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
                                                N   แทน        จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใชสู้ตร  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2549 : 106) 

                                                 S      =        

 1NN

2
X2XN



   

                             เมื่อ       S    แทน      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
          X      แทน     คะแนนแต่ละตวั                                                                                            
                                    N    แทน     จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
         x        แทน     ผลรวม 
 

3.6.2  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตร  IOC  (Index of Item Objective Congruence) 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 107) 

                                                
N

R
IOC


  

 

                               เมื่อ    IOC      แทน     ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการ 
         เรียนรู้ 

                              R      แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                                                    N      แทน     จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 

2. หาค่าอ านาจจ าแนก ใชสู้ตร  (กรมวิชาการ, 2545:87) 

จากสูตร  
N

RR
 r L U 
                             

     เมื่อ  r แทน      ค่าอ  านาจจ าแนก 
      RU แทน      จ  านวนผูเ้ขา้รับบริการในกลุ่มสูงท่ีตอบถกู 

        RL แทน      จ  านวนผูเ้ขา้รับบริการในกลุ่มต ่าท่ีตอบถกู 
         N แทน      จ  านวนผูเ้ขา้รับบริการในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า 

3. หาค่าความยากง่าย  ใชสู้ตร (กรมวิชาการ, 2545 : 85) 

จากสูตร   
N

R
  P    

              เมื่อ    P     แทน      ดชันีความยากของขอ้สอบ 
          R     แทน      จ  านวนผูเ้ขา้รับบริการท่ีตอบขอ้สอบนั้นไดถ้กูตอ้ง 
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          N     แทน      จ  านวนผูเ้ขา้รับบริการท่ีตอบขอ้สอบทั้งหมด 
 

4. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR20 ตามวิธีของ Kuder-Richardson 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2549 ข : 85-86) 

 
 
 

เมื่อ         rtt แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 k แทน จ านวนขอ้ 

        P แทน สดัส่วนของผูต้อบถกูในแต่ละขอ้ 
        q แทน สดัส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 
        S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

 
 








 


2tt
S

pq
1

1 -k 

k
  r  DPU



 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนา
ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เคร่ืองมือในการวิจยั มีดงัน้ี แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของ
พืชและสัตว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั  แบบประเมินความสามารถในการ
แกปั้ญหาวิชาวิทยาศาสตร์ แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อน ามาวิเคราะห์ผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยผูว้ิจยั 
สรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

1.  ผลการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

3.  ผลระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ผลการวจิยั 
4.1  ผลการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-Based Learning) ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
 

ตารางที่ 4.1  แสดงคะแนน/ร้อยละ ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็น 
ฐาน แผนการเรียนรู้จ  านวน 7 แผน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นรายกลุ่มๆ ละ 6-7 คน จ  านวน 40 คน  
   

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงคะแนน/ร้อยละ ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน แผนการเรียนรู้จ  านวน 7 แผน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นรายกลุ่มๆ ละ 6-7 คน 
จ านวน 40 คน พบว่านกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผา่นเกณฑ์ไม่ต  ่า
กว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
16.66 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
ที่ 

กิจกรรม
ที่ 1 

กิจกรรม
ที่ 2 

กิจกรรม
ที่ 3 

กิจกรรม
ที่ 4 

กิจกรรม
ที่ 5 

กิจกรรม
ที่ 6 

กิจกรรม
ที่ 7 

รวม 
126 

คะแนน 

 
ร้อยละ 

 

คะแนนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ

80 

1 15 14 17 17 15 18 16 112 88.88 ผา่น 
2 12 14 17 13 12 16 14 98 77.77 ไม่ผา่น 
3 17 15 17 17 14 15 15 110 87.30 ผา่น 
4 16 17 16 18 13 14 17 111 88.10 ผา่น 
5 16 13 15 12 14 15 16 101 80.16 ผา่น 
6 14 15 17 14 15 13 16 104 82.54 ผา่น 
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4.1  ผลการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

 
ตารางที่ 4.2  แสดงคะแนน/ร้อยละ แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายกลุ่ม การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน แผนการเรียนรู้จ  านวน 7 แผน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นรายกลุ่มๆ  
ละ 6-7 คน จ านวน 40 คน  
 

กลุ่ม
ที่ 

แผนที่ 
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

แผนที่ 
6 

แผนที่ 
7 

รวม 
105 

 คะแนน 

ร้อยละ 
 

คะแนนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ  

80 

1 11 13 14 13 13 10 14 88 83.81 ผา่น 
2 9 14 14 12 12 14 13 88 83.81 ผา่น 
3 14 12 14 15 14 15 11 95 90.48 ผา่น 
4 13 11 13 14 14 14 13 92 87.62 ผา่น 
5 12 11 11 9 12 10 13 78 74.29 ไม่ผา่น 
6 14 14 15 11 13 10 14 91 86.66 ผา่น 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงคะแนน/ร้อยละ การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายกลุ่มคร้ังท่ี 1 การ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน แผนการเรียนรู้จ  านวน 7 แผน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
เป็นรายกลุ่มๆ ละ 6-7 คน จ านวน 40 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ ์
จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66 
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4.1  ผลการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

 
ตารางที่ 4.3  ตารางเปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละ ความสามารถการแกปั้ญหา และคะแนนแบบสงัเกต
พฤติกรรม 
 

 
จากตารางท่ี 4.3 ตารางเปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละ ความสามารถการแกปั้ญหา และ

คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม พบว่านักเรียนมีคะแนน /ร้อยละความสามารถการแกปั้ญหา และ
คะแนนแบบสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผา่นเกณฑไ์ม่ต  ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 
4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที ่
คะแนน

ความสามารถ
การแก้ปัญหา 

ร้อยละ 
คะแนนแบบ

สังเกต
พฤตกิรรม 

ร้อยละ 
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ80 

1 112 88.88 88 83.81 ผา่น/ผา่น 
2 98 77.77 88 83.81 ไม่ผา่น/ผา่น 
3 110 87.30 95 90.48 ผา่น/ผา่น 
4 111 88.10 92 87.62 ผา่น/ผา่น 
5 101 80.16 78 74.29 ผา่น/ไม่ผา่น 
6 104 82.54 91 86.66 ผา่น/ผา่น 
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4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้
เร่ืองวสัดุในชีวติประจ าวนั  

 
ตารางที่ 4.4  แสดงคะแนนสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 40 คน                 
               n = 40 

ล าดบั
ที่ 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ร้อยละ 
คะแนนผ่าน

เกณฑ์ไม่ต า่กว่า
ร้อยละ 80 

ล าดบั
ที่ 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ร้อยละ 
คะแนนผ่าน

เกณฑ์ไม่ต า่กว่า
ร้อยละ 80 

1 15 75 ไม่ผา่น 21 9 45 ไม่ผา่น 
2 17 85 ผา่น 22 14 70 ไม่ผา่น 
3 13 65 ไม่ผา่น 23 17 85 ผา่น 
4 18 90 ผา่น 24 12 60 ไม่ผา่น 
5 12 60 ไม่ผา่น 25 16 80 ผา่น 
6 16 80 ผา่น 26 14 70 ไม่ผา่น 
7 13 65 ไม่ผา่น 27 16 80 ผา่น 
8 16 80 ผา่น 28 15 75 ไม่ผา่น 
9 16 80 ผา่น 29 17 85 ผา่น 
10 14 70 ไม่ผา่น 30 19 95 ผา่น 
11 17 85 ผา่น 31 18 90 ผา่น 
12 15 75 ไม่ผา่น 32 14 70 ไม่ผา่น 
13 16 80 ผา่น 33 18 90 ผา่น 
14 13 65 ไม่ผา่น 34 11 55 ไม่ผา่น 
15 17 85 ผา่น 35 16 80 ผา่น 
16 16 80 ผา่น 36 13 65 ไม่ผา่น 
17 14 70 ไม่ผา่น 37 17 85 ผา่น 
18 17 85 ผา่น 38 16 80 ผา่น 
19 16 80 ผา่น 39 19 95 ผา่น 
20 14 70 ไม่ผา่น 40 17 85 ผา่น 
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จากตารางท่ี 4.4 แสดงคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 40 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ตามท่ีก  าหนดไว ้จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผา่น
เกณฑ ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 
 

4.3  ผลระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 
 
ตารางที่ 4.5  ผลของระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ความหลากหลายของพืช กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั 
ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

การจดัการเรียนการสอน X S.D. แปลความหมาย 
ด้านการเรียนการสอน 4.52 0.27 มากที่สุด 
1. การจดัการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบ 4.63 0.29 มากที่สุด 
2. นกัเรียนมีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 4.50 0.27 มากที่สุด 
3. การจดัการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน 4.60 0.28 มากที่สุด 
4. การเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนสามารถรู้จกัวิธีแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 4.80 0.35 มากที่สุด 
5. ใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม 4.08 0.18 มาก 
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 4.31 0.23 มากที่สุด 
6.ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และใหแ้กปั้ญหาดว้ยตนเอง 4.38 0.24 มากที่สุด 
7. มีหนงัสือ ต ารา อินเทอร์เน็ต ใหส้ าหรับสืบคน้ 4.10 0.20 มาก 
8. กระตุน้ใหน้กัเรียนน าความรู้มาแกปั้ญหา  4.43 0.28 มากที่สุด 
9. ฝึกการท างานกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดระหว่างนกัเรียน 4.30 0.21 มากที่สุด 
10. นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได  ้ 4.35 0.24 มากที่สุด 
ด้านการประเมินผล 4.33 0.24 มากที่สุด 
11. เน้ือหาท่ีเรียนมีความสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบ 4.55 0.29 มากที่สุด 
12. มีการเฉลยและอธิบายค าตอบ 4.43 0.25 มากที่สุด 
13. เปิดเผยคะแนนที่ไดจ้ากการวดัผล  4.33 0.23 มากที่สุด 
14. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อนาไปสู่การพฒันาตนเอง 4.05 0.22 มาก 
15. การวดัและประเมินผลการเรียนมีความชดัเจนและยติุธรรม  4.28 0.21 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

การจดัการเรียนการสอน X S.D. แปลความหมาย 
ด้านผู้สอน 4.42 0.24 มากที่สุด 
16. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้ักถาม 4.43 0.24 มากที่สุด 
17. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิด วิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 4.28 0.21 มากที่สุด 
18. มีการใชส่ื้อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 4.50 0.26 มากที่สุด 
19. ครูผูส้อนตอบค าถามไดช้ดัเจนตามขอ้สงสัยของนกัเรียน 4.35 0.23 มากที่สุด 
20. ครูผูส้อนใหค้วามรู้เขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน 4.53 0.29 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.25 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.5 ผลของระดบัความพึงพอใจ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ความหลากหลาย
ของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดบั มากท่ีสุด (X = 4.52, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาแต่ละดา้นมีระดับความพึงพอใจเรียง
ตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นการเรียนการสอน (X = 4.52, S.D. = 0.27) ดา้นผูส้อน (X = 4.42, S.D. = 0.24) 
ดา้นการประเมินผล (X = 4.33, S.D. = 0.24) และดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ (X = 4.31, S.D. = 
0.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.  ดา้นการเรียนการสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
เรียงตามรายขอ้จากมากไปหานอ้ย แสดงตามล าดบั ดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 การเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนสามารถ
รู้จกัวิธีแกปั้ญหาอย่างเป็นทางการ ( X = 4.80, S.D. = 0.35) ล าดบัท่ี 2 การจดัการเรียนรู้ท าให้
นกัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบ ( X = 4.63, S.D. = 0.29) ล าดบัท่ี 3 การจดัการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเขา้ใจ
เน้ือหามากข้ึน (X = 4.60, S.D. = 0.28) ล  าดบัท่ี 4 นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองนอก
ห้องเรียน (X = 4.50, S.D. = 0.27) ล  าดบัท่ี 5 ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้การสอนไดเ้หมาะสม       
(X = 4.08, S.D. = 0.18) 
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2.  ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเรียงตามรายขอ้จากมากไปหานอ้ย แสดงตามล าดบั ดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 กระตุน้ให้นักเรียนน า
ความรู้มาแกปั้ญหา (X = 4.43, S.D. = 0.28) ล  าดบัท่ี 2 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ 
และให้แก้ปัญหาด้วยตนเอง (X = 4.38, S.D. = 0.24) ล  าดับท่ี 3 สามารถแก้ปัญหาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้(X = 4.35, S.D. = 0.24) ล  าดบัท่ี 4 ฝึกการท างานกลุ่ม แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
(X = 4.30, S.D. = 0.21) ล  าดบัท่ี 5 มีหนงัสือ ต ารา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้นักเรียนสืบคน้ (X = 4.10, 
S.D. = 0.20) 

3.  ดา้นการประเมินผล นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเรียง
ตามรายขอ้จากมากไปหานอ้ย แสดงตามล าดบั ดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 เน้ือหาท่ีเรียนมีความสอดคลอ้งกบั
แบบทดสอบ (X = 4.55, S.D. = 0.29) ล  าดบัท่ี 2 มีการเฉลยหรือช้ีแนะแนวทางของค าตอบ  
(X = 4.43, S.D. = 0.25) ล  าดบัท่ี 3 เปิดเผยคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผล (X = 4.33, S.D. = 0.23)  
ล าดบัท่ี 4 การวดัและประเมินผลการเรียนมีความชดัเจนและยติุธรรม (X = 4.28, S.D. = 0.21)  
ล าดบัท่ี 5 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อน าไปสู่การพฒันาตนเอง (X = 4.05, S.D. = 0.22) 

4.  ดา้นผูส้อน นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเรียงตามราย
ขอ้จากมากไปหานอ้ย แสดงตามล าดบั ดงัน้ี ล  าดบัท่ี 1 ครูผูส้อนใหค้วามรู้เขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน 
 (X = 4.53, S.D. = 0.29) ล  าดบัท่ี 2 ใชส่ื้อการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (X = 4.50, S.D. 
= 0.26) ล  าดบัท่ี 3 ให้โอกาสนักเรียนไดซ้กัถาม (X = 4.43, S.D. = 0.24) ล  าดบัท่ี 4 ตอบค าถามได้
ชดัเจนตามขอ้สงสัยของนักเรียน (X = 4.35, S.D. = 0.23) ล  าดบัท่ี 5 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถคิด 
วิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล (X = 4.28, S.D. = 0.21) 

ผลการจากศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เรียงตามคะแนน
ไดม้ากท่ีสุด คือ การเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนสามารถรู้จกัวิธีแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (X = 4.80,  
S.D. = 0.35) ส่วนผลการจากศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีอยู่ในระดบัมีน้อยท่ีสุด คือ ให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัเพื่อน าไปสู่การพฒันาตนเอง (X = 4.05, S.D. = 0.22) 

 

DPU



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ืองการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงล  าดบัขั้นตอนการสรุป อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
         1.  เพื่อศึกษาการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
สมมตฐิานของการวจิยั 

1. นกัเรียนมคีวามสามารถเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนผา่น
เกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการแกปั้ญหา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

3. นกัเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อยูร่ะดบัมาก 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) แขวงวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 210 คน จดัเป็น 6 หอ้งเรียน  

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจ่าง สิงหเสนี) แขวงวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยน ามา 1 
หอ้งเรียน จ  านวน 40 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive ) 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอิสระ 
การจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ตวัแปรตาม 
1. ความสามารถในการแกปั้ญหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมต่ีอการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง
ความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยแผนการจดัการเรียนรู้จ  านวน 7 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 14 ชัว่โมง  

2. แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 1 ชุด 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
จ านวน 1 ชุด 
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4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ  านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบ
ปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ  านวน 20 ขอ้  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
จ านวน 1 ชุด 
 
ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มลู 

วิธีด  าเนินการวิจยัทดลองโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง 
ความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 40 คน มีวิธีด  าเนินการวิจยัดงัน้ี 
1.  ขั้นน า 

1.1 ผูส้อนให้นักเรียนจดักลุ่มตามความสมคัรใจเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน การแบ่งกลุ่ม
ดงักล่าวใชจ้นส้ินสุดการเรียนรู้ จากนั้นผูส้อนแนะน าวิธีการท างานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 
แต่แนะน าใหน้กัเรียนทุกคนในกลุ่มสลบัหนา้ท่ีในกลุ่มไดใ้นแต่ละคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรม 

1.2 ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของเร่ืองท่ีเรียนแต่ละเร่ือง ซ่ึงมีทั้งหมด 7 เร่ือง ซ่ึงตอ้ง
ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

1.3 ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยพดูคุย ซกัถามนกัเรียน เปิดวิดีทศัน์และส่ืออ่ืนๆ เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีเรียน เพ่ือใหเ้ร้าความสนใจของผูเ้รียน หลงัจากนั้น เขา้สู่บทเรียน 
2.  ขั้นสอน 

2.1 ผูส้อนแนะน านกัเรียนทราบถึงการตั้งโจทยปั์ญหาท่ีแต่ละกลุ่มตอ้งไม่ซ ้ากนั หลงัจากนั้น 
นกัเรียนแต่ละกลุ่มคิดตั้งโจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะตอ้งเรียนตามกระบวนการของการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะตอ้งด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 1) ระบุปัญหา 2) ท าความ
เขา้ใจกบัปัญหา 3) ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 4) สงัเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
6) น าเสนอและประเมินผลงาน 

ถา้กลุ่มไหนมีปัญหาผูส้อนจะใหค้  าแนะน าก่อนท่ีนกัเรียนจะไปศึกษาคน้ควา้หาค าตอบ 
2.2 ผูส้อนให้นักเรียนด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ในการหาค าตอบและจึงมาระดมความคิด 

และบนัทึกขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ 
2.3 ผูส้อนใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

คิดพิจารณาต่อไปว่า ความรู้ท่ีไดม้ามีความถกูตอ้งสมบูรณ์และครบถว้นตามประเด็นของโจทยปั์ญหาท่ี
ตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอก็ตอ้งช่วยกนัศึกษาหาขอ้มูลเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์มาก
ท่ีสุด 
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2.4 ผูส้อนให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายว่าขอ้มูลของแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ครบถว้นถกูตอ้งสมบูรณ์หรือไม่ โดยผูส้อนช่วยตรวจสอบ และแนะน าเพ่ิมเติม ซ่ึงให้ครอบคลุม
เน้ือหา ของวิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

2.5 ผูส้อนใหน้กัเรียนสรุปความรู้ในภาพรวมของโจทยปั์ญหาท่ีไดด้  าเนินการศึกษาคน้ควา้
หาขอ้มลู เพ่ือน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  

2.6 ผูส้อนสังเกตการณ์แกปั้ญหาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อน าไปประเมินนักเรียน
ต่อไป 
3.  ขั้นสรุป 

ผูส้อนน าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา แบบประเมินพฤติกรรม ผลการ 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ มาประมวลผล และวิเคราะห์ต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. รวบรวมขอ้มลูทั้งหมดเพ่ือน ามาวิเคราะห์ค่าร้อยละของระดบัความรู้หลงัเรียน หน่วยการ
เรียนรู้เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ประเภทของวสัดุและสมบติัของ
วสัดุ และวิเคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ขอ้มลู 
3. อภิปรายผล โดยใชต้ารางและพรรณนา 

 
5.1  สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
จากกการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การพฒันาความสามารถการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 มีผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ผลการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem- 
Based Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและ
สตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั พบว่านกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ ์
จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66 และพบว่านักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมในการเรียนรู้วิชา
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วิทยาศาสตร์ผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 
1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวัสดุใน
ชีวิตประจ าวนั พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามท่ีก  าหนดไว ้
จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ต่อการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุใน
ชีวิตประจ าวนั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (X = 4.52, 
S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาแต่ละดา้นมีระดบัความพึงพอใจเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นการเรียนการสอน  
(X = 4.52, S.D. = 0.27) ดา้นผูส้อน (X = 4.42, S.D. = 0.24) ดา้นการประเมินผล (X = 4.33, S.D. = 0.24)  
และดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ (X = 4.31, S.D. = 0.23) 
 
5.2  อภิปรายผล 

การวจิยัเร่ืองการพฒันาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน   

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว ์
กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั พบว่านกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 
1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66 จะเห็นไดว้่าคะแนนความสามรถในการแกปั้ญหาของกลุ่มท่ี 2 นักเรียน
เลขท่ี 3, 5, 7, 14, 28, 40 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 77.77 ไม่ผ่านเกณฑ์ เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมี
ความคิด วิเคราะห์ แยกแยะไดน้อ้ย และเกิดจากการเรียนรู้ชา้ ส่วนผลของคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม
ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 
มีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.6 จะเห็นไดว้่าคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มท่ี 5 นักเรียนเลขท่ี 11, 21, 22, 26, 33, 34 คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผ่าน
เกณฑ ์เน่ืองจากนกัเรียนขาดความรับผดิชอบในบางส่วน ขาดการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั (สุภามาส เทียนทอง, 2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่านกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา
อยู่ในระดบัสูง เมื่อพิจารณารายดา้นนักเรียนมีความสามารถในการระบุปัญหาและเสนอแนวทางการ
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แกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัสูงเป็นอนัดบั 1 ความสามารถการน าเสนอโครงงานอยูใ่นระดบัสูงเป็น
ล าดบัสุดทา้ย สอดคลอ้งกบั (Sikharintharn Khotsing, 2557) ไดศ้ึกษา เร่ือง การพฒันารูปแบบการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับพฒันาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัปรากฏว่านกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการสอน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบั (ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2558) กล่าวว่า การท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการเรียนท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ปัญหาจะเป็น
ตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและคน้ควา้หาค าตอบ โดยการก าหนดจุดมุ่งหมายการ
เรียน รู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ รวบรวมความรู้และน ามาสรุปเป็นความรู้ใหม่  เป็น
ลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นทกัษะการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็น กระบวนการท่ีมีความหมายส าคญั ช่วยให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้
ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ (พลกฤต โกฏิกุล, 2555, บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาเร่ืองผลการสอนท่ีใชปั้ญหา
เป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ีเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวดัพทัลุง  ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกว่าของ
นักเรียนท่ีได้รับ การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูง
กว่าของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั (ดอกออ้ 
รังโคตร, 2553) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้แบบน้ี “ปัญหา” จดัเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจใฝ่หา
ความรู้การก าหนดประเด็นปัญหาเพ่ือน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้จึงเร่ิมตน้ท่ีความสนใจของผูเ้รียนเป็น
หลกัหากเป็นเร่ืองใกลต้วัน่าสนใจมีคุณค่าและความหมายแลว้ก็จะน าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนท่ี
ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนทั้งความรู้ทกัษะกระบวนการการการคิดขั้นสูงและการท างานร่วมกนัเป็นทีมได้
ทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งค านึงถึงหลกัสูตรสถานศึกษาแหล่งท่ีมาของขอ้มลูขอบข่ายของปัญหากิจกรรมการเรียน
การสอนเทคนิคการตั้งปัญหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ การก าหนดบทบาทผูส้อนและผูเ้รียน 
ตามแนวทางการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เช่นเดียวกบัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองความ
หลากหลายของพืช โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงการสอนทกัษะกาคิดแกปั้ญหาจะตอ้งก าหนดสถานการณ์ท่ี
เปิดโอกาสให้เด็กไดฝึ้กฝนเพ่ือให้เกิดทกัษะท่ีส าคัญ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณ์เน้ือเร่ืองท่ีเรียนรู้ 
เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบติัอยา่งเป็นระบบดว้ยตนเองและแนวคิดของ (กาเย ่Gagne, 1970, 63) ไดก้ล่าวถึง การแกปั้ญหา
ว่า ความสามารถในดา้นการคิดแกคิ้ดปัญหารูปแบบของการเรียนรู้อย่างหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัความคิดรวบ
ยอดเป็นพ้ืนฐานการเรียน เป็นการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายเป็นการเลือกเอาวิธีการ หรือกระบวนการท่ี
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เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่จุดหมายท่ีถกูตอ้งนั้น โดยอาศยัความรู้แจง้ หรือความหย ัง่เห็น (Insight) ในปัญหา
อยา่งถ่องแทเ้สียก่อนจึงจะเป็นปัญหา ดงันั้นการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายของพืช 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงการสอนทกัษะการคิดแกปั้ญหา ทางวิทยาศาสตร์ท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหา
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง มีเหตุผล มีขั้นตอนท่ีเหมาะสมต้องใช้
ความคิดอยา่งซบัซอ้น รวมทั้งสติปัญญา สมรรถภาพทางสมองประสบการณ์และความถนัดเพ่ือท่ีจะหา
วิธีการแกปั้ญหาตามสาเหตุและสามารถวิเคราะห์เหตุผลท่ีจะเกิดจากการใชว้ิธีการแกปั้ญหานั้นไดดี้ 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสตัว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั 
พบว่านกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ตามท่ีก  าหนดไว ้จ  านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 จะเห็นไดว้่านักเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ผา่นเกณฑส์อดคลอ้งกบัคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหา
ของกลุ่มท่ี 2 นักเรียนเลขท่ี 3, 5, 7, 14, 28, 40 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 77.77 ไม่ผ่านเกณฑ์ เน่ืองจาก
นักเรียนแต่ละคนมีความคิด วิเคราะห์ แยกแยะได้น้อย และเกิดจากการเรียนรู้ช้า และสอดคลอ้งกับ
คะแนนแบบสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มท่ี 5 นักเรียนเลขท่ี 11, 21, 22, 26, 
33, 34 คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผา่นเกณฑ ์เน่ืองจากนกัเรียนขาดความรับผิดชอบในบางส่วน ขาดการมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั แต่นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม 2 และกลุ่ม 5 ไดค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผ่านเกณฑ์ มีเลขท่ี 11, 33, 40  เน่ืองจากเป็นนักเรียนท่ีเรียนรู้ได้
รวดเร็ว ช่างพดู รู้จกัแกปั้ญหา แสดงออกถึงการใชเ้หตุผลในเร่ืองต่างๆ มีทกัษะในการจ า จึงท าให้สอบ
ไดค้ะแนนมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (สุฑามาศ นิยมพานิช, 2556) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงั
เรียนมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.05) โดยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหัวขอ้เน้ือหา และ 
2) ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนระหว่างหวัขอ้เน้ือหามีความแตกต่างกนั (p < 0.05) โดยมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน และสอดคลอ้งกบั (ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ,์ 2554) ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต โดยการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจ านวน 46 คน มีคะแนนเฉล่ีย (X) เท่ากบั 29.22 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.78  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว ์กบัหน่วย
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การเรียนรู้เร่ืองวสัดุในชีวิตประจ าวนั พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด (X = 4.52, 
S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาแต่ละดา้นมีระดบัความพึงพอใจเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นการเรียนการสอน  
(X = 4.52, S.D. = 0.27) ดา้นผูส้อน (X = 4.42, S.D. = 0.24) ดา้นการประเมินผล (X = 4.33, S.D. = 0.24)  
และดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ (X = 4.31, S.D. = 0.23) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (สุเทพ แพทยจ์นัลา, 2554,
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 
โดยการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการวิจยัพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เร่ือง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต หลงัผา่นการจดัการเรียนรู้พบว่า
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทครูผูส้อน บทบาทของผูเ้รียนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนและการ
วดัผลประเมินผลการเรียนอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั (ภาณุวฒัน์ เปรมปรี, 2556) ไดศ้ึกษาเร่ือง 
การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศน ้ าจืด ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน จงัหวดัสระบุรี พบว่านักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนอยู่ใน
ระดบัมาก (4.83) 
 
5.3  ข้อค้นพบ 

1. กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์
ปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจดว้ยตนเองและหาเพ่ือนร่วมกลุ่มท างาน โดยเร่ิมจากการพิจารณาการตั้งปัญหา 
ร่วมกนัศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูล วางแผนการด าเนินงาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
แกปั้ญหาใหป้ระสบความส าเร็จเป็นความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ มีการสรุปความรู้จากการท างาน มีการ
แบ่งงานกนัท า มีความรับผดิชอบ เพื่อการด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จ เม่ือท าหลายๆ คร้ังนักเรียน
จะเกิดความช านาญ ครูผูส้อนมีส่วนร่วม คือ เป็นเพียงท่ีปรึกษา  

2. กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาความสามารถ
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนกลา้คิดกลา้ท า รู้จกัศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งในและนอก
หอ้งเรียน จึงท าใหน้กัเรียนสามารถรู้จกัวิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ และท าให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหา
มากข้ึน นกัเรียนน่าจะน าไปประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนัได ้และกบัการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

3. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนท่ีไดท้ าการสังเกต พบว่า พฤติกรรมการท างาน
กลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัสูง 
จากแบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม นกัเรียนร่วมมือกนัท ากิจกรรม มีการ
แบ่งหนา้ท่ีและก าหนดเป้าหมายของงานชดัเจน มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
ขณะมีการเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ และนกัเรียนท างานเสร็จตามเวลาท่ีก  าหนดไปดว้ยกนั มีการเสนอและ
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเจอ มีวิธีคิดสร้างสรรค์
ในการน าเสนอผลงาน 

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
1. ครูควรตรวจสอบแหล่งคน้ควา้หาความรู้ของนักเรียน เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นท่ีตั้งไว ้

เป็นปัญหา ส าหรับการหาค าตอบ เช่น จดัมุมศึกษาคน้ควา้ในหอ้งเรียน หรือให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้ใน
หอ้งสมุด หรือในหอ้งอินเทอร์เน็ต โดยครูผูส้อนตอ้งประสานงานกบัครูท่ีรับผิดชอบห้องแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน  

2. เวลาในการน าเสนอแต่ละเร่ืองนั้นนกัเรียนยงัใชเ้วลามากกว่าท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงครูตอ้งก  ากบั
ดูแลเร่ืองเวลาใหเ้หมาะสม ครูตอ้งก าหนดเวลาใหก้ระชบั  

3. หลงัจากน าเสนอในห้องแล้ว ควรให้นักเรียนน าเสนอเป็นป้ายนิเทศ เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในระยะเวลาต่อเน่ือง 

5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเก่ียวกบัการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนรู้ดว้ยตนเองในวิชา

วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัส ว 15101       วชิา วทิยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์          ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความหลากหลายของพชืและสัตว์  
เร่ือง ความหลากหลายของพชืดอกและพชืไม่มีดอก 

แผนที ่1                                                                           เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง 
********************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์
และส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
1. ว 1.2  ป.5/3 จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
2. ว 1.2 ป.5/4 ระบุลกัษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ โดยใช้

ลกัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  

ตวัช้ีวัด 
1. ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคาํถามเก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา  

 ตามท่ีกาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ  
2. ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้  

และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ   
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3. ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ี 
เช่ือถือได ้                             

4. ว 8.1 ป.5/4  บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป   

5. ว 8.1 ป.5/5  สร้างคาํถามใหม่เพื่อการสาํรวจตรวจสอบต่อไป 
6. ว 8.1 ป.5/6  แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
7. ว 8.1 ป.5/7  บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง                      
8. ว 8.1 ป.5/8  นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง

กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนรู้ปัญหาและสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการทาํกิจกรรมหา
ความแตกต่างของพืชดอกและพืชไม่มีดอกได ้

2. นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาโดยการอธิบายความ
แตกต่างของพืชดอกและพืชไม่มีดอกได ้

3. นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัพืชดอก และ
พืชไม่มีดอก  

สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
  พืชดอกมีส่วนประกอบ ไดแ้ก่ ราก ลาํตน้ ใบ และดอก เม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ีจะ
สร้างดอกข้ึนทาํหนา้ท่ีในการสืบพนัธุ์ ส่วนพืชไม่มีดอกมีส่วนประกอบ ไดแ้ก่ ราก ลาํตน้ และใบ  พืช
ประเภทน้ีสืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์ 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 
การจาํแนกพืช ถา้ใชก้ารมีดอกเป็นเกณฑ ์จาํแนกไดเ้ป็น 
  พืชดอก หมายถึง พืชท่ีมีส่วนประกอบต่าง ๆ ครบ และมีดอกเป็นโครงสร้างท่ีใชใ้น 

การสืบพนัธ์ุ มีผลและเมลด็ เช่น กหุลาบ มะลิ มะม่วง 
  พืชไร้ดอก หมายถึง พืชท่ีมีส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ครบ และท่ีสาํคญัคือไม่มีดอก ผล

และเมลด็ เช่น เฟิร์น มอส ปรง สาหร่าย สนสองใบ สนสามใบ 
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สมรรถนะสําคัญ 
1. ทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
2. ทกัษะการสงัเกต 
3. ทกัษะการเปรียบเทียบ 
4. ทกัษะการจาํแนกประเภท  
5. การลาํดบัขั้นตอนความคิด  
6. ทกัษะการทาํงานร่วมกนัในกลุ่ม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

การวดัและการประเมนิ 

วธีิการวดัและประเมนิผล เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

สงัเกตความสามารถใน 
การแกปั้ญหา 

แบบประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตพฤติกรรม 
การทาํงานกลุ่ม 

แบบประเมินพฤติกรรม 
การทาํงานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

 
กจิกรรมการเรียนรู้  
ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 กาํหนดปัญหา 

1.1 ใหน้กัเรียนนัง่ประจาํกลุ่มท่ีไดจ้ดัไวใ้นชัว่โมงท่ีแลว้ 
1.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
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นกัเรียนดู จึง
ดอกมีลกัษณะ
 
 
 
 
  

ครูไดน้าํมาให้
ขั้

กาํหนดไว ้แล

อินเตอร์เน็ต เ
ขั้

หาคาํตอบ 

ไดข้อ้มูลจากก
ขั้

สมบูรณ์และค
อภิปรายและช
 
 
 

1.3 ค
นาํพืชทั้ง 2 ช
ะอยา่งไร 

  
1.4 ครูใ

หศึ้กษา 
ขั้นท่ี 2 ขั้นทาํค

2.1 นกัเ ี
ละส่ิงท่ีตอ้งกา

2.2 ใหน้ั
เป็นตน้ เพ่ือท่ี
ขั้นท่ี 3 ขั้นการ

3.1 นกัเ ี

3.2 นกัเ ี
การศึกษาคน้ค
ขั้นท่ี 4 สงัเครา

4.1 นกัเ ี
4.2 นั

ครบถว้นตาม
ช่วยกนัศึกษาเ

ครูพูดคุย ซกัถ
ชนิดมาใหน้กัเ

 
 
 

       ดอกดาวเ ื
ใหน้กัเรียนแต่

ความเขา้ใจกบั
เรียนแต่ละกลุ
ารทราบ เพ่ือห
นกัเรียนศึกษา
จะศึกษาและ
รดาํเนินการศึก
เรียนแต่ละกลุ

เรียนบนัทึกขอ้
ควา้ 
าะห์ความรู้ 
เรียนแต่ละกลุ
กัเรียนแต่ละ
มประเด็นปัญห
เพ่ิมเติม 

ถามนกัเรียนแ
เรียนพิจารณา

รือง           
ต่ละกลุ่มร่วมกั

บปัญหา 
ลุ่มร่วมกนัศึกษ
หาวธีิคน้หาคาํ
คน้ควา้จากแห
ทาํความเขา้ใจ
กษาคน้ควา้ 
ลุ่มดาํเนินการศึ

อ้มูลและผลก

ลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไ
กลุ่มร่วมกนัคิ
หาท่ีตอ้งการ

และเปิดวีดีโอ
า ซ่ึงไดก้าํหน

 ต้นเฟิ
กนัคิดตั้งปัญห

ษาวิเคราะห์ แ
าตอบ 
หล่งขอ้มลูต่าง
จกบัโจทยปั์ญ

ศึกษาจากพืชท

การดาํเนินการ

ไดจ้ากการศึก
คิดพิจารณาต่
ศึกษาแลว้หรื

อเก่ียวกบัพืชด
นดสถานการณ

 

ฟิร์น 
หาเก่ียวกบัพืช

แยกแยะเก่ียวกั

งๆ เช่น หนงัสื
ญหา 

ทั้ง 2 ชนิด แล

รศึกษาคน้ควา้

กษาคน้ควา้มา
่อไปว่า ความ
รือยงั ถา้ขอ้มูล

ดอกและพืชไ
ณ์ว่า พืชดอกแ

ดอกและพืชไ

กบัส่ิงท่ีโจทยป์

สือเรียน หอ้งส

ละระดมความ

าลงในกระดาษ

แลกเปล่ียนเรี
มรู้ท่ีไดม้ามีค
ลยงัไม่เพียงพ

104 

ไม่มีดอกให้
และพืชไม่มี

ไม่มีดอกท่ี

ปัญหาได้

สมุด 

มคิดในการ

ษรายงาน ท่ี

รยนรู้ 
วามถูกตอ้ง
พอก็ร่วมกนั
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ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและเมินค่าของคาํตอบ 
5.1 นกัเรียนทุกกล่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้และร่วมกนัอภิปรายว่า

ข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วย
ตรวจสอบ และแนะนาํเพิ่มเติม ซ่ึงใหค้รอบคลุมสาระหลกัๆ ดงัน้ี 

 5.1.1 วิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใช ้
 5.1.2 ผลการสาํรวจคน้หาท่ีไดจ้ากวิธีการต่างๆ กนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของ

กลุ่มหรือไม่ 
5.2 นกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาเก่ียวกบัพืชดอกและพืช

ไม่มีดอกอีกคร้ัง 
ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน 

6.1 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดาํเนินการศึกษา
คน้ควา้ของกลุ่ม เพื่อนาํเสนอหนา้ชั้นตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจ 

6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอผลการดาํเนินการศึกษา
คน้ควา้หนา้ชั้นเรียน 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 
2. พืชดอกและพืชไม่มีดอก  
3. วีดีโอ เก่ียวกบัพืชดอกและพืชไม่มีดอก 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. หอ้งสมุด 
3. คน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัส ว 15101         วชิา วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์        ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความหลากหลายของพชืและสัตว์                เร่ือง พชืใบเลีย้งเดีย่ว และพชืใบเลีย้งคู่ 
แผนที ่2                                                       เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 
********************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์
และส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
1. ว 1.2  ป.5/3 จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
2. ว 1.2 ป.5/4 ระบุลกัษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ โดยใช้

ลกัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  

ตวัช้ีวัด 
1. ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคาํถามเก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา  

ตามท่ีกาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ  
2. ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสงัเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้  

และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ   
3. ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ี  

เช่ือถือได ้                            
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4. ว 8.1 ป.5/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป   

5. ว 8.1 ป.5/5 สร้างคาํถามใหม่เพื่อการสาํรวจตรวจสอบต่อไป 
6. ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
7. ว 8.1 ป.5/7 บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง                      
8. ว 8.1 ป.5/8 นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง

กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนรู้ปัญหาและสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการทาํกิจกรรมหา 
ความแตกต่างของพืชใบเล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคู่ได ้

2. นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาโดยการอธิบายความ
แตกต่างของพืชใบเล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคู่ได ้

3. นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสยั มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัพืชใบเล้ียง 
เด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ 

สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
พืชใบเล้ียงเด่ียว เป็นพืชท่ีมีใบเล้ียงงอกออกมาจากเมลด็เพียงใบเดียว มีลกัษณะใบแคบและ

ตั้งตรง เสน้ใบเรียงแบบขนาน ส่วนพืชใบเล้ียงคู่ เป็นพืชท่ีมีใบเล้ียงงอกออกมาจากเมลด็ 2 ใบ มีลกัษณะ
ใบกวา้ง และอยูใ่นแนวนอน เส้นใบเรียงตวัเป็นร่างแห 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 
เป็นชนิดพืชดอกแบ่งออกเป็น พืชใบเล้ียงเด่ียวกบัพืชใบเล้ียงคู่ โดยใชล้กัษณะ

ส่วนประกอบของพืช ไดแ้ก่ ลกัษณะของราก ลาํตน้ และใบเป็นเกณฑ ์จาํแนกไดเ้ป็น 
 พืชใบเล้ียงเด่ียว ลกัษณะรากเป็นรากฝอย ลาํตน้เห็นเป็นขอ้ปลอ้งชดัเจน มีเสน้

ใบเป็นเสน้ขนาน เช่น กลว้ย ออ้ย หญา้ 
  พืชใบเล้ียงคู่ ลกัษณะรากเป็นรากแกว้ ลาํตน้เห็นขอ้ปลอ้งไม่ชดัเจน มีเสน้ใบ

เป็นร่างแห เช่น มะม่วง กหุลาบ  
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สมรรถนะสําคัญ 
1. ทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
2. ทกัษะการสงัเกต 
3. ทกัษะการเปรียบเทียบ 
4. ทกัษะการจาํแนกประเภท  
5. การลาํดบัขั้นตอนความคิด  
6. ทกัษะการทาํงานร่วมกนัในกลุ่ม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

การวดัและการประเมนิ 

วธีิการวดัและประเมนิผล เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

สงัเกตความสามารถใน 
การแกปั้ญหา 

แบบประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตพฤติกรรม 
การทาํงานกลุ่ม 

แบบประเมินพฤติกรรม 
การทาํงานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 กาํหนดปัญหา 

1.1 ใหน้กัเรียนนัง่ประจาํกลุ่มท่ีไดจ้ดัไวใ้นชัว่โมงท่ีแลว้ 
1.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
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คู่ใหน้กัเรียนดู
ไดก้าํหนดสถ
 
 
 

เล้ียงคู่ท่ีครูให้
ขั้

กาํหนดไว ้แล

อินเตอร์เน็ต เ
ขั้

หาคาํตอบ 

ไดข้อ้มูลจากก
ขั้

สมบูรณ์และค
อภิปรายและช
 
 
 

1.3 ครูพู
ดู จึงนาํพืชทั้ง
ถานการณ์วา่ พื

 
  

1.4 ครูใ
หป้ลูกไวไ้ดน้าํ
ขั้นท่ี 2 ขั้นทาํค

2.1 นกัเ ี
ละส่ิงท่ีตอ้งกา

2.2 ใหน้
เป็นตน้ เพ่ือท่ี
ขั้นท่ี 3 ขั้นการ

3.1 นกัเ ี

3.2 นกัเ ี
การศึกษาคน้ค
ขั้นท่ี 4 สงัเครา

4.1 นกัเ ี
4.2 นั

ครบถว้นตาม
ช่วยกนัศึกษาเ

พดูคุย ซกัถาม
 2 ชนิดมาให้
พชืใบเล้ียงเด่ีย

ต้นข้
ใหน้กัเรียนแต่
ามาศึกษาเรียน
ความเขา้ใจกบั
เรียนแต่ละกลุ
ารทราบ เพ่ือห
นกัเรียนศึกษา
จะศึกษาและ
รดาํเนินการศึก
เรียนแต่ละกลุ

เรียนบนัทึกขอ้
ควา้ 
าะห์ความรู้ 
เรียนแต่ละกลุ
กัเรียนแต่ละ
มประเด็นปัญห
เพ่ิมเติม 

มนกัเรียน และ
น้กัเรียนปลูก
ยว และพืชใบ

 

าว   
ต่ละกลุ่มร่วมกั
นรู้ 
บปัญหา 
ลุ่มร่วมกนัศึกษ
หาวธีิคน้หาคาํ
าคน้ควา้จากแ
ทาํความเขา้ใจ
กษาคน้ควา้ 
ลุ่มดาํเนินการศึ

อ้มูลและผลก

ลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไ
กลุ่มร่วมกนัคิ
หาท่ีตอ้งการ

ะเปิดวีดีโอเก่ีย
ตั้งไว ้เพื่อสงั
เล้ียงคู่มีลกัษณ

 
กนัคิดตั้งปัญห

ษาวิเคราะห์ แ
าตอบ 
หล่งขอ้มลูต่า
จกบัโจทยปั์ญ

ศึกษาจากพืชท

การดาํเนินการ

ไดจ้ากการศึก
คิดพิจารณาต่
ศึกษาแลว้หรื

ยวกบัพืชใบเล้ี
เกตและพิจาร
ณะอยา่งไร 

 

 

ต้นมะล ิ
หาเก่ียวกบัพืช

แยกแยะเก่ียวกั

งๆ เช่น หนงั
ญหา 

ทั้ง 2 ชนิด แล

รศึกษาคน้ควา้

กษาคน้ควา้มา
่อไปว่า ความ
รือยงั ถา้ขอ้มูล

ล้ียงเด่ียว และพ
รณาการงอกข

ใบเล้ียงเด่ียว 

กบัส่ิงท่ีโจทยป์

สือเรียน หอ้ง

ละระดมความ

าลงในกระดาษ

แลกเปล่ียนเรี
มรู้ท่ีไดม้ามีค
ลยงัไม่เพียงพ

109 

พืชใบเล้ียง
องพืช ซ่ึง

และพืชใบ 

ปัญหาได้

สมุด 

มคิดในการ

ษรายงาน ท่ี

รยนรู้ 
วามถูกตอ้ง
พอก็ร่วมกนั
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ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและเมินค่าของคาํตอบ 
5.1 นกัเรียนทุกกล่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้และร่วมกนัอภิปรายว่า

ข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วย
ตรวจสอบ และแนะนาํเพิ่มเติม ซ่ึงใหค้รอบคลุมสาระหลกัๆ ดงัน้ี 

 5.1.1 วิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใช ้
 5.1.2 ผลการสาํรวจคน้หาท่ีไดจ้ากวิธีการต่างๆ กนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของ

กลุ่มหรือไม่ 
5.2 นกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาเก่ียวกบัพืชใบเล้ียงเด่ียว 

และพืชใบเล้ียงคู่อีกคร้ัง 
ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน 

6.1 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดาํเนินการศึกษา
คน้ควา้ของกลุ่ม เพื่อนาํเสนอหนา้ชั้นตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจ 

6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอผลการดาํเนินการศึกษา
คน้ควา้หนา้ชั้นเรียน 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 
2. พืชใบเล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคู่  
3. วีดีโอ เก่ียวกบัพืชใบเล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคู่ 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. หอ้งสมุด 
3. คน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัส ว 15101       วชิา วทิยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์          ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความหลากหลายของพชืและสัตว์       เร่ือง ความหลากหลายสัตว์มกีระดูกสันหลงั 
แผนที ่3                                  เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 
********************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์
และส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
1. ว 1.2  ป.5/3 จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
2. ว 1.2 ป.5/4 ระบุลกัษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ โดยใช้

ลกัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  

ตวัช้ีวัด 
1. ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคาํถามเก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา  

ตามท่ีกาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ  
2. ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้  

และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ   
3. ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ี  

เช่ือถือได ้                             
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4. ว 8.1 ป.5/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์ 
ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป   

5. ว 8.1 ป.5/5  สร้างคาํถามใหม่เพื่อการสาํรวจตรวจสอบต่อไป 
6. ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
7. ว 8.1 ป.5/7 บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง                      
8. ว 8.1 ป.5/8 นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง 

กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนรู้ปัญหาและสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการทาํกิจกรรมใน
การหาลกัษณะของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

2. นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาโดยการอธิบายลกัษณะของ
สตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

3. นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัสตัวมี์กระดูก
สนัหลงั 

 
สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ สัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ปลา  

2. สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก 3. สัตวเ์ล้ือยคลาน 4. สัตวปี์ก และ 5. สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนํ้ านม แต่ละชนิดมี
ลกัษณะ การเคล่ือนท่ี การหายใจ และการสืบพนัธุ์แตกต่างกนั 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 
สตัวมี์กระดูกสันหลงั คือ สตัวท่ี์มีโครงกระดูกในตวั และมีกระดูกสนัหลงัทาํใหร่้างกายคง

รูปอยูไ่ด ้จดัเป็นสตัวช์ั้นสูง แบ่งเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ปลา ลกัษณะสําคญั หายใจดว้ยเหงือก ใชค้รีบในการเคล่ือนไหว แบ่งเป็นปลากระดูก

แขง็ ลาํตวัจะมีเกล็ดปกคลุม เช่น ปลาช่อน ปลานิล และปลากระดูกอ่อน ลาํตวัไม่มีเกล็ดปกคลุม เช่น 
ฉลาม กระเบน การสืบพนัธ์ุ ออกลูกเป็นไข่ท่ีมีเปลือกแขง็หุม้ 

2. สัตว์สะเทินนํ้ าสะเทินบก ลกัษณะสําคญั เป็นสัตวท่ี์วางไข่ในนํ้ า ตวัอ่อนหายใจด้วย
เหงือก ตวัเตม็วยัหายใจดว้ยปอดและผิวหนงั ผิวหนงัเปียกช้ืนตลอดเวลา เช่น กบ เขียด การสืบพนัธ์ุ มี
การปฏิสนธิภายนอก ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ 

3. สตัวเ์ล้ือยคลาน ลกัษณะสาํคญั ดาํรงชีวิตอยูบ่นบก หายใจดว้ยปอด ลาํตวัมีเกลด็ปกคลุม 
เป็นสตัวเ์ลือดเยน็ เช่น ก้ิงก่า เต่า การสืบพนัธ์ุ มีการปฏิสนธิภายใน ออกลูกเป็นตวั 

4. สัตวปี์ก ลกัษณะสําคญั เป็นสัตวเ์ลือดอุ่น มีขนเป็นแผง มีจะงอยปาก หายใจดว้ยปอด 
ออกลูกเป็นไข่ เช่น เพนกวิน นกเขา การสืบพนัธ์ุ มีการปฏิสนธิภายนอก ออกลูกเป็นไข่ท่ีมีวุน้หุม้ 

5. สัตว์เล้ียงลูกด้วยนํ้ านม ลกัษณะสําคญั เป็นสัตว์เลือดอุ่น ตวัเมียมีต่อมนํ้ านมเล้ียงลูก
หายใจดว้ยปอด เช่น ชา้ง โลมา การสืบพนัธ์ุ มีการปฏิสนธิภายใน ออกลูกเป็นไข่ท่ีมีเปลือกแขง็หุม้ 
 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
2. ทกัษะการสงัเกต 
3. ทกัษะการสาํรวจคน้หา 
4. ทกัษะการจาํแนกประเภท  
5. การลาํดบัขั้นตอนความคิด  
6. ทกัษะการทาํงานร่วมกนัในกลุ่ม 

 
 
 
 

DPU



114 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

การวดัและการประเมนิ 

วธีิการวดัและประเมนิผล เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

สงัเกตความสามารถใน 
การแกปั้ญหา 

แบบประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตพฤติกรรม 
การทาํงานกลุ่ม 

แบบประเมินพฤติกรรม 
การทาํงานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

 
กจิกรรมการเรียนรู้  
ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 กาํหนดปัญหา 

1.1 ใหน้กัเรียนนัง่ประจาํกลุ่มท่ีไดจ้ดัไวใ้นชัว่โมงท่ีแลว้ 
1.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
1.3 ครูพดูคุย ซกัถามนกัเรียนและเปิดวีดีโอเก่ียวกบัสัตวมี์กระดูกสนัหลงัใหน้กัเรียน

ดู ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 1. ปลา 2. สตัวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบก 3. สตัวเ์ล้ือยคลาน 4. สตัวปี์ก 5. สตัว์
เล้ียงลูกด้วยนม จึงยกตวัอย่างสัตว์ 1 ชนิด คือ ปลามาผ่ากระดูกสันหลงัให้นักเรียนได้สังเกตและ
พิจารณา ซ่ึงไดก้าํหนดสถานการณ์วา่ สตัวมี์กระดูกสนัหลงัสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งไร 

1.4 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดตั้งปัญหาเก่ียวกบัสตัวมี์กระดูกสนัหลงัแต่ละ 
ประเภทโดยกาํหนดใหก้ลุ่มละ 1 ประเภท 
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ขั้นท่ี 2 ขั้นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 
2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์ แยกแยะเก่ียวกบัส่ิงท่ีโจทยปั์ญหาได้

กาํหนดไว ้และส่ิงท่ีตอ้งการทราบ เพ่ือหาวธีิคน้หาคาํตอบ 
2.2 ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือเรียน หอ้งสมุด 

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อท่ีจะศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัโจทยปั์ญหา 
ขั้นท่ี 3 ขั้นการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 

3.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาสัตวมี์กระดูกสันหลงัแต่ละประเภท และ
ระดมความคิดในการหาคาํตอบ 

3.2 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ลงในกระดาษรายงาน ท่ี
ไดข้อ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ 

ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้ 
4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไปวา่ ความรู้ท่ีไดม้ามีความถูกตอ้ง 

สมบูรณ์และครบถว้นตามประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนั
อภิปรายและช่วยกนัศึกษาเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและเมินค่าของคาํตอบ 
5.1 นกัเรียนทุกกล่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้และร่วมกนัอภิปรายว่า

ข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วย
ตรวจสอบ และแนะนาํเพิ่มเติม ซ่ึงใหค้รอบคลุมสาระหลกัๆ ดงัน้ี 

 5.1.1 วิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใช ้
 5.1.2 ผลการสาํรวจคน้หาท่ีไดจ้ากวิธีการต่างๆ กนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของ

กลุ่มหรือไม่ 
5.2 นกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาเก่ียวกบัอีกคร้ัง 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน 
6.1 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้ของกลุ่ม เพื่อนาํเสนอหนา้ชั้นตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้

หนา้ชั้นเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 
2. ภาพและหุ่นจาํลองของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั 
3. วีดีโอ เก่ียวกบัสตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. หอ้งสมุด 
3. คน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัส ว 15101       วชิา วทิยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์          ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความหลากหลายของพชืและสัตว์ 
เร่ือง ความหลากหลายของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง 

แผนที ่4                               เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 
********************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์
และส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
1. ว 1.2  ป.5/3 จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
2. ว 1.2 ป.5/4 ระบุลกัษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ โดยใช้

ลกัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  

ตวัช้ีวัด 
1. ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคาํถามเก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ี

กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ  
2. ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้  

และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ   
 

DPU



118 
 

3. ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ี 
เช่ือถือได ้                             

4. ว 8.1 ป.5/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป   

5. ว 8.1 ป.5/5  สร้างคาํถามใหม่เพื่อการสาํรวจตรวจสอบต่อไป  
6. ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
7. ว 8.1 ป.5/7 บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง                  
8. ว 8.1 ป.5/8 นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง 

กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนรู้ปัญหาและสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการทาํกิจกรรมใน
การหาลกัษณะสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 

2. นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาโดยการอธิบายลกัษณะสตัว์
ไม่มีกระดูกสนัหลงั 

3. นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัลกัษณะสัตว์
ไม่มีกระดูกสนัหลงั  
 

สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั แบ่งเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 1. พวก

ฟองนํ้า 2. พวกสตัวท่ี์มีลาํตวักลวงหรือลาํตวัมีโพรง เช่น แมงกะพรุน ปะการัง กลัปังหา ดอกไมท้ะเล 3. 
พวกพยาธิและหนอนตวักลม 4. พวกลาํตวัเป็นปลอ้ง ไม่มีขา 5. สัตวท์ะเลผิวขรุขระ เช่น ดาวทะเล 
ปลิงทะเล เม่นทะเล 6. หอย เช่น หอยแครง หอยทาก หอยแมลงภู่ หอยโข่ง หอยขม หอยสงัข ์ส่วนหมึก
ทะเล เช่น หมึกกระดอง หมึกกล้วย หมึกยกัษ์ และ 7. สัตว์ท่ีมีขาเป็นขอ้ เช่น แมลง ยุง มด ผีเส้ือ 
แมลงวนั สตัวแ์ต่ละชนิดมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ 
สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั คือ สตัวไ์ม่มีกระดูกในตวั และไม่มีกระดูกสนัหลงั แบ่งเป็น 7 

ประเภท 
1. พวกฟองนํ้า ลกัษณะสาํคญั มีรูพรุนเลก็ ๆ กระจายทัว่ตวั ไม่มีรยางค ์เช่น ฟองนํ้าแจกนั 

ฟองนํ้าดอกเห็ด  
2. พวกสตัวท่ี์มีลาํตวักลวงหรือลาํตวัมีโพรง เช่น แมงกะพรุน ปะการัง กลัปังหา 

ดอกไมท้ะเล ลกัษณะสาํคญั มีเน้ือเยือ่น่ิมและใส รูปทรงกระบอก หรือคลา้ยตน้ไม ้เช่น แมงกะพรุน 
ปะการัง กลัปังหา ดอกไมท้ะเล 

3. พวกพยาธิและหนอนตวักลม ลกัษณะสาํคญั ลาํตวัอ่อนน่ิม อาศยัอยูใ่นร่างกายมนุษย ์
และสตัว ์และบางพวกอาศยัเป็นอิสระ เช่น พยาธิ หนอนตวักลม 

4. พวกลาํตวัเป็นปลอ้ง ไม่มีขา ลกัษณะสาํคญั ลาํตวักลม ยาว แต่ละปลอ้งไม่มีขา มีเดือยใช้
ในการเคล่ือนท่ี เช่น ปลิง ไส้เดือน 

5. สตัวท์ะเลผวิขรุขระ ลกัษณะสาํคญั ตามผวิลาํตวัหยาบ ขรุขระ มีสารพวกหินปูนเป็น
องคป์ระกอบ ไม่มีส่วนหวั ลาํตวัแยกเป็นแฉก ใตล้าํตวัมีเทา้เป็นหลอดเลก็ๆ จาํนวนมาก (เทา้ท่อ) เช่น 
ดาวทะเล ปลิงทะเล เม่นทะเล 

6. หอยและหมึกทะเล หอย มีลกัษณะสาํคญั ลาํตวัน่ิม ส่วนใหญ่มีเปลือกแขง็ซ่ึงเป็นสาร
จาํพวกหินปนูหุม้ภายนอก  เช่น หอยแครง หอยทาก หอยแมลงภู่ หอยโข่ง หอยขม หอยสงัข ์ส่วนหมกึ
ทะเล มีลกัษณะสาํคญั มีโครงแขง็อยูภ่ายในลาํตวั หายใจดว้ยปอดและผิวหนงั เคล่ือนท่ีโดยใชห้นวด 
และการพน่นํ้ าออกจากลาํตวั เช่น หมึกกระดอง หมึกกลว้ย หมึกยกัษ ์

7. สตัวท่ี์มีขาเป็นขอ้ ลกัษณะสาํคญั มีขาต่อกนัเป็นขอ้ๆ สตัวจ์าํวกแมลงมีลาํตวัแบ่งเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนหวั ส่วนอก และส่วนทอ้ง มีเปลือกแขง็หุม้ลาํตวั มีระบบหมุนเวียนเลือดและระบบ
ทางเดินอาหารท่ีสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เจริญเติบโตโดยการลอกคราบ เช่น แมลง ยงุ มด ผีเส้ือ แมลงวนั 
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สมรรถนะสําคญั 
1. ทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
2. ทกัษะการสงัเกต 
3. ทกัษะการสาํรวจคน้หา 
4. ทกัษะการจาํแนกประเภท  
5. การลาํดบัขั้นตอนความคิด  
6. ทกัษะการทาํงานร่วมกนัในกลุ่ม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

การวดัและการประเมนิ 

วธีิการวดัและประเมนิผล เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

สงัเกตความสามารถใน 
การแกปั้ญหา 

แบบประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตพฤติกรรม 
การทาํงานกลุ่ม 

แบบประเมินพฤติกรรม 
การทาํงานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

 
กจิกรรมการเรียนรู้  
ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 กาํหนดปัญหา 

1.1 ใหน้กัเรียนนัง่ประจาํกลุ่มท่ีไดจ้ดัไวใ้นชัว่โมงท่ีแลว้ 
1.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
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1.3 ครูพูดคุย ซักถามนกัเรียนและเปิดวีดีโอเก่ียวกบัสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัให้
นกัเรียนดู ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 1. พวกฟองนํ้ า 2. พวกสัตวท่ี์มีลาํตวักลวงหรือลาํตวัมีโพรง 3. 
พวกพยาธิและหนอนตวักลม 4. พวกลาํตวัเป็นปลอ้ง ไม่มีขา 5. สัตวท์ะเลผิวขรุขระ 6. หอยและหมึก
ทะเล และ 7. สตัวท่ี์มีขาเป็นขอ้ ใหน้กัเรียนไดส้งัเกตและพิจารณา ซ่ึงไดก้าํหนดสถานการณ์ว่า สตัวไ์ม่
มีกระดูกสนัหลงัสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งไร 

1.4 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดตั้งปัญหาเก่ียวกบัสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัแต่ 
ละประเภท 

ขั้นท่ี 2 ขั้นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 
2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์ แยกแยะเก่ียวกบัส่ิงท่ีโจทยปั์ญหาได้

กาํหนดไว ้และส่ิงท่ีตอ้งการทราบ เพ่ือหาวิธีคน้หาคาํตอบ 
2.2 ให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือเรียน ห้องสมุด 

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อท่ีจะศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัโจทยปั์ญหา 
ขั้นท่ี 3 ขั้นการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 

3.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาสตัวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัแต่ละประเภท และ
ระดมความคิดในการหาคาํตอบ 

3.2 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ลงในกระดาษรายงาน ท่ี
ไดข้อ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ 

ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้ 
4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไปว่า ความรู้ท่ีไดม้ามีความถูกตอ้ง

สมบูรณ์และครบถว้นตามประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนั
อภิปรายและช่วยกนัศึกษาเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและเมินค่าของคาํตอบ 
5.1 นกัเรียนทุกกล่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้และร่วมกนัอภิปรายว่า

ข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วย
ตรวจสอบ และแนะนาํเพิ่มเติม ซ่ึงใหค้รอบคลุมสาระหลกัๆ ดงัน้ี 
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 5.1.1 วิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใช ้
 5.1.2 ผลการสาํรวจคน้หาท่ีไดจ้ากวิธีการต่างๆ กนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของ

กลุ่มหรือไม่ 
5.2 นกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาเก่ียวกบัอีกคร้ัง 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน 
6.1 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้ของกลุ่ม เพื่อนาํเสนอหนา้ชั้นตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้หนา้ชั้นเรียน 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 
2. ภาพและหุ่นจาํลองของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั 
3. วีดีโอ เก่ียวกบัสตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. หอ้งสมุด 
3. คน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัส ว 15101       วชิา วทิยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์          ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 วสัดุในชีวิตประจําวนั                              เร่ือง ความยดืหยุ่นและความแข็ง 
แผนที ่5                                เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 
********************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้าง

และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ตัวช้ีวัด 
1. ว 3.1 ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบติัของวสัดุชนิดต่าง ๆ เก่ียวกบัความยดืหยุน่   

ความแขง็  ความเหนียว การนาํความร้อน  การนาํไฟฟ้า และความหนาแน่น       
2. ว 3.1 ป.5/2 สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายการนาํวสัดุไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  

ตัวช้ีวัด 
1. ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคาํถาม เก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตามท่ี

กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ  
2. ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และ

คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ   
3. ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

เช่ือถือได ้                             
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4. ว 8.1 ป.5/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป   

5. ว 8.1 ป.5/5  สร้างคาํถามใหม่เพ่ือการสาํรวจตรวจสอบต่อไป 
6. ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
7. ว 8.1 ป.5/7 บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง  
8. ว 8.1 ป.5/8 นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง 

กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการทาํกิจกรรมหาความแตกต่าง

และลกัษณะของความยดืหยุน่และความแขง็ได ้
2.นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการอธิบายความ

แตกต่างและลกัษณะของความยดืหยุน่และความแขง็ได ้
3. นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสยั มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความยืดหยุน่

และความแขง็ 
 

สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
ความยืดหยุ่น เป็นสมบติัของวสัดุ เม่ือถูกแรงกระทาํจะทาํใหว้สัดุเปล่ียนรูปร่างหรือขนาด

ไป แต่จะสามารถกลบัสู่สภาพเดิมไดเ้ม่ือไม่มีแรงกระทาํ 
ความแข็ง เป็นสมบติัของวสัดุท่ีมีความทนทานต่อการขดูข่วน ซ่ึงวสัดุท่ีมีความแขง็มาก 

เม่ือขดูข่วนกบัวสัดุอ่ืน จะไม่เกิดรอยบนวสัดุหรือเกิดรอยนอ้ย 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 
ความยืดหยุ่นของวัสดุ  หมายถึง  ลกัษณะของวสัดุเม่ือถูกดึง  บีบ  หรือกระแทก  และ

สามารถคืนสู่สภาพเดิมได ้ หรือใกลเ้คียงสภาพเดิมได ้แต่ถา้วสัดุท่ีมีความยืดหยุน่ ถูกแรงกระทาํใหเ้กิด
ความยดืหยุน่มาก ๆ จะทาํใหว้สัดุนั้น ๆ สูญเสียสภาพความยดืหยุน่ได ้

ความแข็งของวัสดุ คือ ความสามารถทนต่อการขดู ขีด ข่วน หรือทาํใหว้สัดุสึกกร่อน วสัดุ
แต่ละชนิดมีความแขง็แตกต่างกนั วสัดุท่ีมีความแขง็นอ้ยเม่ือถูกขดูขีดจะเป็นรอยง่าย หรือถูกตดัใหข้าด
จากกนัง่าย วสัดุท่ีมีความแขง็มากเม่ือถูกขดูขีดจะเป็นรอยนอ้ยหรือไม่เป็นรอย หรือถูกตดัใหข้าดจากกนั
ยาก 
 

สมรรถนะสําคัญ 
ความสามารถในการคิด 
- ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
- ทกัษะการสังเกต 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- กระบวนการงานวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 
- กระบวนการทาํงานกลุ่มคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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1.4 .ใหน้กัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัความยดืหยุน่และความแขง็ดงัน้ี 
วธีิการทดลองความยดืหยุ่น 
1. ใหแ้ต่ละกลุ่มใชไ้มบ้รรทดัทาบเสน้ยาง เพื่อวดัความยาว 
2. ใชน้ิ้วมือกดปลายดา้ยหน่ึงของเสน้ยาง แลว้ใชมื้อดึงปลายเสน้ยางอีกดา้นหน่ึงให้

ตึง ใหเ้พื่อนวดัความยาวของเส้นยางขณะดึง 
3. ค่อยๆ ปล่อยมือท่ีดึงเสน้ยาง จากนั้นวดัความยาวของเสน้ยางอีกคร้ังและบนัทึก

ขอ้มูล 
4. ใหท้าํการทดลองในขอ้ 1-3 โดยเปล่ียนจากเสน้ยาง เป็นเสน้ดา้ย และเชือกฟาง 

ตามลาํดบั และบนัทึกผล 
วธีิการทดลองความแข็ง 
1. ใหน้กัเรียนแต่ละคนใชย้างลบถูบนไมบ้รรทดั แลว้สงัเกตรอยบนไมบ้รรทดั 
2. ใชข้อบไมบ้รรทดัขดูบนยางลบ แลว้สงัเกตรอยบนยางลบ 
3. ใชย้างลบถบูนฝาขวดนํ้าอดัลม แลว้สงัเกตรอยบนฝาขวดนํ้าอดัลม 
4. ใชฝ้าขวดนํ้าอดัลมดา้นท่ีเป็นฝาจีบขดูบนยางลบ แลว้สงัเกตรอยบนยางลบ 
5. ใชข้อบไมบ้รรทดัขดูบนฝาขวดนํ้าอดัลม แลว้สงัเกตรอยบนฝาขวดนํ้าอดัลม 
6. ใชฝ้าขวดนํ้าอดัลมดา้นท่ีเป็นจีบขดูบนไมบ้รรทดั แลว้สงัเกตรอยบนไมบ้รรทดั 
7. เปรียบเทียบรอยท่ีเกิดข้ึนบนวตัถุทั้ง 3 ชนิด และบนัทึกผลการสงัเกต 
1.5 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดตั้งปัญหาเก่ียวกบัความยดืหยุน่และความแขง็ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 
2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์ แยกแยะเก่ียวกบัส่ิงท่ีโจทยปั์ญหาได้

กาํหนดไว ้และส่ิงท่ีตอ้งการทราบ เพ่ือหาวิธีคน้หาคาํตอบ 
2.2 ให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือเรียน ห้องสมุด 

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อท่ีจะศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัโจทยปั์ญหา 
ขั้นท่ี 3 ขั้นการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 

3.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาวสัดุท่ีมีความยืดหยุน่และความแขง็ จากนั้น
นกัเรียนจึงช่วยกนัระดมความคิดในการหาคาํตอบ 

3.2 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ลงในกระดาษรายงาน ท่ี
ไดข้อ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ 

DPU



128 
 

ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้ 
4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไปวา่ ความรู้ท่ีไดม้ามีความถูกตอ้ง 

สมบูรณ์และครบถว้นตามประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนั
อภิปรายและช่วยกนัศึกษาเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและเมินค่าของคาํตอบ 
5.1 นกัเรียนทุกกล่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้และร่วมกนัอภิปรายว่า

ข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วย
ตรวจสอบ และแนะนาํเพิ่มเติม ซ่ึงใหค้รอบคลุมสาระหลกัๆ ดงัน้ี 

 5.1.1 วิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใช ้
 5.1.2 ผลการสาํรวจคน้หาท่ีไดจ้ากวิธีการต่างๆ กนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของ

กลุ่มหรือไม่ 
5.2 นกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาเก่ียวกบัอีกคร้ัง 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน 
6.1 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้ของกลุ่ม เพื่อนาํเสนอหนา้ชั้นตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้หนา้ชั้นเรียน 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 
2. อุปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวสัดุความยดืหยุน่และความแขง็ 
3. วีดีโอ เก่ียวกบัวสัดุความยดืหยุน่และความแขง็ 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. หอ้งสมุด 
3. คน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัส ว 15101       วชิา วทิยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์          ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 วสัดุในชีวิตประจําวนั                     เร่ือง ความเหนียวและการนําความร้อน 
แผนที ่6                                  เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 
********************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้าง

และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ตัวช้ีวัด 
1. ว 3.1 ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบติัของวสัดุชนิดต่าง ๆ เก่ียวกบัความยดืหยุน่   

ความแขง็  ความเหนียว การนาํความร้อน  การนาํไฟฟ้า และความหนาแน่น       
2. ว 3.1 ป.5/2 สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายการนาํวสัดุไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  

ตัวช้ีวัด 
1. ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคาํถาม เก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตามท่ี

กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ  
2. ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และ

คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ   
3. ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

เช่ือถือได ้                             
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4. ว 8.1 ป.5/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป   

5. ว 8.1 ป.5/5  สร้างคาํถามใหม่เพ่ือการสาํรวจตรวจสอบต่อไป 
6. ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
7. ว 8.1 ป.5/7 บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง  
8. ว 8.1 ป.5/8 นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง 

กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการทาํกิจกรรมหาความแตกต่าง

และลกัษณะของความเหนียวและการนาํความร้อน 
2.นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาหาความแตกต่างและ

ลกัษณะของความเหนียวและการนาํความร้อน 
3. นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสยั มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความเหนียว

และการนาํความร้อน 
 

สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
ความเหนียว เป็นสมบติัประการหน่ึงของวสัดุท่ีสามารถรับแรงหรือนํ้ าหนักท่ีมากระทาํ

ไดม้าก ซ่ึงค่าความเหนียวของวสัดุจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดและขนาดของวสัดุ 
การนําความร้อน เป็นสมบติัของวสัดุท่ีพลงังานความร้อนสามารถถ่ายโอนผา่นวสัดุได ้ซ่ึง

วสัดุแต่ละชนิด จะสามารถนาํความร้อนไดแ้ตกต่างกนั 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 
ความเหนียวของวัสดุ  หมายถึง  ความสามารถของวสัดุในการเปล่ียนแปลงรูปร่าง เม่ือถูก

กระตุก  หรือกระแทก  หรือรับนํ้าหนกั  โดยไม่ควรเกิดการขาดหรือแตกหกั      
วสัดุท่ีมีความเหนียวนอ้ยเม่ือกระตุก กระแทก ฉีก หรือใหรั้บนํ้ าหนกัท่ีมาก  จะขาดจากกนั

ไดง่้าย  ส่วนวสัดุท่ีมีความเหนียวมากเม่ือกระตุก กระแทก ฉีก หรือใหรั้บนํ้ าหนกัท่ีมาก จะขาดจากกนั
ไดย้าก 

การนําความร้อนของวัสดุ  หมายถึง ความสามารถของวสัดุในการส่งผ่านความร้อนจากท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงได ้ การนาํความร้อนจะเกิดข้ึนไดดี้ในของแขง็   

สมรรถนะสําคัญ 
ความสามารถในการคิด 
- ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
- ทกัษะการสังเกต 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- กระบวนการงานวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 
- กระบวนการทาํงานกลุ่มคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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บความยดืหยุ่
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1.4 .ใหน้กัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัความเหนียวและการนาํความร้อนดงัน้ี 
วธีิการทดลองความเหนียว 
1. นาํวสัดุท่ีจะมาทดสอบไดแ้ก่ เชือกฟาง เสน้ดา้ย และเสน้เอน็ 
2. พาดไมย้าวระหวา่งโตะ๊ แขวนขอเก่ียวท่ีท่อนไม ้ 
3. ผกูเชือกฟางยาว 30 เซนติเมตรท่ีขอ นาํขอเก่ียวอีกอนัผกูติดปลายล่างของเชือก

ฟาง 
4. แขวนถุงทรายท่ีขอเก่ียวอนัล่าง เพ่ิมถุงทรายทีละถุงจนเชือกฟางขาด นบัจาํนวนถุง

ทรายทั้งหมด บนัทึกผล 
5. ทาํการทดสอบซํ้ าโดยเปล่ียนเชือกฟางเป็นเสน้ดา้ย และเสน้เอน็ พร้อมบนัทึกผล

การทดลอง 
วธีิการทดลองการนําความร้อน 
1. เทนํ้าร้อนลงในแกว้อยา่งระมดัระวงัประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของแกว้ 
2. ใส่แท่งโลหะ แท่งกระเบ้ือง แท่งไม ้และแท่งแกว้ ลงในแกว้นํ้ าร้อน ตั้งท้ิงไว้

ประมาณ 3-5 นาที 
3. จบัปลายแท่งโลหะ แลว้สงัเกตรู้สึกร้อนหรือไม่ 
4. ทาํเช่นเดียวกบั ขอ้ 3 โดยเปล่ียนเป็นจบัปลายแท่งกระเบ้ือง แท่งไม ้แท่งแกว้ 

ตามลาํดบั 
5. เปรียบเทียบความรู้สึกร้อนเม่ือจบัวสัดุทั้ง 3 ชนิดในแกว้นํ้าร้อน 
1.5 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดตั้งปัญหาเก่ียวกบัความเหนียวและการนาํ

ความร้อน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 

2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์ แยกแยะเก่ียวกบัส่ิงท่ีโจทยปั์ญหาได้
กาํหนดไว ้และส่ิงท่ีตอ้งการทราบ เพ่ือหาวิธีคน้หาคาํตอบ 

2.2 ให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือเรียน ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อท่ีจะศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัโจทยปั์ญหา 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 
3.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาเก่ียววสัดุความเหนียวและการนาํความร้อน 

จากนั้นนกัเรียนจึงช่วยกนัระดมความคิดในการหาคาํตอบ 
3.2 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ลงในกระดาษรายงาน ท่ี

ไดข้อ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ 
ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้ 

4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไปว่า ความรู้ท่ีไดม้ามีความถูกตอ้ง

สมบูรณ์และครบถว้นตามประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนั
อภิปรายและช่วยกนัศึกษาเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและเมินค่าของคาํตอบ 
5.1 นกัเรียนทุกกล่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้และร่วมกนัอภิปรายว่า

ข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วย
ตรวจสอบ และแนะนาํเพิ่มเติม ซ่ึงใหค้รอบคลุมสาระหลกัๆ ดงัน้ี 

 5.1.1 วิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใช ้
 5.1.2 ผลการสาํรวจคน้หาท่ีไดจ้ากวิธีการต่างๆ กนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของ

กลุ่มหรือไม่ 
5.2 นกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาเก่ียวกบัอีกคร้ัง 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน 
6.1 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้ของกลุ่ม เพื่อนาํเสนอหนา้ชั้นตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้หนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 

DPU



135 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 
2. อุปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวสัดุความเหนียวและการนาํความร้อน 
3. วีดีโอ เก่ียวกบัวสัดุความเหนียวและการนาํความร้อน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. หอ้งสมุด 
3. คน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัส ว 15101       วชิา วทิยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์          ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 วสัดุในชีวิตประจําวนั                                    เร่ือง การนําไฟฟ้าและความหนาแน่น 
แผนที ่7                                 เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 
********************************************************************************* 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้าง

และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ตัวช้ีวัด 
1. ว 3.1 ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบติัของวสัดุชนิดต่าง ๆ เก่ียวกบัความยดืหยุน่   

ความแขง็  ความเหนียว การนาํความร้อน  การนาํไฟฟ้า และความหนาแน่น       
2. ว 3.1 ป.5/2 สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายการนาํวสัดุไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  

ตัวช้ีวัด 
1. ว 8.1 ป.5/1  ตั้งคาํถาม เก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตามท่ี

กาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ  
2. ว 8.1 ป.5/2  วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และ

คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ   
3. ว 8.1 ป.5/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

เช่ือถือได ้                             
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4. ว 8.1 ป.5/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป   

5. ว 8.1 ป.5/5  สร้างคาํถามใหม่เพ่ือการสาํรวจตรวจสอบต่อไป 
6. ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
7. ว 8.1 ป.5/7 บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง  
8. ว 8.1 ป.5/8 นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง 

กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาหาความแตกต่างและลกัษณะของ

การนาํไฟฟ้าและความหนาแน่น 
2.นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาหาความแตกต่างและ

ลกัษณะของการนาํไฟฟ้าและความหนาแน่น 
3. นกัเรียนช่างสงัเกต ช่างคิด ช่างสงสยั มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเก่ียวกบัการนาํ

ไฟฟ้าและความหนาแน่น 
 

สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
การนําไฟฟ้า เป็นสมบติัของวสัดุท่ีพลงังานไฟฟ้าสามารถถ่ายโอนผา่นวสัดุชนิดนั้นได ้ 
ความหนาแน่น เป็นสมบติัเฉพาะของวสัดุแต่ละชนิด ถึงจะมีขนาดเท่ากนั แต่ทาํจากวสัดุ

แตกต่างกนั กจ็ะมีความหนาแน่นแตกต่างกนั 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 
การนําไฟฟ้าของวัสดุ  หมายถึง  ความสามารถของวสัดุท่ียอมให้พลงังานไฟฟ้าเคล่ือนท่ี

ผา่นวสัดุน้ีได ้เช่น  โลหะ   
ตวันาํไฟฟ้า หมายถึง วสัดุท่ีใหไ้ฟฟ้าไหลผา่นไดส้ะดวก เช่น ลวดทองแดง เหลก็  นาํมาใช้

ประโยชน ์เช่น สายไฟฟ้า 
ฉนวนไฟฟ้า หมายถึง วสัดุท่ีไม่ใหไ้ฟฟ้าไหลผ่าน เช่น ไม ้ยาง เป็นตน้ นาํมาใชป้ระโยชน์ 

เช่น ท่ีจบัปลัก๊ไฟ 
ความหนาแน่น  หมายถึง ปริมาณมวลของสารหรือวตัถุท่ีมีอยูใ่น 1 หน่วย ปริมาตร ความ

หนาแน่มีหน่วยเป็น กรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 

สมรรถนะสําคัญ 
ความสามารถในการคิด 
- ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
- ทกัษะการสังเกต 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- กระบวนการงานวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 
- กระบวนการทาํงานกลุ่มคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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วสัดุการนําไฟ
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ฟาและความห
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1.4 .ใหน้กัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการนาํไฟฟ้าและความหนานแน่นดงัน้ี 
วธีิการทดลองการนําไฟฟ้า 
1. ต่อวงจรไฟฟ้า เขา้กบัถ่านไฟฉายแลว้นาํปลายทั้งสองขา้งมาแตะกนั สงัเกตวงจร

วา่เกิดเสียงหรือไม่ 
2. ทาํการทดลองซํ้ าโดยใชว้สัดุอ่ืนๆท่ีเตรียมมา แตะกบัปลายทั้งสองพร้อมกนั 

สงัเกตเสียงคลา้ยออดของวงจรไฟฟ้า พร้อมทั้งบนัทึกผล 
วธีิการทดลองความหนาแน่น 
ตอนที ่1 หามวลของก้อนหิน 
ชัง่กอ้นหินบนเคร่ืองชัง่สปริง และอ่านค่ามวลของกอ้นหิน 
ตอนที ่2 หาปริมาตรของก้อนหิน 
1. ใส่นํ้าลงในถว้ยยรีูกาจนเตม็ แลว้นาํกระบอกตวงมารองรับนํ้ าท่ีปากถว้ยยรีูกา 
2. หยอ่นกอ้นหินลงในถว้ยยรีูกา นํ้าจะลน้ออกมาจากถว้ยยรีูกา 
ไหลลงสู่กระบอกตวง และอ่านค่าปริมาตรของกอ้นหินจากกระบอกตวง 
ตอนที ่3 หาความหนาแน่นของก้อนหิน 
นําค่ามวลและค่าปริมาตรจากตอนท่ี  1 และตอนท่ี  2 แทนค่าในสูตร  แสดง

ความสมัพนัธ์ เพ่ือคาํนวณค่าความหนาแน่น 
1.5 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดตั้งปัญหาเก่ียวกบัการนาํไฟฟ้าและความ 

หนาแน่น 
ขั้นท่ี 2 ขั้นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 

2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์ แยกแยะเก่ียวกบัส่ิงท่ีโจทยปั์ญหาได้
กาํหนดไว ้และส่ิงท่ีตอ้งการทราบ เพ่ือหาวิธีคน้หาคาํตอบ 

2.2 ให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือเรียน ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อท่ีจะศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัโจทยปั์ญหา 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 
3.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มดาํเนินการศึกษาเก่ียวกบัการนาํไฟฟ้าและความหนาแน่น 

จากนั้นนกัเรียนจึงช่วยกนัระดมความคิดในการหาคาํตอบ 
3.2 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลและผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ลงในกระดาษรายงาน ท่ี

ไดข้อ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ 
ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้ 

4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดพิจารณาต่อไปว่า ความรู้ท่ีไดม้ามีความถูกตอ้ง

สมบูรณ์และครบถว้นตามประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาแลว้หรือยงั ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอก็ร่วมกนั
อภิปรายและช่วยกนัศึกษาเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและเมินค่าของคาํตอบ 
5.1 นกัเรียนทุกกล่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้และร่วมกนัอภิปรายว่า

ข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผูส้อนช่วย
ตรวจสอบ และแนะนาํเพิ่มเติม ซ่ึงใหค้รอบคลุมสาระหลกัๆ ดงัน้ี 

 5.1.1 วิธีการท่ีแต่ละกลุ่มใช ้
 5.1.2 ผลการสาํรวจคน้หาท่ีไดจ้ากวิธีการต่างๆ กนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของ

กลุ่มหรือไม่ 
5.2 นกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาเก่ียวกบัอีกคร้ัง 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน 
6.1 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการสรุปผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้ของกลุ่ม เพื่อนาํเสนอหนา้ชั้นตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจ 
6.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอผลการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้หนา้ชั้นเรียน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 
2. อุปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวสัดุความเหนียวและการนาํความร้อน 
3. วีดีโอ เก่ียวกบัวสัดุความเหนียวและการนาํความร้อน 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. หอ้งสมุด 
3. คน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที ่ 2   ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง   สิงหเสนี)   สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว ์กบัเร่ือง วสัดุในชีวิตประจาํวนั 
จาํนวน  20  ขอ้   คะแนนเตม็  20  คะแนน   เวลา  30  นาที 

คาํช้ีแจง     ขอ้สอบฉบบัน้ีเป็นขอ้สอบปรนยั   ชนิดเลือกตอบ   4   ตวัเลือก  
คาํส่ัง         ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย   X     ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถกูท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
1. ขอ้ใดไม่จาํเป็นต่อการงอกของเมลด็ถัว่เขียว 
     ก. นํ้า                                         ข. อุณหภมิู 
       ค. ออกซิเจน                              ง. แสงแดด 
2. ผึ้งและแมลงต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อพืชในขอ้ใด 
     ก. หายใจ                                    ข. ปรุงอาหาร 
     ค. สืบพนัธ์ุ                                 ง. คายนํ้า 
3. ขอ้ใดกล่าวถึงส่วนประกอบของดอกไดถ้กูตอ้ง 
     ก. กา้นดอก กลีบดอก เกสรเพศผู ้เกสรเพศเมีย 
     ข. กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู ้เกสรเพศเมีย 
     ค. กา้นดอก กา้นชูละอองเรณู อบัเรณู รังไข่ 
     ง. กลีบดอก กา้นชูละอองเรณู รังไข่ เกสรเพศเมีย 
4. ขอ้ใดจดัเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว  
     ก. มะพร้าว ขา้วโพด 
     ข. ขา้ว มะม่วง 
     ค. มะเขือ มะนาว 
     ง. ขิง กหุลาบ 
5. เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนภายหลงัจากมีการปฏิสนธิ 
ของพืชดอก 
       ก. ดอกเจริญไปเป็นเมลด็                    
       ข. กลีบเล้ียงเจริญไปเป็นผล 
       ค. รังไข่เจริญเป็นตน้อ่อน 
       ง. ไข่อ่อนเจริญเป็นเมลด็ 
 

6. สัตวใ์นขอ้ใดต่างจากขอ้อ่ืน 
        ก. ไส้เดือน                                     ข. จ้ิงจก 
        ค. งู                                                 ง. คางคก 
7. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก 
        ก. กบ จ้ิงเหลน 
        ข. จระเข ้เต่า 
        ค. ก้ิงก่า คางคก 
        ง. อ่ึงอ่าง เขียด 
8. สัตวใ์นขอ้ใดจดัเป็นจาํพวกสัตวมี์กระดูกสันหลงั 
        ก. ปลาการ์ตนู เต่า ตัก๊แตน 
        ข. แมงมุม ตัก๊แตน หอยทาก 
        ค. เต่า แมงมุม คางคก 
        ง. เต่า คางคก ปลาการ์ตนู 
9. สัตวมี์กระดูกสันหลงัชนิดใดหายใจทางเหงือก 
        ก. มา้นํ้า 
        ข. หอย 
        ค. กบ 
        ง. กุง้ 
10. สัตวจ์าํพวกไม่มีกระดูกสันหลงัพวกใดท่ีมีตรงกลางลาํตวัเป็น
โพรง มีพิษไวป้้องกนัตวัคือขอ้ใด 
     ก. พยาธิใบไม ้
     ข. หนอน 
     ค. แมงกะพรุน 
     ง. ฟองนํ้า  
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษาที่ 2559  หน้าที ่ 2 
11. วสัดุชนิดใดท่ีทนต่อการขดูขีด ไม่ลุกติดไฟเม่ือโดน
ความร้อน 
        ก. ยาง                                  ข. แกว้ 
    ค. พลาสติก                          ง. กระดาษ 
12. นกัเรียนจะทดสอบความยดืหยุน่ของวตัถุไดโ้ดยวธีิ
ใด 
        ก. นาํไปลนไฟ 
     ข. นาํไปลอยนํ้า 
        ค. ออกแรงกระทาํต่อวสัดุ 
        ง. ใชว้สัดุอ่ืนมาขดูขีด         
13. การทดลองนาํเส้นเอน็และเส้นดา้ยมาแขวนถุงทรายท่ี
ขอเก่ียวทีละถุงจนกวา่เส้นเอน็หรือเส้นดา้ยจะขาด เป็น
การทดสอบเพื่อหาสมบติัใดของวสัดุ 
        ก. ความแขง็ 
     ข. ความเหนียว 
     ค. ความยดืหยุน่ 
        ง. ความหนาแน่น 
14. การผลิตภาชนะหุงตม้ ผูผ้ลิตควรพิจารณาจากสมบติั
ชนิดใด 
        ก. การนาํไฟฟ้า 
     ข. การพาความร้อน 
     ค. การนาํความร้อน 
        ง. การเป็นฉนวนไฟฟ้า 
15. เพราะเหตุใด จึงใชผ้า้หนาๆ มาทาํถุงมือกนัความร้อน 
        ก. ผา้มีความเหนียว 
     ข. ผา้มีความยดืหยุน่ 
     ค. ผา้มีความหนาแน่น 
        ง. ผา้เป็นฉนวนความร้อน 

16. หูกระเป๋าขาดเพราะใส่ของหนกัมาก ถา้จะซ่อมแซมหูกระเป๋า
ควรเลือกใชว้สัดุใดท่ีมีความเหนียวมากท่ีสุด 
        ก. เชือกฟาง                      ข. เส้นเอน็ 
     ค. เส้นดา้ย                        ง. เส้นลวด 
17. วสัดุใดท่ีเป็นตวันาํความร้อนท่ีดีและมกัใชเ้ป็นตวันาํไฟฟ้า 
        ก. ตะกัว่ 
     ข. อลมิูเนียม 
     ค. เส้นลวดทองแดง 
        ง. พลาสติก 
18. เม่ือนาํวสัดุชนิดหน่ึงต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า แลว้ทาํใหห้ลอดไฟ
สวา่ง วสัดุชนิดนั้นคือขอ้ใด 
        ก. ฟิวส์ 
     ข. มเิตอร์ไฟฟ้า 
     ค. บลัลาส   
         ง. ปลัก๊ไฟ 
19. แร่ธาตุชนิดใดมีความแขง็มากท่ีสุด 
        ก. เหลก็ 
     ข. ตะกัว่ 
     ค. เพชร 
        ง. ทองแดง 
20. หากนกัเรียนตอ้งการใชภ้าชนะเพ่ือใหเ้กบ็ความร้อนไวไ้ดน้าน 
นกัเรียนควรซ้ือภาชนะท่ีทาํจากวสัดุชนิดใด 
        ก. เหลก็ 
     ข. พลาสติก 
     ค. ทองเหลือง 
        ง. กระเบ้ืองเคลือบ 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี) 
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
เร่ือง ความหลากหลายของพชืและสัตว์ กบัเร่ือง วสัดุในชีวติประจําวนั 

 จํานวน    20  ข้อ   คะแนน 20 เวลา  30   นาท ี
เฉลยข้อสอบ  ป.5  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 
 

1. ง 
2. ค 
3. ข 
4. ก 
5. ง 
6. ก 
7. ง 
8. ง 
9. ก 

10. ค 
 

 
11. ข 
12. ค 
13. ข 
14. ค 
15. ง 
16. ข 
17. ค 
18. ก 
19. ค 
20. ง 
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ภาคผนวก ค 
ความเช่ือมั่นแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตาราง 1 แสดงความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 จากการนาํแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน  20 
ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรียน 40 คน 
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การคาํนวณค่าความเช่ือม่ันด้วยสูตร KR-20 
   







 


220-KR S
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1 -k 

k
  r  

 







 

4.99

2.62
1

1 - 20

20
  r 20-KR  

   
0.53)-(1.05)(1   r 20-KR   

 
0.49  r 20-KR   

 
ดงันั้น พบว่า ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.49 สาํหรับแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว ์กบัหน่วยการเรียนรู้เร่ือง
วสัดุในชีวิตประจาํวนั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 20 ขอ้ ถือว่ามีความเช่ือมัน่ไดอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความพงึพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ความหลากหลายของพชืและสัตว์ กบัเร่ืองวสัดุในชีวติประจาํวนั 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านขอ้คาํถามในช่องแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความพึงพอใจ 

การจดัการเรียนการสอน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านการเรียนการสอน      
1. การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบ      
2. นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน      
3. การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน      
4. การเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนสามารถรู้จกัวธีิแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ      
5. ใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม      
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้      
6.ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และใหแ้กปั้ญหาดว้ยตนเอง      
7. มีหนงัสือ ตาํรา อินเทอร์เน็ต ใหส้าํหรับสืบคน้      
8. กระตุน้ใหน้กัเรียนนาํความรู้มาแกปั้ญหา       
9. ฝึกการทาํงานกลุ่ม แลกเปล่ียนความรู้ และความคิดระหวา่งนกัเรียน      
10. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้      
ด้านการประเมินผล      
11. เน้ือหาท่ีเรียนมีความสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบ      
12. มีการเฉลยและอธิบายคาํตอบ      
13. เปิดเผยคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผล       
14. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือนาไปสู่การพฒันาตนเอง      
15. การวดัและประเมินผลการเรียนมีความชดัเจนและยติุธรรม       
ด้านผู้สอน      
16. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม      
17. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิด วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล      
18. มีการใชส่ื้อการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม      
19. ครูผูส้อนตอบคาํถามไดช้ดัเจนตามขอ้สงสยัของนกัเรียน      
20. ครูผูส้อนใหค้วามรู้เขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน      
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ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ – นามสกลุ     นางสาวชุติมา  สรรเสริญ 
ประวติัการศึกษา     ปี พ.ศ. 2557  
      วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี  
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  
(กระจ่าง สิงหเสนี) 
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