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การศึกษาครั *งนี *เพื1อศกึษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1  D  ที1

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียน
นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง  ชั *นมธัยมศกึษาปีที1  D  ภาคเรียนที1  P  ปีการศึกษา  2561  ของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา   จํานวน  D  ห้องเรียน  รวมนกัเรียนทั *งสิ *น  27 คน  ซึ1งได้รับการสอน

โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการทดลอง  DY  คาบ  คาบละ  50  

นาที การดําเนินการทดลองครั *งนี *ใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป spss ในรูปของ  t-test  dependent ในการวิเคราะห์

ข้อมลู 
 เครื1องมือที1ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ได้แก่  แผนการสอนโดยการจดักิจกรรมการสอนแบบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ1งมีค่าความเชื1อมั1น .]D   
ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนที1เรียนโดยการจดักจิกรรมการสอนแบบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ1มขึ *นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั .^D 
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บทที/  G 

บทนํา 

 

ความเป็นมาของปัญหา 
 การดํารงชีวิตในสงัคมนั *นทกุคนจะต้องพบเจอกบัอปุสรรคและปัญหาต่าง ๆ มากมาย การแก้ไข

ปัญหาจึงจําเป็นและเป็นสิ1งที1ทุกคนจะต้องใช้ในการดํารงชีวิต ดงัที1  ฟิชเชอร์ (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 1 ; 

อ้างอิงมาจาก Fisher . 1987: 2-3 )  กล่าวว่า  การแก้ปัญหาเป็นทกัษะพื *นฐานสําหรับการดําเนินชีวิตในแต่

ละวนั  เป็นทกัษะที1ส่งเสริมระดบัความสามารถต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของหลกัสตูรที1สืบเนื1องกนัมา  เป็น
ทกัษะที1จะนําไปสู่การประสบความสําเร็จในชีวิต การแก้ปัญหาจะส่งผลต่อความสามารถในด้านอื1น ๆ 
ได้แก่  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความคิดวิจารณญาณ  การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที1สําคญัในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์  ดงันั *นในการจดัการศึกษาของมนุษย์ต้องคํานึงถงึการแก้ปัญหาด้วย ซึ1งสอดคล้องกบั 

สาโรช  บวัศรี (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 2 ; อ้างอิงมาจาก สาโรช  บวัครี . 2518 : 7-9 )  กล่าวว่า  

“ความสามารถทางด้านการคดิแก้ปัญหาควรเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที1สําคญัของการจดัการศกึษา” ด้วย
เหตผุลดงักล่าว การฝึกให้ผู้เรียนรู้จกัคิดรู้จกัแก้ปัญหาเป็นเรื1องที1สําคญัและจําเป็นที1ครูต้องฝึกให้เดก็คิด
เพื1อให้เป็นคนที1มีเหตผุล มีวิจารณญาณมีความคิดไตร่ตรองมองการณ์ไกลและรู้จกันําความสามารถในการ
คิดมาใช้แก้ปัญหาเมื1อเผชญิสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในยคุปัจจุบนัและอนาคต 
 จากการจดบนัทึกตามสภาพจริง พบว่าเมื1อครูกําหนดปัญหาให้นกัเรียนช่วยกนัหาคําตอบใน
ห้องเรียน นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหปั์ญหาอยู่ในระดบัปานกลาง  นกัเรียนบางคนไม่
สามารถที1จะวิเคราะห์ปัญหาได้และไม่สามารถที1จะนําไปสงัเคราะห ์
 ผู้วิจยัได้ตระหนกัถึงความสําคญัของสภาพการเรียนการสอนจึงสนใจจดักจิกรรมการสอนแบบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื1อพฒันาความสารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนพฒันา
ศกัยภาพของตนเองในการเสาะแสวงหาความรู้  คิดได้อยา่งมีเหตผุล  สามารถที1จะเกดิความคิดรวบยอดใน
สิ1งที1เป็นนามธรรม นอกเหนือจากสิ1งที1มองเหน็ได้ นอกจากนั *นยงัเป็นการเปิดโอกาสให้เดก็ได้สํารวจ  ได้
กระทําในสิ1งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้ทํางานร่วมกบัผู้อื1นเท่ากบัช่วยให้นกัเรียนได้สื1อสารกบัคนอื1น ๆ เกี1ยวกบั
ประสบการณ์ของตน  อีกทั *งช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในการทํางานที1ยากขึ *นเรื1อย ๆ กล้าคดิ กล้าตดัสินใจ
เมื1อต้องเผชญิกบัปัญหาต่าง ๆ ที1เกิดขึ *น   
 โดยผู้วิจยัได้นําการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์
ชั *นมธัยมศึกษาปีที1  D  ทั *งนี *เพื1อนําผลการวิจยัดงักล่าวไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ1งขึ *นต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื1อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาปีที1  D  ที1เรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 



ความสําคัญของการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าครั *งนี *ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สามารถใช้การจดักจิกรรมการสอนแบบ
วิทยาศาสตร์มาใช้กบันกัเรียนเพื1อให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียน  ตลอดจนเป็นแนวทางใน 
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้เกิดแก่
นกัเรียนเพิ1มขึ *น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 G.  กลุ่มเป้าหมาย  ที1ใช้ในการศึกษาครั *งนี * 
  D.D  กลุ่มเป้าหมาย  ที1ใช้ในการศึกษาครั *งนี *เป็นนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง  ชั *น
มธัยมศึกษาปีที1  D  ภาคเรียนที1  P  ปีการศึกษา  2561  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา   

จํานวน  D  ห้องเรียน  รวมนกัเรียนทั *งสิ *น  27 คน 

 J.  ตัวแปรที/ศึกษา 

  P.D  ตวัแปรอิสระ  คือ  การจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

  P.P  ตวัแปรตาม    คือ  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 G.  การจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  หมายถงึ  การจดักิจกรรมการสอน

แบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้  เป็นกลุ่ม 5 ขั *นตอน (Group Investigation Instructional 

Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที1ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสงัเกต ฝึกนําเสนอ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึก

สร้างองค์ความรู้ โดยมีครูเป็นผู้กํากบัควบคมุดําเนนิการให้คําปรึกษาชี *แนะ ช่วยเหลือ ให้กําลงัใจ เป็นผู้
กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั *งร่วมแลกเปลี1ยนเรียนรู้    แต่ละกิจกรรม

ประกอบด้วย ( สสวท.  http://www.moe.go.th )    

      D.  ขั *นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการจดักจิกรรมให้ผู้เรียนเกิดความ 

สงสยั ใคร่รู้อยากรู้อยากเหน็ ซึ1งผู้เรียนจะต้องสํารวจตรวจสอบต่อไปด้วยตวัของผู้เรียนเอง 

 

      P.  ขั *นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นการจดักจิกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์

ร่วมกนัโดยการวางแผนกําหนดการสํารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบตัิ ในการสํารวจตรวจสอบปัญหาหรือ
ประเด็นที1ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าที1ส่งเสริม กระตุ้น ให้คําปรึกษาชี *แนะ ช่วยเหลือ และอํานวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนดําเนินการสํารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยด ี

      n.  ขั *นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) เป็นการจดักจิกรรมหรือสถานการณ์ที1ให้

ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกนัทั *งชั *นเรียน โดยนําเสนอองค์ความรู้ที1ได้จากการสํารวจ ตรวจสอบ 
พร้อมทั *งวิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซกัถามแลกเปลี1ยนเรียนรู้หรือโต้แย้งในองค์
ความรู้ใหม่ที1ได้สร้างสรรค์ มีการอ้างอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม แล้วลง
ข้อสรุปอย่างสมเหตสุมผล 



      Y.  ขั *นขยายความรู้ (Expansion Phase) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ที1ให้ผู้เรียนได้

เพิ1มเตมิหรือเติมเต็มองคค์วามรู้ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึ *งยิ1งขึ *น โดยการอธิบาย
ยกตวัอย่าง อภิปรายซกัถามแลกเปลี1ยนเรียนรู้ และเชื1อมโยงความรู้เดิมสู่องคค์วามรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ 

      f.  ขั *นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการจดักิจกรรมที1ให้ผู้เรียนได้ประเมินกระบวนการ

สํารวจตรวจสอบและผลการสํารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของเพื1อนร่วมชั *นเรียน 

J.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู้ความคิด  
ประสบการณ์เดิม  และหลกัการของบุคคลมาใช้ในการแก้ปัญหา ได้แบ่งขั *นตอนกาคิดแก้ปัญหาไว้ Y 
ขั *นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของคณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลิตวสัดอุปุกรณ์

วิทยาศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลยั (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 72 ; อ้างอิงมา 2525 : 232 - 234 ) ดงันี * 

      D.  การระบุปัญหา  สิ1งที1สําคญัในขั *นนี *ก็คือความสนใจที1มีต่อสิ1งที1พบเห็นซึ1งเกิดเนื1องมาจาก
ความอยากรู้อยากเห็นและทกัษะในการสงัเกต 

      P.  การตั *งสมมติฐาน  เป็นการคาดคะเนคําตอบที1อาจเป็นไปได้ซึ1งในทางวิทยาศาสตร์  
เรียกว่า  สมมตฐิาน 

      n.  การทดลองเป็นการกําหนดวิธีการแก้ปัญหา  โดยอาศยัทกัษะในการควบคมุ  ตวัแปรการ
สงัเกต  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

      Y.  การสรุปผลการทดลอง  เป็นการแปลความ  อธิบายความหมายของข้อมลูเพื1อหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูที1ได้กบัสมมตฐิานที1ตั *งไว้ 

 
 

 R.  แผนการจัดกิจกรรม  หมายถึง  วิธีการการจดักิจกรรมการสอนเพื1อพฒันาความสามารถใน
การแก้ปัญหา ซึ1งในแต่ละแผนการจดักิจกรรมจะประกอบไปด้วย  มาตรฐานการเรียนรู้  จุดหมายหลกัสตูร  
คณุลกัษณะที1พึงประสงค์  คณุลกัษณะที1พึงประสงค์ของโรงเรียน  สาระการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ที1คาดหวงั  

จุดประสงค์การเรียนรู้   สื1อการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื1อและแหล่งเรียนรู้  การวัดผล
ประเมินผล  บรรณานุกรม 

 4.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา    หมายถึง   แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ1งลกัษณะของแบบทดสอบเป็นสถานการณ์ที1เป็นปัญหาในลกัษณะที1
นกัเรียนสามารถนําความรู้เดิมมาประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหากบัสถานการณ์ใหม่ 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั *งนี *เป็นการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *น
มธัยมศึกษาปีที1  D  ที1เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
ตัวแปรอิสระ  คือ  การจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และตัวแปรตาม  คือ  
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  จึงได้นํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัภาพประกอบ D 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

การจัดกิจกรรมการสอน
แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์   ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 



บทที/  J 

เอกสารและงานวิจัยที/เกี/ยวข้อง 
ในการวิจยัครั *ง  ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที1เกี1ยวข้อง  และได้นําเสนอตามลําดบัหวัข้อ

ต่อไปนี * 
D.  เอกสารและงานวิจยัที1เกี1ยวข้องกบัการจดักจิกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

1.1  ประวตัิของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

1.2 ขั *นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

1.3 งานวิจยัที1เกี1ยวข้องกบัการจดักจิกรรมการสอนแบบวิธีการสอนทางวิทยาสตร์ 

2.  เอกสารและงานวิจยัที1เกี1ยวข้องกบัการคดิแก้ปัญหา 

     2.1  ความหมายของปัญหา 

     2.2  ประเภทของปัญหา 

          2.3  ความหมายของการแก้ปัญหา 

      P.Y  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

      P.f  ลกัษณะของการแก้ปัญหา 

     P.s  วิธีการแก้ปัญหา 

      P.]  การเรียนการสอนกบัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

      P.g  ขั *นตอนการคิดแก้ปัญหา 

      P.t  งานวิจยัที1เกี1ยวข้องกบัการคิดแก้ปัญหา 
n.  เอกสารที1เกี1ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.2 ขั *นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.3 ข้อดีและข้อจํากดัของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

     n.Y    งานวิจยัที1เกี1ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G.    เอกสารและงานวิจัยที/เกี/ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นวิธีสืบเสาะหาความรู้ของนกัวิทยาศาสตร์แบบมี

ลําดบัขั *นตอน  ตรงกบัภาษาองักฤษว่า  Scientists  Follow a Specific Step-be-Step Procedure วิธีการนี *เชื1อ

ว่าการทํางานของนกัวิทยาศาสตร์ทกุคนคล้ายคลึงกนั คือ  เมือพบปัญหาแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาใน
แนวทางเดยีวกนั  มีการเริ1มต้นที1จดุ ๆ หนึ1ง  แล้วทําต่อเนื1องกนัไปตามลําดบัขั *นตอนจนถึงจุดสดุท้ายกค็รบ
วงจรของการแก้ปัญหา  ถ้าอยากตรวจสอบใหม่  ณ  จุดใดกส็ามารถตรวจสอบได้ตามวงจรนั *น 

1.1 ประวัติของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นมาดงันี * (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 29 ; อ้างอิงมาจาก สมร

วดี  ฟักผลงาม และคนอื1น ๆ .PfPt : 15 - 19 ) วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีดําเนินงานไปตามวิธีทางที1

นกัวิทยาศาสตร์กระทํานั *นได้เริ1มปฏิบตัิกนัก่อนในประเทศองักฤษ  และในทวีปยุโรปเมื1อศตวรรษ  Dt  นี *เอง  
ในตอนต้น ๆ ของศตวรรษที1  Dt  นี * นกัวิทยาศาสตร์ยงัไม่เรียกตนเองว่านกัวิทยาศาสตร์  แตเ่รียกตนเองว่า 

นกัปรัชญา (Philosophers) ซึ1งเป็นคําที1ใช้กนัในหมู่วิทยาศาสตร์ครั *งโบราณ  เช่น  อริสโตเติล (สิริวรรณ  ตะรุ

สานนท์. PfYP : 29 ; อ้างอิงมาจาก Aristotel.  384 B.C. )  ฮิปโปเครติส  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 29 

; อ้างอิงมาจาก Hippocrates. 490 B.C. )  ต่อมา  ค.ศ.  DgY^  วิลเลียม  วีเวล (William  Whewell) เสนอให้

เรียกนกัปราชญ์ที1ดําเนนิวิธีการศกึษาวิทยาการโดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์  (Scientific  Method) โดยใช้คําว่า 

“Scientist”   ขึ *นในประเทศองักฤษ  ส่วนวิธีการของนกัวิทยาศาสตร์ที1วิลเลี1ยม  วีเวล  เสนอวิธีดําเนินงานใน

วิทยาศาสตร์นั *น  ดําเนนิเป็นขั *น ๆ ไปอย่างมีระเบียบ  ดงันี * 

D.D.D   สงัเกต (Observation) ต้องใช้การสงัเกตให้มากและเมื1อสงัเกตแล้วจะต้องใช้ดลุพินิจด้วยว่า

สิ1งที1สงัเกตนั *นเป็นจริงแท้หรือเกิดจากการหลอนต่อความรู้สึก  ระบบประสาทที1เราใช้ประมวลในการสงัเกต  
ได้แก่  ความรู้สึกทางตา (เห็น) ความรู้สึกทางจมกู (กลิ1น) ความรู้สึกทางสมัผสัโดยมือ  เปลี1ยนความรู้หนาว
เย็น 

D.D.P  บนัทึก (Record)  การบนัทึกข้อสงัเกตต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสมัผสัในข้อ D.D นั *น เป็นวิธี

สําคญัของวิธีวิทยาศาสตร์  การบนัทึกเรื1องราวต่าง ๆ ต้องบนัทึกตามความเป็นจริงไม่มีอคต ิ

D.D.n   การทดลองเพื1อพิสจูน์  (Proof)  นกัวิทยาศาสตร์มีอดุมคติอนัหนึ1งซึ1งภือกนัว่าสิ1งที1สงัเกต  

หรือบนัทกึนั *นต้องนํามาพิสจูน์ให้ทราบว่าเป็นเทจ็หรือเป็นจริงแค่ไหน  โดยการทดลอง  การทดลองนี *เริ1มกนั

ตั *งแต่ยุคสมยัของฟรานซิส เบคอน (Francis  Bacon) ต่อมาได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างมากโดยไมเคิล  ฟา

ราเดย์ (Michael  Faraday) และฮมัฟรีย์  เดวี ( Humphry  Davy) สรุปแล้วการทดลองมีหลกัในการดําเนนิการ  

P  อย่าง คือ 

 D.D.n.D  การวิเคราะห์  คือ  การทดลองโดยแยกส่วนเดิม  ซึ1งเป็นการแยกแยะเรื1องใหญ่ให้
ย่อลงมาเป็นส่วนเล็ก  เช่น  การวิเคราะห์ว่าอากาศในเมืองหลวงมีส่วนปรุงแตง่อะไรบ้างที1ไม่เหมาะแก่
ประชาชนและทําการทดลองต่อไปเพื1อขจดัส่วนปรุงแต่งนั *น 

 D.D.n.P   การสงัเคราะห์  เป็นการสร้างสรรค์หรือการผลิต  หรือการเตรียมสารซึ1งใช้เป็น
ประโยชน์สําหรับมนษุย์  เช่น  การทําไฟฟ้า  การรักษาโรคบางชนิด 



จากผลแก่งการทดลองนี *  นกัวิทยาศาสตร์ได้อนุมาน (Deduce) และนําเสนอเป็นข้อมลูต่างๆ  เช่น 

ทฤษฏี (Theory) สมมติฐาน (Hypothesis)  และกฎ (Law) 

ทฤษฏี  คือ  ข้อมลูหลกัซึ1งอ้างได้เป็นความจริง  ใช้กนัมาเป็นเวลานานแล้วเกิดประโยชน์
นานาประการต่อความรู้อื1น ๆ เช่น ทฤษฏีอะตอมของดาลตนั  ทฤษฏีการขยายตวัของแข็งโดยความร้อน  
เป็นต้น 

สมมติฐาน  คือ  ความรู้ซึ1งเป็นข้อมลูหลกั  และยงัขาดข้อพิสจูน์ว่าเป็นความจริงแต่เอามาใช้เป็น
ประโยชน์ได้ดี  เชน่  สมมติฐานของอโวกาโดร  เป็นต้น 

กฎ  คือ  การนําทฤษฏีหรือสมมติฐานมาพิสจูน์  หรือทดสอบโดยการทดลอง  หรือโดยทางคํานวณ

และอนุมานว่าจริงแล้ว  กฎ เชน่  กฎของบายส์ (Boyle’s Law) กฎของชาร์ล (Charles’s Law) 

จากการที1นกัวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าหาคําตอบของปัญหาอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบแบบแผน
เพื1อให้ได้มาซึ1งข้อเทจ็จริง  มโนมติ  หลกัการ  กฎ  และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  จึง
เป็นยุทธวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างครบวงจร  วิธีดงักล่าวนี *เป็นองคป์ระกอบสําคญัประการหนึ1งที1ทําให้
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ประสบผลสําเร็จ  และเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบนั บุคคล
ต่าง ๆ ในสาขาวิชาอื1นก็ได้มองเหน็ถึงความสําคญัและประโยชนจ์ากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถ
นําไปใช้กบักระบวนการศึกษาค้นคว้า  และรวบรวมความรู้ทุกสาขาวิชา  วิธีการทางวิทยาศาสตร์จึงไม่ควร

เป็นวิธีการเฉพาะของนกัวิทยาศาสตร์เท่านั *น  แต่ควรเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ทั1วไปที1เรียกว่า  “วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์”    

 

1.2  ขั Sนตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

จากการศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์จากตําราหลายเล่มพบว่ามีการกําหนดขั *นตอนไว้ 

ไม่เท่ากนั  และเรียงลําดบัไม่เหมือนกนั  อาจเป็น  n  ขั *น  Y  ขั *น  และบางตํารามีถึง  s  ขั *น  แต่อย่างไรก็
ตาม  ยงัอยู่ในขอบข่ายและแนวเดยีวกนัดงันี * 

 คสัแลน  และสโตน (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 33 ; อ้างอิงมาจาก Kuslane and Stone. 1969 : 

15 )  ได้สรุปวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็น  s  ขั *นตอน  คือ 

1. ศึกษาและตั *งปัญหา 

2. ตั *งสมมติฐาน 

3. หาหลกัฐานมาทดสอบสมมติฐาน 

4. ประเมินค่าความถูกต้องของสมมตฐิาน 

5. ปรับและเพิ1มเติมสมมตฐิานถ้าจําเป็น 

6. นําข้อสรุปไปใช้กบัปัญหาอื1นที1คล้ายกนั 

ซนั  และโทรว์บริดจ์ (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 34 ; อ้างอิงมาจาก Sund  and   

Trobridge.  1973 : 9 )  นกัวิทยาศาสตร์ศึกษาชาวอเมริกาได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เป็น  

s  ขั *น  ดงันี * 

1. ตั *งปัญหา 

2. สร้างสมมติฐาน 



3. ทดลอง 

4. สงัเกต 

5. รวบรวมข้อมลู 

6. การลงสรุปข้อมลู 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (PfnY :  nn])  ได้สรุปวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ไว้  Y  

ขั *นตอน  ดงันี * 

1. การเฝ้าสงัเกต 

2. การตั *งสมมติฐานหรือทฤษฏี 

3. การทดลองเพื1อทดสอบ 

4. การสรุปผลการทดลองและเงื1อนไขอื1น ๆ  

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Pfnn:D]) ได้สรุปวิธีการ 

วิทยาศาสตร์ไว้  f  ขั *นตอน  ดงัต่อไปนี * 

1. ระบุปัญหา 

2. ตั *งสมมติฐาน 

3. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู 

4. ทดลอง 

5. สรุปผล 

ดงันั *นจึงเห็นได้ว่า  การที1นกัวิทยาศาสตร์มีความสนใจแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์   
นกัวิทยาศาสตร์  ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้  ซึ1งกระบวนการต่าง ๆ ที1นํามาใช้อาจแตกต่างกนับ้าง  
คือ  กําหนดไว้กี1ขั *นตอนก็ตามแต่กมี็ลกัษณะร่วมกนัที1ทําให้สามารถดําเนินไปตามขั *นตอน  โดยมีหลกัใหญ่
ที1คล้ายคลึงกนัทั *งสิ *นดงัเชน่เมื1อนกัวิทยาศาสตร์มีความสนใจในเรื1องใดหรือมีปัญหาใดที1ต้องศึกษาค้นคว้า
ก็ทําการศึกษาปัญหานั *นเพื1อทําความเข้าใจให้แจ่มชดั  อาจต้องสงัเกตอย่างละเอียดเพื1อรวบรวม
ข้อเท็จจริงให้มากแล้วจึงตั *งสมมตฐิานเพื1อเป็นแนวทางของคําตอบของปัญหานั *น ๆ ดําเนินการทดลองเพื1อ
พิสจูน์ว่าสมมตฐิานใดเป็นคําตอบที1ถูกต้องที1สดุในการทดลองก็ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื1อให้
ได้ผลที1เที1ยงตรง  กําจดัตวัแปรที1ก่อให้เกิดความลําเอียง  ข้อผิดพลาดออกไป  อาจต้องมีการควบคมุการ
ทดลองควบคู่กนัไปด้วย 

 สมมติฐานใดที1เป็นที1ยอมรับ  โดยมีการทดลองที1สอดคล้องกนัก็สรุปเป็นความรู้สะสมไว้  ถ้า
ความรู้สามารถนําไปใช้ทํานายหรือพยากรณ์เหตกุารณ์ที1เกิดขึ *นได้อีก  ก็เรียกความรู้นั *นว่าเป็นทฤษฏี  กฎ  
หรือหลกัการ  เป็นต้น 

 คณุค่าของวิธีการทางวิทยาศาสตร์  นอกจากช่วยให้วิชาวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าแล้ว  
ยงัเป็นที1ยอมรับและนําไปใช้กบัวิชาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์  สงัคมศาสตร์  และรัฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  
เพราะเป็นวิธีการที1มีเหตผุล  รู้จกัใช้สตปัิญญาแก้ไขปัญหาและให้ได้มาซึ1งวิชาความรู้ที1มีรากฐานที1ดี  และ

ยงัเป็นการส่งเสริมให้รู้จกัคดิค้น  การวิจยั  รวมทั *งการคดิสร้างสรรค์ (Creative  Thinking) ได้เป็นอย่างดี  

(สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 35 ; อ้างอิงมาจาก มงักร  ทองสขุดี. PfPP : 15 )   

 ฉะนั *นนกัศึกษาไม่ว่าสาขาใดก็ตาม  จึงนิยมนําวิธีการทํางานของนกัวิทยาศาสตร์มาใช้เพราะเชื1อ
ว่าเป็นวิธีการที1ช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานน้อยที1สดุ  สําหรับในการเรียนการสอนเพื1อให้นกัเรียน



ได้แก้ปัญหา  เป็นการสอนที1เน้นให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพื1อให้นกัเรียนคดิเป็นและแก้ปัญหา  ซึ1งเป็น

การนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหานั *นเอง  บางครั *งก็เรียกวิธีการสอนนี *ว่า  “ วิธีการ

สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ” 

 ดิวอี *  (John  Dewey)  เป็นผู้คิดวิธสอนแบบแก้ปัญหาขึ *น  เป็นวิธีการสอนที1เป็นไปตามหลกั

จิตวิทยาการเรียนรู้เกดิขึ *นได้เมื1อมีปัญหาเกิดขึ *น  โดยนกัเรียนนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหา  การสอนแบ่งเป็น  f  ขั *นตอน  คือ 

 ขั *นที1  D  ตั *งปัญหา  โดยครูเลือกปัญหาจากบทเรียนที1สอนว่าจะตั *งปัญหาอะไร  หรือให้นกัเรียน
เป็นผู้ตั *งข้อสงสยัขึ *นมาก็ได้  การทําให้นกัเรียนเกิดปัญหาทําได้หลายวิธี  คือ  

1. การถามนําเข้าสู่ปัญหา 

2. การเล่าประสบการณ์ของครูหรือนกัเรียน 

3. การใช้สถานการณ์หรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ มาตั *งปัญหา 

4. การจดัสถานการณ์ในห้องเรียนกระตุ้นให้เกิดปัญหา 

ขั *นที1  P ตั *งสมมติฐานและวางแผนในการแก้ปัญหา  สมมติฐานคือ  การคาดคะเนความ 

น่าจะเป็นจากปัญหาที1ตั *งไว้  ในขั *นนี *ประกอบด้วย 

 1.  การวิเคราะห์ปัญหา  คือ  การแยกแยะปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ เพื1อจะได้ทดลองพิสจูน์

สมมติฐานเหล่านั *นว่าถูกต้องเป็นจริงหรือไม่ 

 P.  ให้นกัเรียนช่วยกนัเสนอแนะและเลือกกิจกรรมในการศกึษาให้เข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาแต่ละ
อย่าง  เช่น  อาจมีการค้นคว้าจากห้องสมดุ  การทดลอง  การศึกษานอกสถานที1  การดวีูดีทศัน์และ
ภาพยนตร์  เป็นต้น 

 n.  ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ 

 ขั *นที1  n  การเก็บรวบรวมข้อมลู  นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบตัิงาน  ทําการค้นคว้าทดลองหา
ความรู้เพื1อแก้ปัญหาด้วยกจิกรรมต่าง ๆ โดยครูคอบช่วยเหลือให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 

 ขั *นที1  Y  การวิเคราะห์ข้อมลู  นกัเรียนแต่ละกลุ่มเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและทดลอง 

 ขั *นที1  f  การสรุปผล  ครูและนกัเรียนสรุปผลร่วมกนัว่า  จะใช้วิธีใดแก้ปัญหาได้ดีที1สดุ  เพราะเหตุ
ใด  เป็นผลจากการค้นคว้าทดลองของนกัเรียน  ซึ1งนกัเรียนสามารถแก้ปัญหานั *นได้แล้วสามารถสรุปตั *ง

เป็นเกณฑ์  หรือหลกัการได้  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 36 ; อ้างอิงมาจาก สเุทพ  อสุาหะ. PfPs : 68 

- 69 )     

 สมจิต  สวธนไพบูลย์ (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 36 ; อ้างอิงมาจาก สมจิต  สวธนไพบูลย์. 

2527 : 99 - 101 )  ได้กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิธีการที1ใช้ในการค้นคว้าหาคําตอบ  กล่าวคือ  

เมื1อคนเรามีความสนใจหรือต้องการที1จะแก้ปัญหาในเรื1องใดเรื1องหนึ1งกห็าทางค้นคว้าเพื1อหาคําตอบของ
ปัญหานั *น ๆ วิธีการที1ใช้ในการค้นคว้าเพื1อหาคําตอบมีหลายวิธี  แต่ที1นิยมกนัมากคือ  วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  และกําหนดขั *นตองของการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไว้เป็น  f  ขั *นตอน  ดงันี * 
 ขั *นที1  D  กําหนดขอบเขตของปัญหา  การที1จะได้ปัญหา  เพื1อเป็นแนวทางในการเรียนรู้  เกิดขึ *น
จากครูและนกัเรียนร่วมกนัเตรียมเรื1องที1เรียนในรูปแบบของปัญหา  เร้าความสนใจของนกัเรียนให้เกิดจุด
ร่วมของปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัในเรื1องที1จะเรียน   กิจกรรมที1กระตุ้นนกัเรียนให้เกิดปัญหาอาจได้แก ่



 D.  การให้สงัเกตของจริง  ภาพประกอบ  ที1ครูหรือนกัเรียนช่วยกนัเตรียมมา  แล้วอภิปรายร่วมกนั
จนเกิดปัญหา 

 P.  อาศยัการทดลองและการสาธิตเป็นขั *นตอนเพื1อนําไปสูก่ารเกิดปัญหา   
 n.  เล่าเรื1องตํานาน  หรือนิทานต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้อง 

 Y.  ให้ดภูาพยนตร์  สไลด์  หรือฟิล์มสตริป 

 f.  ทายปัญหา 

 s.  ให้ข่าวและเหตกุารณ์ประจําวนัหรือปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
].  สร้างสถานการณ์ที1น่าสนใจ  เชน่  เกม  บทบาทสมมต ิ

 ขั *นที1  P  ตั *งสมมติฐานการแก้ปัญหา  เกดิจากที1ได้สงัเกตข้อเท็จจริงต่าง ๆ จนสามารถคาดคะเน
หรือเดาสิ1งต่าง ๆ อย่างมีเหตผุล  การตั *งสมมติฐานเป็นไปในลกัษณะการวางแผนกิจกรรมร่วมกนัเพื1อหาวิธี
ให้ได้คําตอบจากปัญหาต่าง ๆ ว่าใช้วิธีใดในการหาคําตอบ  ซึ1งต้องใช้หลายวิธีร่วมกนั 

 ขั *นที1  n  ทดลองและรวบรวมข้อมลู  เมื1อได้กิจกรรมต่าง ๆ เพื1อหาวิธีให้ได้คําตอบจากปัญหา  แล้ว
ลงเมื1อเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการอ่านค้นคว้าหรือจากการทดลอง  แล้วจดบนัทึกรายละเอียดของข้อมลู
เหล่านั *นเอาไว้  ครูมีบทบาทเป็นที1ปรึกษาคอยแนะแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ขั *นที1  Y  วิเคราะห์ข้อมลู  สมาชิกในกลุ่มนําข้อเสนอภายในกลุ่มเพื1ออภิปรายเพิ1มเติมมีการซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นจากข้อมลูที1ได้  ครูต้องเป็นผู้คอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริง  ช่วยขยาย
เพิ1มเตมิส่วนที1ยงัขาด  และเสริมส่วนที1ยงัคลมุเครือให้ชดัเจนยิ1งขึ *น 

 ขั *นที1  f  สรุปผล  เป็นขั *นสรุปผลที1ได้จากข้อมลูเพื1อเป็นความรู้ใหม่ต่อไป 

 น้อมฤดี  จงพยุหะ  และคนอื1น ๆ (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 37 ; อ้างอิงมาจาก น้อมฤดี  จง

พยุหะ  และคนอื1น ๆ.PfDt : 38 - 40 )  ได้กําหนดขั *นตอนของการสอนวิธีการแก้ปัญหามีดงันี * 

 D.  ขั *นกําหนดปัญหา  ขั *นนี *อาจทําได้หลายแบบ  คือ  ครูเป็นผู้ตั *งปัญหา  นกัเรียนเป็นผู้พบปัญหา  
หรือครูสร่างสถานการณ์ให้นกัเรียนพบปัญหา 

 P.  ขั *นวิเคราะห ์ หากผู้สอนให้นกัเรียนช่วยกนัคิดพิจารณาแยกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย
โดยการนําของครู 

 n.  ขั *นรวบรวมปัญหา  ให้นกัเรียนแบง่กลุ่มแล้วศึกษาค้นคว้า  และเลือกทํากิจกรรมตามความ
สนใจ  และความเหมาะสมที1เสนอแนะไว้ในขั *นที1 P 

 Y.  ขั *นเสนอผลงาน  แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมาร่วมกนัอภิปรายหมู่  เสนอความรู้ข้อเท็จจริงและ
ผลงานในกลุ่มของตน  ครูคอยฟังและแก้ไขข้อผิดพลาด  หรือเพิ1มเติมสิ1งที1ยงัขาดตกบกพร่อง 

 f.  ขั *นสรุป  ครูให้นกัเรียนทั *งชั *นช่วยกนัสรุปความรู้ที1ได้  ด้วยการถามนําของครูให้นกัเรียนบนัทึก
เรื1องย่อ ๆ ไว้ 
 งานวิจัยที/เกี/ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการสอนทางวิทยาสตร์     
 งานวิจัยในประเทศ 

 จากการศึกษางานวิจยัที1เกี1ยวข้องกบัวิธีการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศ  ปรากฏ
ผลงานวิจยั ดงันั *น  ผลงานของจิรภา  หนูน้อย  (PfnP) ได้ทําการวิจยัเพื1อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิzทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1  D  ที1เรียนโดยการสอนแบบ
แก้ปัญหาที1ใช้สื1อประสมกบัการสอนแบบแก้ปัญหาตามคูมื่อครูสอนในวิชาสงัคมศึกษา  ผลการศึกษา
พบว่าผลสมัฤทธิzทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคมุ



แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที1ระดบั  .^D  ซึ1งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของกรรณิกา  อินทรโยธิน 
(PfnY) ได้ทําการวิจยัเพื1อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิzทางการเรียน  และการคิดเป็นของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษา
ปีที1  D  ที1เรียนโดยใช้วิธีการสอนวิธีการแก้ปัญหากบัการสอนตามคูมื่อครูในวิชาสงัคมศกึษา  ผลการศึกษา
พบว่าผลสมัฤทธิzทางการเรียนและการคิดเป็นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัที1ระดบั .^f สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของดําเนนิ  ยาท้วม ( Pfn] )ได้ทําการวิจยัเพื1อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิzด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัที1ระดบั  .^D  สําหรับผลงานวิจยัของ
อภิรดี  สวีุรานนท์ (PfnP) ได้ศึกษาผลการฝึกแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที1มีผลต่อผลสมัฤทธิzทางการเรียน
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลการศกึษาพบว่า  ผลสมัฤทธิzทางการเรียน  ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ทกัษะการตั *งสมมติฐาน  ทกัษะการกําหนดนยิามเชิงปฏิบตัิ  ทกัษะการทดลองของ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคมุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั  .^D สําหรับการ
ตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุปของนกัเรียนกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคมุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที1ระดบั .^f ส่วนทกัษะการกําหนด  และควบคมุตวัแปรของนกัเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติตามลําดบั 

 

 งานวิจัยต่างประเทศ 

 จากการศึกษางานวิจยัที1เกี1ยวกบัวิธีการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ปรากฏผลงานวิจยั ดงันี * 

งานวิจยัของจาห์น  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 40 ; อ้างอิงมาจาก John. 1966 ) ได้ศึกษาผลการเรียน

ของนกัเรียนวิทยาศาสตร์ทั1วไป  เกรด  g  จากการใช้วิธีการสอน  P  วิธี  โดยแบ่งเป็น  P  กลุ่ม  กลุ่มควบคมุ
ได้รับการสอนแบบบรรยายแบบสาธิตให้มีส่วนร่วมในการทดลองและทําการบ้านตามที1ครูกําหนดให้กลุ่ม
ทดลองให้นกัเรียนเรียนโดยวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีแต่เพียงเอกสารแนะนํากิจกรรมที1นกัเรียนจะ
เลือกนําไปปฏิบตักิ่อให้เกิดความรู้  ข้อเท็จจริง  และมีมโนภาพด้วยตนเอง  ผลการวิจยัปรากฏว่า  กลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการคิดมีเหตมีุผลในการแก้ปัญหาดีกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที1

ระดบั  .^D  ซึ1งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ มาฮนั (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 41 ; อ้างอิงมาจาก 

Mahan. 1970 ) ได้ศึกษาผลของการสอนของครู  P  แบบ คือ  การสอนแบบบรรยายประกอบอภิปราย 

(Lecture  Diccussion) และการสอนวิธีการแก้ปัญหา (Problem - Solving) กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนเกรด  t  

จํานวน  Y  ห้องเรียน  เป็นชาย  Yg  คน เป็นหญิง  PD  คน  ใช้เกณฑใ์นการคดัเลือกคือ  ระดบัสติปัญญา  
คณุวฒิุของครู  และผลสมัฤทธิzทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั  หลงัจากการเรียน
การสอนผ่านไป  D  ปีแล้ว  ทําการสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา  และผลสมัฤทธิzทางการสอบวดั
ความสามรถในการแก้ปัญหา  และผลสมัฤทธิzทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ผลปรากฏว่านกัเรียนชายที1ได้รับ
การสอนวิธีการแก้ปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธิzทางการเรียนดีกว่านกัเรียนชายที1
ได้รับการสอนแบบบรรยายประกอบการอภิปราย  ส่วนในนกัเรียนหญิงไม่พบความแตกต่าง  และกลุ่มที1
ได้รับการสอนแบบการแก้ปัญหานี *มีคณุสมบตัิ  คือ 

 D.  นกัเรียนชายมีความรู้เกี1ยวกบัวิทยาศาสตร์มากขึ *น  และสามรถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ด ี

 P.  นกัเรียนที1อ่อนมีความรู้เกี1ยวกบัวิทยาศาสตร์  และมีทกัษะในการแก้ปัญหามากขึ *น 

 n.  นกัเรียนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ *น 

 Y.  นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีความมั1นใจในการตดัสินใจและมีเจตคติต่อโรงเรียนดีขึ *น 



 f.  นกัเรียนมีความพอใจในความเจริญงอกงามของความรู้  ทกัษะในการแก้ปัญหา และมีความ
สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ *นโดยเฉพาะนกัเรียนชาย 

 สําหรับ  แรทส์และคนอื1น ๆ (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 41 ; อ้างอิงมาจาก Rath  and  others.  

1967)  ได้กล่าวว่า  การเรียนการสอนที1ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามรถในการคิดแก้ปัญหา  ครูควรเป็นผู้

จดักจิกรรมเพื1อให้นกัเรียนได้ปฏิบตัใินชั *นเรียน  DY  ประการ  คือ  การเปรียบเทียบ  การสรุปเรื1องราว  การ
สงัเกต  การจดัจําแนกประเภท  การตีความหมาย  การวิพากษ์วิจารณ์  การค้นหาข้อตกลงเบื *องต้น  การให้
ใช้จินตนาการ  การตั *งสมมตฐิาน  การประยกุต์หลกัการมาใช้กบัสถานการณ์ใหม่  การตดัสินใจ  การสร้าง
โครงการหรือวางแผนการศึกษาค้นคว้า  การรวบรวมและจดัประเภทของข้อมลู  การเข้ารหสั  วิธีการ
ดงักล่าวนี *เป็นลกัษณะของวิธีการแก้ปัญหาของคนที1ตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ1งลงไป  และแรทส์ได้กล่าว
เน้นอีกว่า  ถ้าหากนกัเรียนได้ทํากจิกรรมดงักล่าวทุก ๆ วนั  นกัเรียนจะเกิดประสบการณ์ในการคิดเป็นซึ1ง

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของไอนิก (สิริวรรณ  ตะรุสานนท.์ PfYP : 41 ; อ้างอิงมาจาก Heinig. 1981)  มี

ความเห็นว่า  วิธีการแก้ปัญหาของนกัเรียนจะเกิดขึ *นได้โดยครูต้องจดักิจกรรมให้นกัเรียนทํากิจกรรมที1ควร
จดัเป็นกจิกรรมแบบปลายเปิด  นั1นคือเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้ความของตน  เพื1อสงัเคราะหเ์รื1องราวเป็น
เรื1องใหม่สิ1งใหม่  สถานการณ์หรือกิจกรรมที1จดัขึ *นสําหรับนกัเรียนควรจะให้นกัเรียนได้แก้ปัญหา  ซึ1งจะ
ส่งเสริมให้นกัเรียนได้คาดคะเนตั *งสมมติฐาน  ทดสอบสมมติฐานและบางครั *งนกัเรียนต้องหาทางเลือก  
ต้องใช้ความคดิใหม่  ใช้จินตนาการสงัเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ไอนิกเน้นกจิกรรมที1ครูจดัขึ *นเป็นประการ

สําคญัและนอกจากนี *  แชพเทล (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 42 ; อ้างอิงมาจาก Shaftel. 1980)  ได้ให้

ความเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาเปน้กระบวนการค้นพบและตวัปัญหาคือสถานการณ์อย่างหนึ1งที1เกิดขึ *นกบั
บุคคลใดบุคคลหนึ1ง  เป็นสถานการณ์ที1เป็นอปุสรรค  คนที1จะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาได้จะต้องมีความคิด
ใหม่ ๆ มีพฤตกิรรมใหม่ ๆ เชพเทลได้ยํ *าถึงวิธีการฝึกแก้ปัญหาว่า  ในการเรียนการสอนจะต้องใช้
สถานการณ์ที1มีความหมายเป็นปัญหา  และความสําคญัต่อทุกคน  ครูคณิตศาสตร์  ครูวิทยาศาสตร์  ครู
สงัคมศึกษา จะต้องช่วยให้นกัเรียนช่วยกนัคิดตั *งสมมติฐาน  เก็บข้อมลูด้วยตนเองตั *งหลกัการเองทุกอย่าง  
การกระทําดงักล่าวนี *จะเป็นการสร้างทศันคติที1ดีต่อการแสวหาความรู้  ได้ใช้ความคิดหลาย ๆ ทาง ซึ1งทําให้
คนฉลาด  จากการประมวลผลงานวิจยัต่างประเทศเกี1ยวกบัวิธีการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ดงักล่าวนั *น  ผลงานวิจยัทั *ง  f  เรื1อง ได้กล่าวสอดคล้องและสนบัสนนุซึ1งกนัและกนั โดยสรุปว่า  วิธีการ
สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  หรือวิธีการแบบวิธีการแก้ปัญหาจะบรรลจุุดมุ่งหมายหรือไม่อย่างไร  
กิจกรรมที1ครูจดัขึ *นมีความสําคญัยิ1ง  ทั *งนี *เพื1อให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิแล้วเกดิการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การจดั
ประสบการณ์  สภาพแวดล้อม  สถานการณ์และปัญหาที1มีความหมาย  มีความสําคญั  มีคณุค่าต่อการ
เรียน  จะเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนได้คิด  อีกทั *งเป็นการสร้างทศันคตทิี1ดีให้กบันกัเรียนต่อการแสวงหา
ความรู้  เป็นต้น 

 จากการประมวลงานวิจยัทั *งในประเทศและต่างประเทศดงักล่าวข้างต้น  ผลการวิจยัสอดคล้อง

และสนบัสนนุซึ1งกนัและกนัเป็นส่วนใหญ่  จึงสรุปได้ว่าวิธีการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (The 

Scientific Method) หรือวิธีการสอนโดยการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์(Scientific Method of Problem 

Solving) นั *น  เป็นวิธีการที1มีขั *นตอน  มีระเบียบแบบแผน  เมื1อได้นํามาใช้ในการสอนทําให้นกัเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาคําตอบ  รู้จกัคิดวิเคราะห์อยา่งมีระบบ  มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตผุล  
มีแผนการทํางานตลอดเวลา  ก่อให้เกิดการพฒันาด้านสตปัิญญาได้สมบูรณ์ยิ1งขึ *น  ด้วยเหตนุี *ผู้วิจยัจึง



สนใจจะนําวิธีการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ1มเติมศกึษาในการ
วิจยัครั *งนี * 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที/เกี/ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหา 

 2.1  ความหมายของปัญหา 

        ความหมายของปัญหาได้มีผู้ให้ความหมายของปัญหาไว้ดงันี * 

        สกินเนอร์  (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 8 ; อ้างอิงมาจาก อเนก  จนัทรจรูญ.  PfYf  : 6 : อ้างอิง

จาก Charlesworth and Lind. 1999 : 32 ; Citing  Skinner. 1990 : 1 )   ได้ให้คํานยิามของปัญหาว่า  “ปัญหา

คือ  คําถามที1บางคนต้องการที1จะหาคําตอบ” 

 เรย์  ซุยดมัและลินดค์วิสท์(วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 8 ; อ้างอิงมาจาก อเนก  จนัทรจรูญ.  PfYf  : 

6 : อ้างอิงจาก Reys , Suydam and Lindquist. 1995 : 54)  กล่าวว่า  ปัญหา คือ สถานการณ์ที1ต้อวการ

บางอย่างและไม่รู้วิธีจะแก้ปัญหานั *นได้โดยทนัที  ถ้าปัญหานั *นรู้ได้โดยง่ายกว่าจะหาคําตอบอย่างไร  หรือรู้
คําตอบโดยทนัทีสิ1งนั *นก็ไม่เป็นปัญหา 

 สรุปได้ว่า  ปัญหา  หมายถึง  สถานการณ์เหตกุารณ์ที1ต้องการคําตอบโดยที1ผู้ตอบส่วนใหญ่ไม่
สามารถหาคําตอบได้ทนัที  แต่ต้องใช้ความรู้และทกัษะในการแก้ปัญหาช่วยหาคําตอบของคําถามหรือ
สถานการณ์นั *น ๆ  
 J.J  ประเภทของปัญหา 

        โธมสั (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 8 ; อ้างอิงมาจาก  ฉันทรา  ภาคบงกช .  PfPg  : 28 : อ้างอิง

จาก Tomas. 1984 )   ได้แบ่งประเภทของปัญหา   เป็น  P  ประเภท  คือ 

        D.  ปัญหาที1มีคําตอบอยู่แล้ว  ได้แก่  การค้นคว้าหาคาํตอบในวิชาคณิตศาสตร์  และ
แบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ 

        P.  ปัญหาที1เปิดกว้างไม่มีกฎเกณฑ์  เป็นปัญหาซึ1งกอ่ให้เกดิความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่  
ปัญหาสําหรับฝึกความคิดสร้างสรรค ์

        ปรีชา  เนาว์เย็นผล (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 8 ; อ้างอิงมาจาก ปรีชา  เนาว์เยน็ผล. Pfn] : 

62 - 63 )  ได้กล่าวถึงประเภทของปัญหาซึ1งสามารถสรุปได้  ดงันี * 
        D.  การแบ่งประเภทของปัญหา  โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ของปัญหา  ทําให้สามารถแบ่ง
ปัญหาได้  P  ประเภท  คือ 

  D.D  ปัญหาให้ค้นพบ  เป็นปัญหาที1ค้นพบคําตอบ  ซึ1งอาจอยู่ในรูปของปริมาณ  จํานวน
หรือให้หาวิธีการ  คําตอบ  พร้อมให้เหตผุล 

  D.P  ปัญหาให้พิสจูน์  เป็นปัญหาให้แสดงการให้เหตผุลว่า  ข้อความที1กําหนดให้เป็นจริง
หรือเทจ็ 

        P.  การแบ่งประเภทของปัญหาโดยพิจารณาจากตวัผู้แก้ปัญหาและความซบัซ้อนของปัญหา
ทําให้สามารถแบง่ปัญหาได้  P  ประเภท  คือ 

  P.D  ปัญหาธรรมดา  เป็นปัญหาที1มีโครงสร้างไม่ซบัซ้อนนกั  ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยใน
โครงสร้าง  และวิธีการแก้ปัญหา 



  P.P  ปัญหาไม่ธรรมดา  เป็นปัญหาที1มีโครงสร่างซบัซ้อน  ผู้แก้ปัญหาต้องประมวลความ
สามรถหลายอย่างเข้าด้วยกนั  เพื1อนํามาใช้ในการแก้ปัญหา 

        จากที1กล่าวมาสรุปได้ว่า  ปัญหา  แบ่งออกเป็น  P  ประเภทใหญ่ ๆ คือ  ปัญหาที1พบใน
หนงัสือเรียน  ซึ1งอาจเป็นปัญหาให้ค้นหาคําตอบหรือปัญหาให้พิสจูน์ตามกฎ  นิยาม  ทฤษฏี  และปัญหาที1
พบในชีวิตประจําวนัซึ1งต้องอาศยัวิธีการแก้ปัญหาเข้ามาชว่ยแก้ปัญหา  เพื1อให้ได้คําตอบ  จึงจะทําการ
แก้ปัญหาสําเร็จได้ 

 J.R  ความหมายของการแก้ปัญหา 

        นกัการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาไว้ดงันี * 

        ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ (วนดิา  ราชรักษ์. PfYg : 9; อ้างอิงมาจาก ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ. 2543 : 

103 )  กล่าวว่า  การแก้ปัญหา  หมายถึง  การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์ถงึสิ1งต่าง ๆ ที1เป็น
ปมประเดน็สําคญัของเรื1องราวหรือสิ1งต่าง ๆ ที1คอบก่อกวน  สร้างความรําคาญความยุ่งยากสบัสนและ
ความวิตกกงัวล  โดยพยายามหาหนทางคลี1คลายสิ1งเหล่านั *นให้ปรากฏ  และหาหนทางขจดัปัดเป่าสิ1งที1เป็น
ปัญหาที1ก่อความรําคาญ  ความวิตกกงัวล  ความยุ่งยากสบัสน  ให้หมดไปอย่างมีขั *นตอน 

        กู๊ด(วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 9; อ้างอิงมาจาก Good.  1973  : 518 )  ให้ความหมายของการ

แก้ปัญหาว่า  การแก้ปัญหาเป็นแบบแผนหรือวิธีการดําเนนิการ  อยู่ในสภาวะที1มีความยากลําบาก  อยู่ใน
สถานะที1มีความยากลําบาก  หรืออยู่ในสภาวะที1พยายามตรวจสอบข้อมลูที1หามาได้ซึ1งเกี1ยวข้องกบัปัญหา  
มีการตั *งสมมติฐาน  และมีการตรวจสอบสมมติฐานภายในการควบคมุมีการรวบรวมเกบ็ข้อมลูจากการ
ทดลอง  เพื1อหาความสมัพนัธ์ที1ทดแทนสมมติฐานนั *นว่าเป็นจริงหรือไม่ 

        โพลยา (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 9; อ้างอิงมาจาก Polya.  1980 : 1 ) กล่าวว่า  การแก้ปัญหา

เป็นการหาวิธีทางที1จะหาสิ1งที1ไม่รู้ในปัญหา  เป็นการหาวิธีการที1จะเอาชนะอปุสรรคที1เผชิญอยู่  เพื1อจะได้
ให้คําตอบที1ชดัเจน  แต่ว่าสิ1งเล่านี *ยงัไม่ได้เกดิขึ *นในทนัทีทนัใด 

        ประสาท  อิศรปรีดา (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 9; อ้างอิงมาจาก ประสาท  อิศรปรีดา .  PfPn : 

185 )    ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาว่า  เป็นกระบวนการที1ต้องอาศยัสตปัิญหาและความคิด  
รวมทั *งรูปแบบพฤติกรรมที1ซบัซ้อนต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการพฒันาทางด้านสติปัญญา  การแก้ปัญหา
ต้องมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัสติปัญญา 

        จากกความหมายของการแก้ปัญหาที1กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  การแก้ปัญหา  หมายถงึกา
รํานความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาที1ประสบใหม่  โดยมีแบบแผน  พฤติกรรม  วิธีการ  
และขั *นตอนในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ให้สําเร็จถึงจุดมุง่หมายที1ต้องการ 

 J.U  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

        ความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

        เพียเจต์  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 62 ; อ้างอิงมาจากPiaget.  1962 : 120 )  ได้อธิบาย

ถึงความสารถในการคิดแก้ปัญหาตามทฤษฏีทางด้านพฒันาการว่า  ความสามารถด้านนี *จะเริ1มพฒันาการ

มาตั *งแต่ขั *นที1  n  คือ  Stage  of  Concrete Operation  นกัเรียนที1อายุ  ]  - D^  ปี  จะเริ1มมีความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาแบบง่าย ๆ ภายในขอบเขตจํากดั  ต่อมาในระดบัพฒันาการ  ขั *นที1  Y  คือ  Stage  of  

Formal  Operation  นกัเรียนมีอายุ  DD  -  Df  ปี  นกัเรียนจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุลดีขึ *น  

และสามารถคิดแก้ปัญหาแบบซบัซ้อนได้  สามารถเรียนรู้ในสิ1งที1เป็นนามธรรมชนดิสลบัซบัซ้อนได้ 



        กาเย่  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 62; อ้างอิงมาจาก Gagne. 1970 : 63 ) ได้อธิบายถึง

ความสามารถในการแก้ปัญหาว่าเป็นรูปของการเรียนรู้อยา่งหนึ1งที1ต้องอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการที1มี
ความเกี1ยวข้องกนัตั *งแต่สองประเภทขึ *นไป   และใช้หลกัการนั *นมาผสมผสานกนัจนเป็นความสามารถชนิด
ใหม่ที1เรียกว่า  ความสามารถทางด้านการคดิแก้ปัญหา  โดยการเรียนรู้ประเภทนี *ต้องอาศยัการเรียนรู้
ประเภทความคิดรวบยอดเป็นพื *นฐานของการเรียน  เพราะว่าการเรียนรู้ประเภทหลกัการตามแนวของกาเย่
ก็คือความเกี1ยวข้องกนัระหว่างความคิดรวบยอดตั *งแต่สองชนิดขึ *นไป  การเรียนรู้ประเภทความคิดรวบยอด
กาเย่ได้อธิบายว่า   การเรียนรู้ประเภทหนึ1งที1ต้องอาศยัทกัษะความสามารถในการมองเหน็ร่วมกนัของสิ1ง
เร้าทั *งหลาย 

        ชม  ภูมิภาค  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 62; อ้างอิงมาจาก ชม  ภูมิภาค  . 2516 : 56)  

กล่าวว่าการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ1งที1มีความหมายกว้างขวางมาก  รวมพฤติกรรมที1ซบัซ้อนอยู่ในรูปต่าง ๆ 
มากมาย  พฤติกรรมในการแก้ปัญหานี *เกิดขึ *นก็ต่อเมื1อมีงาน  มีจุดมุ่งหมายที1ต้องการให้บรรลผุลเพื1องาน
นั *น 

        ประสาท  อิศรปรีดา  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 62; อ้างอิงมาจาก  ประสาท  อิศรปรีดา  

. 2523 : 185)    ได้ให้คําจํากดัความการคิดแก้ปัญหาว่าเป็นกระบวนการที1ต้องอาศยัสตปัิญญาและ

ความคิด  รวมทั *งรูปแบบพฤติกรรมที1ซบัซ้อนต่าง ๆ  อนัเป็นผลมาจากพฒันาการทางสตปัิญญา  การคิด
แก้ปัญหาจะต้องมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัสติปัญญา 

        กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 62; อ้างอิงมาจาก  กมลรัตน์  หล้าสุ

วงษ์  . 2528 : 265)  ได้ให้คําจํากดัความกาคิดแก้ปัญหาว่าเป็นความสามรถในการใช้ประสบการณ์เดิมจาก

การเรียนรู้ทั *งทางตรง  และทางอ้อมมาแก้ปัญหาที1ประสบใหม่ 

        จากแนวคิดของนกัวิชาการศึกษาดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าความสามรถในการคิดแก้ปัญหา  
หมายถึง  การนําเอาประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาที1ประสบใหม่  โดยมีแบบแผนพฤติกรรมมี
วิธีการและขั *นตอนในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลถุึงจดุมุ่งหมายที1ต้องการ 

 J.V  ลักษณะของการแก้ปัญหา   
        การแก้ปัญหาเป็นการเปลี1ยนแปลงพฤตกิรรมของตนให้หลดุพ้นจากอปุสรรคเพื1อให้บรรลุ

จุดมุง่หมายที1ต้องการซึ1ง  สวนา  พรพฒันก์ุล  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 63; อ้างอิงมาจาก  สวนา  

พรพฒัน์กุล . 2522 : 271 – 272 )  ได้กล่าวว่าการแก้ปัญหาเป็นเรื1องสําคญัมากมนุษย์ทุกคนเคยเผชญิกบั

สภาพการณ์เป็นปัญหามาแล้วและจะต้องพบกบัปัญหาตา่ง ๆ อีกเป็นอนัมากในชีวิต  ปัญหาบางประการก็
ไม่สลบัซบัซ้อนมากนกัก็สามารถแก้ปัญหาได้  แต่บางปัญหาก็สลบัซบัซ้อนมากยากแก่การแก้ไขปัญหานั *น
ได้สําเร็จ  การคิดเป็นองคป์ระกอบสําคญัยิ1งต่อการแก้ปัญหา  ยิ1งปัญหาสลบัซบัซ้อนมากก็ยิ1งอาศยัการคิด
มาก 

        บุญเลี *ยง  พลอาวธุ  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 63; อ้างอิงมาจาก  บุญเลี *ยง  พลอาวธุ  . 

2511 : 45 )  ได้กล่าวถึงลกัษณะของการคิดแก้ปัญหาว่ามีอยู่  f  ประการ 

        D.  การคิดแก้ปัญหา  เป็นการกระทําที1มีจุดมุ่งหมาย  การกระทําที1ขาดจุดมุ่งหมายไม่นบัว่า
เป็นการคิดแก้ปัญหา 

        P.  การคิดแก้ปัญหา  คือการเลือกวิธีที1เหมาะสมกบัผู้แก้  ในแต่ละปัญหามีวิธีแก้อยู่หลายวิธี  
ผู้แก้ปัญหาจึงต้องเลือกเอาวิธีการที1เหมาะสมกบัความหมายและความต้องการของตน 



        n.  การคิดแก้ปัญหา  ต้องอาศยัความรู้แจ้งเห็นจริงหรือความหยั1งเห็น  (Insight) กล่าวคือ  ใน

การแก้ปัญหาแต่ละครั *งนั *นจะต้องศึกษาปัญหาให้เข้าใจถอ่งแท้เสียก่อน  จึงสามารถแก้ปัญหานั *นได้  การที1
คนเราเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และมองเห็นทางแก้นี *เรียกว่า  เกิดความคิดภายในหรือความหยั1งเห็น 

        Y.  การคิดแก้ปัญหาเป็นการสร้างสรรค์ (Creative)  อย่างหนึ1งกล่าวคือเมื1อแก้ปัญหาได้สําเร็จ  

ผู้แก้ปัญหาย่อมมีสติปัญญางอกงามขึ *น 

        f.  การคิดแก้ปัญหาย่อมประกอบด้วยการวิพากษ์วิจารณ์  (Critical)  จําเป็นต้องวดัผลดวู่า

การแก้ปัญหานั *นได้ผลตามความมุ่งหมายอย่างเพียงพอหรือไม่ 

        กิจกรรมที1ไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหา  ได้แก ่

1. กจิกรรมที1เราทําอยูเ่ป็นนิจสินจนเป็นนิสยั 

2. กิจกรรมที1เราทําไปโดยไม่มีแบบแผนและนํามาใช้แก้ปัญหานั *นอีกไม่ได้ 

3. กิจกรรมที1ทําเพื1อหลีกเลี1ยงปัญหา 

ซึ1งกจิกรรมทั *ง  n  ลกัษณะจะไม่เกิดขึ *นมาตามลําดบัแตจ่ะเกิดขึ *นมาพร้อม ๆ กนัทั *ง  n   
ลกัษณะทีเดยีว  นอกจากนั *นการแก้ปัญหายงัต้องอาศยัการสงัเกต  สมาธิและความจําอีกด้วย 

2.6 วิธีการแก้ปัญหา 

       กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 65; อ้างอิงมาจาก  กมลรัตน์  หล้าสุ

วงษ์  . 2528 : 260 )    ได้กล่าวถึงวิธีการในการคิดแก้ปัญหาว่าขึ *นอยู่กบัประสบการณ์ของนกัเรียนและ

สถานการณ์ของปัญหาที1เกดิขึ *นดงันี * 
       D.  ทกัษะในการคิดแก้ปัญหา  โดยใช้พฤติกรรมอย่างเดียว 

 เป็นการคิดแก้ปัญหาที1ไม่มีการเปลี1ยนแปลง  เมื1อประสบปัญหาจะไม่มีการไตร่ตรองหา
เหตผุลไม่มีการพิจารณาสิ1งแวดล้อม  การแก้ปัญหาจะเป็นการจําและการเลียนแบบพฤติกรรมเดิม 

       P.  ทกัษะการคิดแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก 

 เป็นการคิดแก้ปัญหาแบบเดาสุ่ม  โดยการลองผิดลองถูก 

       n.  ทกัษะการคิดแก้ปัญหาโดยการเปลี1ยนแปลงความคิด 

 การแก้ปัญหาโดยการเปลี1ยนแปลงความคิดเป็นพฤตกิรรมภายในที1สงัเกตยากที1นิยมใช้

กนัมากที1สดุคือการหยั1งเห็น (Insight) การหยั1งเหน็นี *ขึ *นอยูก่บัการรับรู้และประสบการณ์เดิม 

4. ทกัษะการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

เป็นทกัษะการคิดแก้ปัญหาที1ถือว่าเป็นระดบัสงูสดุและใช้ได้ผลดีที1สดุโดยเฉพาะ 

อย่างยิ1งการแก้ปัญหาที1มีความยากและสลบัซบัซ้อน 
  ขั *นตอนของการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยสงัเขปมีดงันี * 
  Y.D  การพิจารณาปัญหา  โดยการสงัเกต  คดิ  จํา 

  Y.P  การตั *งสมมติฐานจากประสบการณ์เดิมต่าง ๆ 

  Y.n  การทดสอบสมมติฐาน 

  Y.Y  คงสมมติฐานที1ถกูไว้  แต่ถ้าผิดให้ตดัสมมตฐิานเดิมไปย้อนกลบัพิจารณาปัญหา  
แล้วตั *งสมมติฐานใหม่จากนั *นกด็ําเนนิการทดสอบสมมติฐานที1ตั *งใหม่ 

  Y.f  การนําสมมติฐานที1ดทีี1สดุไปใช้  อาจเป็นการใช้ทั *งหมดหรือประยุกต์ไปใช้เฉพาะ
บางส่วนที1เหมาะกบัสภาพปัญหา 



        จะเห็นได้ว่าทกัษะในการคิดแก้ปัญหาย่อมมีวิธีการตา่ง ๆ ดงัที1กล่าวมาแล้ว 
 J.X  การเรียนการสอนกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

        ความสามรถในการคิดแก้ปัญหาของบุคคลที1จะแตกต่างกนั  ทั *งนี *ขึ *นอยู่กบัว่าบุคคลนั *นมี
ระดบัสติปัญญา  ความรู้  อารมณ์  ประสบการณ์  การจูงใจหรือไม่เพียงใด  การแก้ปัญหาไม่มีขั *นตอน
แน่นอนตายตวั  การเรียนการสอนจะเป็นส่วนหนึ1งที1จะช่วยให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  การให้
นกัเรียนมีโอกาสฝึกอยูเ่สมอย่อมเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน  วิธีการต่าง ๆ ที1ครูจะช่วยให้นกัเรียนมี

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  มงักร  ทองสขุดี  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 66; อ้างอิงมาจาก  

มงักร  ทองสขุดี  . 2522 : 5 - 10 )  กล่าวไว้ว่ามี  ดงันี * 

        D.  ฝึกให้นกัเรียนทํางานอยูเ่สมอ (The  Persistency  Process)  วิธีการแบบนี *เป็นวิธีการที1ใช้กนั

มานาน  เป็นวิธีการที1มีประโยชน์อยู่เสมอ  การทํางานช่วยให้เรามีประสบการณ์เพิ1มขึ *นและจะช่วยให้เรามี
หนทางในการคดิแก้ปัญหามากขึ *น 

        P.  ในการสอนวิทยาศาสตร์นั *นครูและนกัเรียนต้องเผชิญปัญหาอยู่ตลอดเวลาฝึกให้นกัเรียนมี

การทดลองอยู่เสมอ (The  Testimonial Process)  บางครั *งครูอาจกําหนดปัญหาให้นกัเรียนช่วยกนัหา

คําตอบโดยแนะให้นกัเรียนกระทํากิจกรรมบางอย่างหรือการแสดงการสาธิตเพื1อให้นกัเรียนหาคําตอบให้ได้  
นกัเรียนที1มีโอกาสฝึกการคิดแก้ปัญหาอยู่เสอมนั *น  อาจจะหาแนวทางต่าง ๆ ช่วยได้เป็นอย่างดี  การสอน
เนื *อหาวิชาบางครั *งครูไม่อาจทําการทดลองได้  เชน่  การวดัระยะทางจากโลกกบัดวงดาวในท้องฟ้า  ก็ให้
นกัเรียนแก้ปัญหาโดยการทดสอบค้นคว้าจากแห่งวิชาการต่าง ๆ 

      3.  ฝึกให้เป็นผู้มีเหตผุลแก่ตวัเอง (The  Innate  Process)  การฝึกแบบนี *เป็นการฝึกให้นกัเรียนมี

ความเชื1อมั1นในตนเอง  บางครั *งอาจจะเป็นการเชื1อแบบมีลางสงัหรณ์  (Intuition)  ซึ1งเป็นสญัชาติญาณของ

คน  มีผลงานของนกัวิทยาศาสตร์หลายอย่างที1เกิดจากลางสงัหรณ์  เชน่  Sehwab  ได้ค้นพบจุดดบัในดวง

อาทิตย ์

       Y.  ให้รู้จกัการวิจารณ์  (Critical  Thinking)  จอน  ดิวอี *  นกัการศึกษาผู้มีชื1อเสียง  ได้กําหนด

วิธีการคิดแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์  วิจารณ์ปัญหานั *นออกเป็นขั *น ๆ ดงันี * 
  Y.D  การกําหนดปัญหา 

  Y.P  รวบรวมข้อเท็จจริง 

  Y.n  ตั *งสมมติฐาน 

  Y.Y  ทดสอบสมมติฐาน 

  Y.f  ประเมินผล 

        การคิดแก้ปัญหาโดยวิธีนี *ได้รับความนิยมมาก  เพราะช่วยให้เราแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง

กว้างขวางสามารถนําไปใช้กบัทกุสาขาวิชาบางทเีรียกวิธีการนี *ว่าการแก้ปัญหาโดยวิธีวิทยาศาสตร์ (The  

Scientific  Method)  หรือวิธีการใช้ปัญญา  (The  Method  of  Intelligence)   

        วิธีการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีนี *ครูควรจะฝึกให้นกัเรียนใช้อยู่เสมอ  เพราะสามารถจะนําไปใช้ใน
อนาคตด้วย  นอกจากนั *นครูควรจะได้แนะนําหรือหาแนวทางช่วยให้นกัเรียนรู้จกัคิดหรือกระทําในเรื1อง
เหล่านี *ด้วย 

1. ฝึกให้รู้จกัการวิเคราะห์  -  สงัเคราะห ์

2. ฝึกให้รู้จกัออกความเห็น  (Suggesting) 



การฝึกหรือกระตุ้นยั1วยใุห้นกัเรียนรู้จกัแสดงความคิดเหน็อยู่เสมอนั *นจะเป็นการช่วย 

ให้นกัเรียนได้ฝึกใช้ความคิดของตนเอง   เพราะการคิดจะช่วยให้การเรียนของนกัเรียนดีขึ *น  ดกีว่าการฝึกให้
นกัเรียนใช้แต่ความจําเพียงอย่างเดียว  ครูจะต้องคอยช่วยเหลือนกัเรียนอยูเ่สมอเพราะนกัเรียนอาจจะออก
ความเห็นในสิ1งที1ไม่ถูกต้องมากนกัก็ได้  
 J.Y  ขั Sนตอนการคิดแก้ปัญหา 

        บลมู  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 68; อ้างอิงมาจาก  Bloom . 1956 : 122 )  ได้เสนอ

ขั *นตอนการคิดแก้ปัญหาดงันี * 
        ขั *นที1  D  เมื1อนกัเรียนได้พบปัญหา  นกัเรียนจะคิดค้นหาสิ1งที1เคยพบเหน็และเกี1ยวกบัปัญหา 

        ขั *นที1  P  นกัเรียนจะใช้ผลจากขั *นที1หนึ1งมาสร้างรูปแบบของปัญหาขึ *นมาใหม่ 

        ขั *นที1  n  จําแนกแยกแยะปัญหา 

        ขั *นที1  Y  การเลือกใช้ทฤษฏี  หลกัการ  ความคิด  และวิธีการที1เหมาะสมกบัปัญหา 

        ขั *นที1  f  การใช้ข้อสรุปของวิธีการแก้ปัญหา 

        ขั *นที1  s  ผลที1ได้จากการแก้ปัญหา 

        บลมูได้อธิบายเพิ1มเติมว่า  ความสามารถทางสมองที1นํามาใช้คดิแก้ปัญหาในขั *นที1  D  -  Y  
เป็นส่วนของการนําไปใช้  ขั *นที1  f  และขั *นที1  s  เป็นส่วนของความเข้าใจ  สําหรับความรู้ความจําถือว่าเป็น
พื *นฐานที1จําเป็นในการคิดแก้ปัญหา  ส่วนความสามารถในการวิเคราะหเ์ป็นความสามารถทางสมองอย่าง
หนึ1งที1นํามาใช้ในกระบวนการคิดแก้ปัญหาในขั *นที1  n  

        โพลยา  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 69; อ้างอิงมาจาก  Polya. 1957 : 6 - 22 )  เป็นอีกผู้

หนึ1งที1ได้เสนอขั *นตอนการคิดแก้ปัญหาไว้ดงันี * 
        ขั *นตอนที1  D  ทําความเข้าใจในปัญหา  พยายามเข้าใจในสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในปัญหา  สรุป  
วิเคราะห์  แปลความหมาย  ทําความเข้าใจให้ได้ว่า  โจทยถ์ามอะไร  โจทย์ให้ข้อมลูอะไรบ้าง  ข้อมลู
เพียงพอหรือไม่ 

        ขั *นตอนที1  P  การแยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ  เพื1อสะดวกในการลําดบัขั *นตอนในการ
แก้ปัญหา  และวางแผนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา  เช่น  การลองผิดลองถกู  การหารูปแบบ  การ
หาความสมัพนัธ์ของข้อมลู  ตลอดจนความสอดคล้องของปัญหาเดิมที1เคยทํามา 

        ขั *นตอนที1  n  การลงมือทําตามแผน  ขั *นนี *จะรวมถงึวิธีการแก้ปัญหาด้วย  ถ้าขาดทกัษะใด
จะต้องเพิ1มเติมเพื1อให้การนําไปใช้เกิดผลด ี

        ขั *นตอนที1  Y  การตรวจสอบวิธีการและคําตอบ  เพื1อให้แน่ใจว่าแก้ปัญหาถกูต้อง 

        บรูเนอร์(สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 69; อ้างอิงมาจาก  Bruner  . 1966 : 123 - 12 )   ได้

ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาและได้สรุปว่า  การคิดแก้ปัญหาของบุคคลนั *นต้องการกลไกแห่งความสามารถใน
การอ้างอิงและจําแนกประเภทของสิ1งเร้า  ประสบการณ์รับรู้ต่าง ๆ ก็เป็นปัจจยัที1สําคญัยิ1งของกระบวนการ
จดัประเภทอนัที1จะนําไปสู่การตอบสนองในขั *นสดุท้าย  ขั *นตอนต่าง ๆ ในการคิดแก้ปัญหามีดงันี * 

       D.  รู้จกัปัญหา  เป็นขั *นที1บุคคลรับรู้สิ1งเร้าที1ตนกําลงัเผชิญอยู่ว่าเป็นปัญหา 

       P.  แสวงหาเค้าเงื1อน  เป็นขั *นตอนที1บุคคลใช้ความพยายามอย่างมากในการระลึกถึง 

ประสบการณ์เดิม 

        n.  ตรวจสอบความถูกต้อง  เป็นขั *นตอนที1ตอบสนองในลกัษณะของการจดัประเภทหรือแยก
โครงสร้างของเนื *อหา 



        Y.  การตดัสินตอบสนองที1สอดคล้องกบัปัญหา   
งานวิจัยที/เกี/ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการสอนทางวิทยาสตร์     
 งานวิจัยในประเทศ 

 จิรภา  หนูน้อย  (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 73; อ้างอิงมาจาก  จิรภา  หนนู้อย  . 2532 : 93 )   

ได้ทําการวิจยัเพื1อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิzทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *น
มธัยมศึกษาปีที1  D  ที1เรียนโดยการสอนแบบแก้ปัญหาที1ใช้สื1อประสมกบัการสอนแบบแก้ปัญหาตามคู่มือ
แนวการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามญัศึกษา  ในวิชาสงัคมศกึษา  ผลการศึกษาพบว่าผม
สมัฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั  .^D 

 พิสทุธิz  บุญเจริญ  (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 32 ; อ้างอิงมาจาก พิสทุธิz  บญุเจริญ. 2522: 77-90 )  

ได้ทําการวิจยัเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิzทางการเรียนและความสามรถในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มจากการสอน
ด้วยชุดการเรียนการสอนแบบสืบสวน  กบัการสอนตามปกติในวิชาภาษาไทยชั *นประถมศึกษาปีที1  f  
โรงเรียนบงัทะลาย  อําเภอกนัทรารมย์  จงัหวดัศรีสะเกษ  กลุ่มทดลองเรียนจากที1ครูสอนด้วยชุดการเรียน
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน  กลุ่มควบคมุเรียนจากที1ครูตามปกติ  ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มทดลองมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั .^f  นกัเรียนกลุ่ม
สติปัญญาสงู  ปานกลาง  ของกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธิzทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มไม่แตกต่างกบันกัเรียนกลุ่มควบคมุที1อยู่ระดบัสตปัิญญาเดียวกนั 

 มานสั  เพ็ญโรจน์  (วนดิา  ราชรักษ์. PfYg : 33 ; อ้างอิงมาจาก มานสั  เพ็ญโรจน์.2527: 49-57 )  

ได้วิจยัเปรียบเทียบผลสมัฤทธิzทางการเรียนด้านพทุธิพิสยัและความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนที1
เรียนจากการใช้ภาพประกอบคําบรรยายในลกัษณะแนะให้ค้นพบด้วยตนเองและการใช้ภาพประกอบคํา
บรรยายในลกัษณะบอกเล่า  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปี1ที1  P  โรงเรียนชยันาทพิทยาคม  
จงัหวดัชยันาท   โดยให้กลุ่มทดลองเรียนจากการใช้ภาพประกอบคําบรรยายในลกัษณะค้นพบด้วยตนเอง  
ส่วนกลุ่มควบคมุเรียนจากการใช้ภาพประกอบคําบรรยายในลกัษณะบอกเล่า  ผลการวิจยัพบว่า  ผม
สมัฤทธิzทางการเรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่าง
มีนยัสําคญั 

 เพ็ญศิริ  งามจิตร (วนดิา  ราชรักษ์. PfYg : 33 ; อ้างอิงมาจาก เพ็ญศิริ  งามจิตร .2529: 84) ได้

ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและทศัคติของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1  Y  ต่อการ
สอนโดยใช้เทคนิคคิวซีกบัการสอนตามคู่มือการสอนวิชาสงัคมศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถ
ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุด้านการแก้ปัญหามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
แต่ความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1 ระดบั .^D 

 ศิวพร  เสนีย์วงค์  ณ  อยุธยา  (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 33 ; อ้างอิงมาจาก ศิวพร  เสนีย์วงค์  ณ  

อยุธยา.2529: 179)ได้ทําการวิจยัเพื1อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิzทางการเรียนและความสามารถในการ

แก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1  P  ที1เรียนวิชาสงัคมศึกษาด้วยวิธีการสอนตามขั *นทั *งสี1ของ
อริยสจัสี1กบัการสอนตามคู่มือครูพบว่า  ผมสมัฤทธิzทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที1ระดบั ^.D 



 อร่าม  วฒันะ  (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 33 ; อ้างอิงมาจาก อร่าม  วฒันะ .2536: 340)  ได้ศึกษา

เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิzทางการเรียนความสามารถทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการสร้างความคดิรวบยอดกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  เรื1อง  สิ1งแวดล้อมของ
นกัเรียนชั *นประถมศึกษาปีที1  s  ที1ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกบัการสอนปกติ  ผลการศกึษา
พบว่า  นกัเรียนที1ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสงูกว่านกัเรียนที1
ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั .^D 

 สภุาวรรณ  ด่านสกุล  (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 33 ; อ้างอิงมาจาก  สภุาวรรณ  ด่านสกุล  .2539: 

บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาและการพึ1งตนเองด้านการเรียนของ
นกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1  D  ที1เรียนโดยการสอนกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กบัการสอนตาม
คู่มือการจดักจิกรรม  ผลการศึกษาพบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนที1ได้รับการสอนโดย
ใช้ชุดกจิกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กบันกัเรียนที1ได้รับการสอนตามคู่มือการจดักิจกรรมแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั .^f  ความสามรถในการพึ1งตนเองด้านการเรียนของนกัเรียนที1ได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กบันกัเรียนที1ได้รับการสอนตามคู่มือการจดักิจกรรม
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถติ ิ

 สิริวรรณ  ตะรุสานนท์ (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 34 ; อ้างอิงมาจาก สิริวรรณ  ตะรุสานนท์ .2542: 

บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาผลสมัฤทธิzทางการเรียน  และความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนกัเรียนชั *น

มธัยมศึกษาปีที1  D  ที1เรียนวิชาสงัคมศึกษา  โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบ  4   mat กบัการจดักิจกรรม

การสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ผลการศึกษาพบว่า  ผมสมัฤทธิzทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาของ

นกัเรียนที1เรียนโดยการจดักจิกรรมการสอนแบบ  Y  mat  กบันกัเรียนที1เรียนโดยการจดักิจกรรมการสอน

แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตที1ระดบั .^D  ความสามารถในการ

แก้ปัญหาของนกัเรียนโดยการจดักิจกรรมการสอนแบบ  Y  mat  กบันกัเรียนที1เรียนโดยการจดักจิกรรมการ

สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถติที1ระดบั .^D 

 วรรณภา  โพธิzสะอาด  (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 34 ; อ้างอิงมาจาก  วรรณภา  โพธิzสะอาด .2542: 

บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดวิจารณญาณกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษา  ผลการวิจยัพบว่า  ความคิดวิจารณญาณและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง   ความคิดวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาชั *นปีที1 f  สงูกว่านกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาชั *นปีที1 D  อย่างมีนยัสําคญัทางสถติิที1
ระดบั .^D  และความคิดวิจารณญาณมีความสมัพนัธ์กบัการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที1ระดบั .^D 

งานวิจัยต่างประเทศ 

นาเบอร์  (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 34 ; อ้างอิงมาจาก Nabor. 1975  : 3241 - A)  ได้ศึกษา

เปรียบเทยีบความสามรถในการแก้ปัญหา  และผลสมัฤทธิzทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัเกรด  f  และ

เกรด  s  โดยใช้แบบทดสอบ  Lowa Test of Education  Progress : Science  วดัความสามารถในการ

แก้ปัญหา  และใช้แบบทดสอบ  Lowa  Test of Basic Skill From 5 วดัผลสมัฤทธิzทางการเรียน  ผลการวิจยั

พบว่านกัเรียนที1มีผลสมัฤทธิzทางการเรียนสงู  จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่านกัเรียนที1มี
ผลสมัฤทธิzทางการเรียนตํ1า 



และในปีเดียวกนั  ทคัเกอร์(วนดิา  ราชรักษ์. PfYg : 34 ; อ้างอิงมาจาก Tucker. 1975 :  2620 – A 

)  ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถด้านการแก้ปัญหากบัความสามารถในการอ่าน  การ
คํานวณ  และทกัษะในการให้ความหมายของรูปแบบที1เกี1ยวข้องกบัปัญหา  พบว่า  ทกัษะในการคํานวณ  
และทกัษะในการให้ความหมายของรูปแบบที1เกี1ยวข้องกบัปัญหา  มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถด้าน
การแก้ปัญหาที1เป็นภาษา  และรูปภาพอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติและเมื1อคสบคมุตวัแปรที1เป็นทกัษะในการ
ให้ความหมายของรูปแบบที1เกี1ยวข้องกบัปัญหาให้คงที1  พบว่า  ตวัแปรที1เหลืออยู่ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

โชว์  (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 34 ; อ้างอิงมาจาก สภุาพร  เสียงเรื1องแสง ; อ้างอิงมาจาก Show. 

1987 : 5227 ) ศึกษาผลการฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที1ส่งผลต่อทกัษะการแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางสงัคม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็น
ทกัษะการแก้ปัญหากลุ่มทดลองฝึกกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ผลการศกึษาพบว่า
ความสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางสงัคมสงูขึ *นอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ

ฮอพคินส์ (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 34 ; อ้างอิงมาจาก Hopkins. 1985 : 2790 ) ศึกษารูปแบบของ

ห้องเรียนที1สามารถส่งผลต่อทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาของนกัเรียนพบว่า  จะต้องเป็นห้องเรียนที1มี
ข่าวสารที1น่าสนใจให้นกัเรียนได้อ่านศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารอยู่เสมอ  และนกัเรียนได้
มีโอกาสถกถียงเกี1ยวกบัความคิดเหน็ของตนเองอย่างอิสระ  เมื1อผู้เรียนพบกบัสถานการณ์จากข่าวสาร  
และกระบวนการเชน่นั *น ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาที1เหมาะสมต่อไปได้ 

   

3.   เอกสารและงานวิจัยที.เกี.ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

3.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

จุฬารัตน์  ต่อหิรัญพฤกษ์ (2551: 43) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ว่า เป็นวิธีการสอนที1เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศนูย์กลางของการปฏิบตักิิจกรรมของการ
เรียนการสอน และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมี
เหตผุลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนมีหน้าที1จดับรรยากาศการสอนให้เอื *อต่อการเรียนรู้ 

นิพทัธา  ชยักิจ (2551: 46) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า เป็น

วิธีการสอนที1เน้นให้ผู้เรียนเป็นศนูยก์ลางของการปฏิบตัิกจิกรรมของการเรียนการสอน และมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตผุล โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนมีหน้าที1จดับรรยากาศการสอนให้เอื *อต่อการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาโดยใช้การทดลอง 
และอภิปรายเป็นกจิกรรมหลกัในการสอน 

 

3.2 ขั Sนตอนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

เยาวลกัษณ์  ชื1นอารมณ์ (2549: 10) ได้แบ่งขั *นตอนของการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้เป็น5 ขั *นตอน ดงันี * 



D.  ขั *นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรื1องที1สนใจ ซึ1งอาจเกิดขึ *นเอง

จากความสงสยั หรืออาจเริ1มจากความสนใจของตวันกัเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื1องที1
น่าสนใจอาจมาจากเหตกุารณ์ที1กําลงัเกิดขึ *นอยู่ในช่วงเวลานั *น หรือเป็นเรื1องที1เชื1อมโยงกบัความรู้เดิมที1เพิ1ง
เรียนรู้มาแล้ว เป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นที1จะศกึษา ในกรณทีี1ยงัไม่มีประเด็นใด
น่าสนใจ ครูอาจให้การศึกษาจากสื1อต่างๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ *นมาก่อน แต่ไม่ควร
บงัคบัให้นกัเรียนยอมรับประเดน็หรือคําถามที1ครูกําลงัสนใจเป็นเรื1องที1จะใช้ศึกษา 

P.  ขั *นสํารวจและค้นหา (exploration) เมื1อทําความเข้าใจในประเดน็หรือคําถามที1สนใจจะศึกษา

อย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั *งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที1
เป็นไปได้ ลงมือปฏิบตัเิพื1อเก็บรวบรวมข้อมลู ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบมีหลาย
วิธี  เช่น ทําการทดลอง ทํากจิกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื1อช่วยสร้างสถานการณ์จําลอง 
(simulation) การศึกษาหาข้อมลูจากเอกสารอ้างอิง หรือจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เพื1อให้ได้มาซึ1งข้อมลูอย่าง
เพียงพอที1จะใช้ในขั *นต่อไป 

n.  ขั *นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื1อได้ข้อมลูอย่างเพียงพอ นํามาวิเคราะห์ แปลผล 

สรุปผล และนําเสนอในรูปแบบต่างๆ  เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลอง รูปวาด ตาราง เป็นต้น การ
ค้นพบขั *นนี *เป็นไปได้หลายทาง เช่น สนบัสนนุหรืออาจโต้แย้งสมมติฐานที1ตั *งไว้ ซึ1งผลที1ได้จะอยูใ่นรูปใดก็
สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

Y.  ขั *นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการนําความรู้ที1สร้างขึ *นไปเชื1อมโยงกบัความรู้เดิมหรือ

แนวคิดที1ได้ค้นคว้าเพิ1มเติม หรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปที1ได้ไปใช้ในสถานการณ์หรือเหตกุารณ์อื1นๆ ถ้า
ใช้อธิบายเรื1องต่างๆ ได้มากก็แสดงว่ามีข้อจํากดัน้อย ซึ1งกจ็ะช่วยให้เชื1อมโยงกบัเรื1องต่างๆ และทําให้เกดิ
ความรู้กว้างขวางขึ *น 

5. ขั'นประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ ว่านกัเรียนมี 

ความรู้อะไรบา้ง อย่างไร มากนอ้ยเพียงใด จากขั'นนี'จะนาํไปสู่การนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นเรืIองอืIนๆ 

R.R   ข้อดีและข้อจํากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 

ข้อดีของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

การจดักจิกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

ความรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั โดยดําเนนิกจิกรรม ดงันี * 
D.  นกัเรียนสร้างความสมัพนัธ์จากการสงัเกตส่วนต่างๆ เพื1อตอบปัญหา ทําให้นกัเรียนได้

พฒันาการคิดจากข้อมลูที1มี และนกัเรียนได้แสวงหาข้อมลูเอง ได้ประสบการณ์ตรง อีกทั *งได้พฒันาการคิด 
หรือกระตุ้นการคดิจากกิจกรรมการเรียนตลอดเวลา 

P.   การอธิบายเป็นผลจากการสํารวจ ทําให้นกัเรียนทําการสํารวจอย่างมีความหมาย ตื1นตวัที1จะ
ทําการสํารวจอย่างจริงจงั และฝึกทกัษะการสื1อสาร นกัเรียนได้กล้าแสดงความคิด ตดัสินใจ และมีความ
เชื1อมั1นในตวัเองสงู 

n.  นกัเรียนมีความชดัเจนในมโนทศัน์มากขึ *น ครอบคลมุมากขึ *น โดยการให้โอกาสนกัเรียนได้
เกี1ยวข้องกบัปัญหาใหม่ สถานการณ์ใหม่ เพื1อเสริมความเข้าใจที1ได้จากการสํารวจ นกัเรียนได้แลกเปลี1ยน
ความคิดกบักลุ่มเพื1อน เพื1อปรับขยายโยงความคิด จนได้ความคิดที1ครอบคลมุและเป็นไปได้สงู 



Y.  คําถาม คําตอบของปัญหา ได้มาจากการกระทํากจิกรรม หรือการปฏิบตัิการทดลองซึ1งทําให้
นกัเรียนเห็นคณุค่าของการทดลอง ได้คําตอบด้วยตวันกัเรียนเอง อาจจะเป็นคําตอบที1ได้จากประสบการณ์
ตรง จากการสงัเกตธรรมชาติ หรือได้จากการทดสอบสมมติฐาน 

f.  ให้โอกาสนกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ทําให้ภาพของการประเมินชดัเจน มีความถูก
ต้องสงู และเป็นการฝึกการประเมินให้กบันกัเรียน นอกจากนั *นนกัเรียนเกิดความรู้สึกที1ดีของการมีส่วนร่วม 
ข้อจํากดัของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

D.  ต้องใช้เวลามากอาจทําให้เรียนไม่ทนัตามขอบข่ายของเนื *อหาที1กําหนด 
P.  เน้นบทบาทของนกัเรียนเกือบทั *งหมดในการสรุปจนได้มโนทศัน์ บทบาทของครูเป็นเพียงผู้

อํานวยความสะดวกเท่านั *น ทําให้นกัเรียนอาจคลาดเคลื1อนในข้อสรุป เพราะการสื1อสารของเพื1อนนกัเรียน 
และประสบการณ์ของนกัเรียนแตกต่างกนั 

งานวิจัยที/เกี/ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
งานวิจัยในประเทศ 

จุฬารัตน์  ต่อหิรัญพฤกษ์ (2551: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิzทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ที1ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที1ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ และนกัเรียนที1ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธิzทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที1ระดบั .01 

เยาวลกัษณ์  ชื1นอารมณ์ (2549: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิzทางการเรียน และเจตคตทิาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาปีที1 1ที1ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E 

ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิzทางการเรียน และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนที1ได้รับการสอนโดยใช้

ชุดกจิกรรมวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E หลงัการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถติิที1ระดบั .01 

วิมลรัตน์  ลีหะสนุนท์ (2551: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิzทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความ

ฉลาดทางอารมณ์ ด้านทกัษะทางสงัคม ของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ

กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิzทางการเรียน และความฉลาด
ทางอารมณ์ ด้านทกัษะทางสงัคม ของนกัเรียนที1ได้รับการสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการ

สืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มหลงัการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั .01 

นิพทัธา  ชยักิจ (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิzทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจใน

การเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ชั *นมธัยมศึกษาปีที1 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ที1ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้และการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิzทางการเรียน และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน ที1ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลงั

การเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที1ระดบั .01 

 

 



บทที/  R 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การจดักจิกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื1อพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
โดยของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1  D โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ผู้วิจยัได้ดําเนนิการ
ศึกษาค้นคว้าตามหวัข้อต่อไปนี * 

1.  การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

2.  เครื1องมือที1ใช้ในการวิจยั 

3.  การดําเนินการทดลอง 

4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

 

กลุ่มเป้าหมาย  ที1ใช้ในการศกึษาครั *งนี * 
 กลุ่มเปา้หมาย  ที1ใช้ในการศึกษาเป็นนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง  ชั *นมธัยมศึกษาปีที1  D  ภาค
เรียนที1  P  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จํานวน  D  ห้องเรียน  รวม

นกัเรียนทั *งสิ *น  27  คน 

 

เครื/องมือที/ใช้ในการวิจัย 
 เครื1องมือที1ใช้ในการศึกษาครั *งนี *  ประกอบด้วย 
 D.  แผนการสอนการจดักจิกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

1.1  ศึกษาการสอนการจดักจิกรรมการสอนแบบวิธีการสอนทางวิทยาศาสตร์จาก 

เอกสารและงานวิจยัที1เกี1ยวข้อง รวมทั *งปรึกษาขอคําแนะนําจากอาจารย์ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

       D.P  ศึกษาหลกัสตูร  ด้วย  มาตรฐานการเรียนรู้  จุดหมายหลกัสตูร  คณุลกัษณะ 
ที1พึงประสงค ์ คณุลกัษณะที1พึงประสงค์ของโรงเรียน  สาระการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ที1คาดหวงั  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั1วไปของวิชาวิทยาศาสตร์  ว nDP^P สนุกกบัการทดลองวิทยาศาสตร์  
ชั *นมธัยมศึกษาปีที1  D  เพื1อนําไปใช้สร้างแผนการสอน 
        D.n  สร้างแผนการสอนการจดักิจกรรมแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 

  1.3.1  มาตรฐานการเรียนรู้   

  1.3.2  จุดหมายหลกัสตูร 

  1.3.3  คณุลกัษณะที1พึงประสงค์   

D.n.Y  คณุลกัษณะที1พึงประสงค์ของโรงเรียน   

D.n.f  สาระการเรียนรู้    
D.n.s  ผลการเรียนรู้ที1คาดหวงั   



D.n.]  จุดประสงค์การเรียนรู้    
D.n.g  สื1อการเรียนการสอน   

D.n.t  กิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ1งแบ่งออกเป็น  Y  ขั *นตอน  ดงันี * 

   D.n.t.D ขั *นสร้างความสนใจ (Engagement Phase)  

        D.n.t.P  ขั *นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) 

       D.n.t.n  ขั *นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase)  

        D.n.t.Y  ขั *นขยายความรู้ (Expansion Phase) 

        D.n.t.f  ขั *นประเมินผล (Evaluation Phase)  

D.n.D^ การวดัผลประเมินผล   

 P.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 81)  

แบบทดสอบมีค่าความเชื1อมั1นเท่ากบั .]D 
 ลักษณะของแบบทดสอบ 

  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ดําเนินการสร้างโดยยึดเกณฑ์ตาม

กระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์(สิริวรรณ  ตะรุสานนท์. PfYP : 29 ; อ้างอิงมาจากWeir.1974 : 18)    

ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นสถานการณ์ที1เป็นปัญหาในลกัษณะที1นกัเรียนสามารถนําความรู้เดิมมา
ประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหากบัสถานการณ์ใหม่ 
 ตัวอย่างแบบทดสอบ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ชั Sนมัธยมศึกษาปีที/  G  

คําชี Sแจง 
 D.  แบบทดสอบนี *วดัความสามารถในกาคิดแก้ปัญหาวิชาสนุกคิดกบัวิทยาศาสตร์ 

(  ว  nDP^n)  มีคําถามทั *งหมด  P^  ข้อใช้เวลาทํา  Yf  นาที 
 P.  คําถามทั *งหมดเป็นแบบเลือกตอบทั *งสิ *น  คือ คําถามแต่ละข้อให้เลือกคําตอบที1ถกูต้องดทีี1สดุ

หรือเหมาะสมที1สดุเพียงคําตอบเดียว  จาก  ก  ,  ข  ,  ค  หรือ ง  ให้ไว้เมื1อเลือกตอบใดกใ็ห้ขีดกากบาท (X)  

ทบัตวัอกัษรนั *นในแบบทดสอบ  และถ้านกัเรียนต้องการเปลี1ยนคําตอบใหม่ให้ขีดทบัคําตอบเดิมแล้วจงึ
เลือกคําตอบใหม่ 

 n.  ให้นกัเรียนเขียนชื1อ  ชั *น  เลขที1  ลงในแบบทดสอบ  เมื1อเรียบร้อยแล้วจึงลงมือทําข้อสอบ 
สถานการณ์ที/  G  

 
 จ่าสมชาตเิป็นตํารวจจราจรมามากกว่า  D^  ปี  จ่าสมชาตปิฏิบตัิหน้าที1ด้วยความขยนัหมั1นเพียร

และรับผิดชอบ  โดยเฉพาะนกัเรียนตวัเล็ก  จ่าสมชาตจิะคอยบริการดแูลอย่างดี  เช้า -เย็นจะพบจ่าสมชาติ

โบกรถอยู่หน้าโรงเรียนเป็นประจํา  สาย ๆ ก็จะไปอยู่ตามสี1แยกต่าง ๆ   ในแต่ละวนัจ่าสมชาติของเดก็ ๆ ได้
หายใจเอาควนัจากรถยนต์  ทําให้จ่าสมชาติป่วยลงด้วยโรคปอดจนต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล  
หมอแนะนําให้จ่าสมชาติเลิกอาชีพนี *  แตเ่ข้าไม่สนใจ  กลบัมาทํางานอีก  ไม่กี1เดือนก็ต้องเข้าโรงพยาบาล
อีก  ทําให้จ่าสมชาตจิากไปอย่างสงบ 
 



 ขั *นตอนที1  D.   กรณีใดที1เป็นปัญหาที1สําคญั 
    ก.  จ่าสมชาติป่วยเกี1ยวกบัโรคปอด 
    ข.  จ่าสมชาติตายด้วยมลพิษจากรถยนต ์
    ค.  จ่าสมชาติเป็นจราจรที1ทํางานหนกัเกินไป 
    ง.  จ่าสมชาติไม่ปฏิบตัิตนตามคําแนะนําของแพทย ์
 ขั *นตอนที1  P.   สาเหตทุี1ทําให้เกดิปัญหาคืออะไร 
    ก.  จ่าสมชาตเิป็นจราจรที1ทํางานหนกัเกนิไป 
    ข.  จ่าสมชาติไม่เชื1อคําแนะนําของแพทย ์
    ค.  จ่าสมชาติปฏิบตัหิน้าที1จราจรมานาน 
    ง.  จ่าสมชาติหายใจเอาควนัพิษไปสะสมไว้ 
 ขั *นตอนที1  n.   จากปัญหาที1เกิดขึ *น  ควรใช้วิธีแก้ไขอย่างไร 
    ก.  จ่าสมชาตเิปลี1ยนอาชพี 
    ข.  จ่าสมชาติควรสบัเปลี1ยนหน้าที1ใหม่ 
    ค.  จ่าสมชาติควรลาพกัผ่อนรักษาสขุภาพจนหายด ี
    ง.  จ่าสมชาติควรสวมหน้ากากป้องกนัควนัพิษเวลาทํางาน 
 ขั *นตอนที1  Y.   จากวิธีการแก้ปัญหาดงักล่าว  ผลที1ได้จากการแก้ปัญหานา่จะเป็นอย่างไร 
    ก.  จ่าสมชาติลาออก 
    ข.  จ่าสมชาติปลอดภยั 

    ค.  จ่าสมชาติตกงาน -  ขาดเงิน 

    ง.  จ่าสมชาติหายป่วยจากโรคปอด 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ให้  D  คะแนนสําหรับข้อที1ตอบถกู 

 ให้  ^  คะแนนสําหรับข้อที1ตอบผิด 

การดําเนินการทดลอง 
 หลงัจากที1ได้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองตามขั *นตอนดงันี * 

 1.  ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบักลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาแล้วบนัทึกผลการสอบก่อนเรียนสําหรับวิเคราะห์ข้อมลู 
 P.  ทําการสอนกลุ่มเป้าหมายโดยการจดักจิกรรมการการสอนแบบวิธีการสอนทางวิทยาศาสตร์
เป็นระยะเวลา  DY  คาบ   

 3.  หลงัจากเสร็จสิ *นการทดลอง  ทําการสอบ  (Posttest)  กลุ่มเป้าหมายอีกครั *ง  โดยใช้

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาซึ1งเป็นชดุเดียวกบัที1ใช้ทดสอบก่อนการเรียน 

 Y.  ตรวจผลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  นําคะแนนที1ได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิต ิ

การวิเคราะห์ข้อมูล 



 การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาปีที1  D  ที1เรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป spss ในรูป

ของ  t-test  dependent  

 

สถิติที/ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 D.  สถิติพื *นฐาน  ได้แก่   

      D.D  คะแนนเฉลี1ย  (Mean)   (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 64 ; อ้างอิงมาจากล้วน  สายยศและ

องัคณา  สายยศ. PfY^ :  73) 

   1.2     (Standard  Deviation) (วนิดา  ราชรักษ์. PfYg : 64 ; อ้างอิงมาจากล้วน  สายยศและ

องัคณา  สายยศ. PfY^ :  79) 

P.  สถิติที1ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเครื1องมือ 
      เปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลงัการใช้การจดักจิกรรมการสอน

แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์คํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป spss ในรูปของ  t-test  dependent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที/  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที/ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครั *งนี *  เพื1อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัชดัเจนในการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อที1ใช้ในการแปลผล  ดงันี * 

 N แทน จํานวนนกัเรียนที1เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 X แทน ค่าเฉลี1ยของคะแนนก่อนการทดลอง 

 S.D แทน ค่าเบี1ยงเบนมาตรฐาน 

 t แทน ค่าสถิติที1ใช้ใน  t-distribution 

 ** แทน ความมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั  .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี * 
 จากจุดมุ่งหมายที1ว่า เพื1อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1  
D  ที1เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จากการรวบรวมข้อมลู

โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม spss ในรูปของ  t-test  

dependent   ดงัในตาราง D  

 

ตาราง  G  แสดงความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนที1เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรม
การสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 N    X S.D t 

ก่อนเรียน 

 

หลังเรียน 

31 

 

31 

11.4194 

 

13.8710 

1.87571 

 

1.28431 

 

8.957** 

**  มีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั  .01 

   
 จากตาราง  D  พบว่านกัเรียนได้รับการสอนโดยการจดักจิกรรมการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี1ยของคะแนนความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองของความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหา  และจากการทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหามีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที1ระดบั  .^D   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที/  V 
สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจยัครั *งนี *ต้องการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาปีที1  D  
ที1เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักจิกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์   
ดงัรายละเอียดและผลการวิจยัสรุปได้ดงันี * 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื1อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาปีที1  D  ที1เรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 

การดําเนินการทดลอง 
 หลงัจากที1ได้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองตามขั *นตอนดงันี * 

 1.  ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบักลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาแล้วบนัทึกผลการสอบก่อนเรียนสําหรับวิเคราะห์ข้อมลู 
 P.  ทําการสอนกลุ่มเป้าหมายโดยการจดักจิกรรมการการสอนแบบวิธีการสอนทางวิทยาศาสตร์
เป็นระยะเวลา  DY  คาบ   

 3.  หลงัจากเสร็จสิ *นการทดลอง  ทําการสอบ  (Posttest)  กลุ่มเป้าหมายอีกครั *ง  โดยใช้

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาซึ1งเป็นชดุเดียวกบัที1ใช้ทดสอบก่อนการเรียน 

 Y.  ตรวจผลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  นําคะแนนที1ได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิต ิ

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาปีที1  D  ที1เรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป spss ในรูป

ของ  t-test  dependent 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 นกัเรียนที1เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาเพิ1มขึ *นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี1ระดบั .^D 
 
 

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาปีที1  D  ที1เรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์    จากผลการศกึษาค้นคว้าได้
รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนผลจากการวิจยัที1เกี1ยวข้องมาประกอบการอภิปราย  ดงันี * 



การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชั *นมธัยมศกึษาปีที1  D  ที1เรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์     

ผลการศึกษาพบว่า  นกัเรียนที1เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ1มขึ *น  ซึ1งสอดคล้องกบัวิมลรัตน์  ลีหะสนุนท์ (2551: 

บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิzทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทกัษะทาง

สงัคม ของนกัเรียนชั *นมธัยมศึกษาปีที1 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็น

กลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิzทางการเรียน และความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทกัษะทางสงัคม ของ
นกัเรียนที1ได้รับการสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มหลงัการ

เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถติิที1ระดบั .01 

ผลการศึกษาพบว่า   นกัเรียนที1เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ1มขึ *นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที1ระดบั .^D สืบ
เนื1องมาจากสาเหตดุงัต่อไปนี * 

การจดักจิกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการสอนที1เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั โดย
เน้นให้ผู้เรียนเป็นศนูย์กลางของการปฏิบตักิิจกรรมของการเรียนการสอน และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จกั
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตผุลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ1ง

ตรงกบัแนวคดิของ  นิพทัธา  ชยักิจ (2551: 46) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ว่า เป็นวิธีการสอนที1เน้นให้ผู้เรียนเป็นศนูย์กลางของการปฏิบตัิกจิกรรมของการเรียนการสอน และ
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จกัศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตผุล โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนมีหน้าที1จดับรรยากาศการสอนให้เอื *อต่อการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหา
โดยใช้การทดลอง และอภิปรายเป็นกจิกรรมหลกัในการสอน 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
 G.  ข้อเสนอแนะทั/วไป 
 D.D  บรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมาย  ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นและตั *งใจในการเข้ากจิกรรม  การเรียนด้วยความสามคัคี  สนุกสนาน  มีความสขุและผลงานที1
แสดงออกมาดีมีความคิดสร้างสรรค์  ชื1นชมผลงานของตวัเองอยู่ตลอดเวลาที1นกัเรียนทํากิจกรรม  ครูควร
กระตุ้นด้วยคําถามที1สร้างสรรค์และเสริมแรงในทางบวกในทางที1ถูกต้อง  เพื1อให้นกัเรียนเชื1อมั1นในตนเอง  
และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื1อนตลอดทั *งมีการแลกเปลี1ยนความรู้กนัและกนั  ครูต้องคอยช่วยเหลือ
แนะนําให้นกัเรียนคิด  เพื1อนําไปสู่กระบวนการคิด 

 D.P  ปัญหาที1พบ  ครูจะต้องเป็นผู้บริการที1ดีในการเตรียมอปุกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบกจิกรรม  
บางอย่างครูต้องแก้ปัญหาโดยขอความร่วมมือจากนกัเรียนให้ช่วยนําอปุกรณ์มาด้วยและบางอย่างครู



เตรียมให้แต่ละกิจกรรมควรจะใช้รูปแบบการใช้สื1อหลากหลาย  เอให้นกัเรียนได้เพิ1มพนูความรู้มากขึ *น  
นอกจากนั *นยงัเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนมองเห็นปัญหาที1ทําให้เข้าต้องการรู้ได้อย่างด ี

J.  ข้อเสนอแนะครัSงต่อไป 
ผลจากการศึกษาครั *งนี *  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะต่อการเรียนการสอนและต่อการวิจยัครั *งตอ่ไป  ดงันี * 
P.D  การเสนอครั *งต่อไปควรศึกษาตวัแปรตามอื1น ๆ เช่น  ความคิดสร้างสรรค์  การพฒันาศกัยภาพ

ของนกัเรียนในด้านต่าง ๆ ความรับผิดชอบ  ความเชื1อมั1นในตนเอง  ความสามารถในการใช้เหตผุล  เป็น
ต้น 

P.P  การศึกษาครั *งนี *  ผู้สนใจอาจศึกษาเกี1ยวกบัความคงทนของความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนกัเรียน 
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