
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหา 
ดังต่อไปนี้ 
  1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พุทธศักราช 2561 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.1 วิสัยทัศน์ 
   1.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.5 คุณภาพผู้เรียน 
   1.6 ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   1.7 ค าอธิบายรายวิชา 
   1.8 ผลการเรียนรู้ 
   1.9 โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2. กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Es  
   2.1 ความหมายของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
   2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
   2.3 บทบาทของครู 
   2.4 บทบาทของนักเรียน 
   2.5 ข้อดีของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
  3. กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของโพลยา 
   3.1 ความเป็นมาของรูปแบบการสอนของโพลยา 
   3.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
   3.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของโพลยา 
   3.4 บทบาทของครูและนักเรียน 
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  4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.2 ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.3 รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.4 ขั้นตอนการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.5 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
   5.1 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
   5.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา  
  6. จิตวิทยาศาสตร์ 
   6.1 ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 
   6.2 ลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ 
   6.3 การวัดจิตวิทยาศาสตร์ 
   6.4 การสร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 
  7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   7.1 งานวิจัยในประเทศ 

   7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พุทธศักราช 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน 
มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 8) ในส่วนของการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์นั้น ต้องให้เกิดท้ังความรู้ ทักษะและจิตวิทยาศาสตร์อีกท้ังใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและกัน 
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 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ (2561, หน้า 5-16) ได้ก าหนดเกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
  1. วิสัยทัศน์ 
   วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิก าหนดขึ้นภายใต้
กรอบความคิดในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมคนในสังคมแห่งความรู้และสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวคือ 
    1.1 หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเชื่อมโยงเนื้อหา 
แนวคิดหลักและกระบวนการที่เป็นสากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงทั้งระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศ และมีความยืดหยุ่นหลากหลาย 
    1.2 หลักสูตรและการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้เรียนที่มีความถนัด
และความสนใจแตกต่างกันในการใช้วิทยาศาสตร์ส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
    1.3 ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด
ความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและการคิดค้น
สร้างสรรคอ์งค์ความรู้ 
    1.4 ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยถือว่ามีความส าคัญควบคู่กับการเรียน 
ในโรงเรียน 
    1.5 ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการความสนใจและวิธีเรียนที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
    1.6 การเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญท่ีทุกคนต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงจะประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
    1.7 การเรียนการสอนต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  2. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
    2.1 ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร 
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
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รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
    2.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ  
เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
    2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา 
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม 
และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม 
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
    2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก 
และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและ 
มีคุณธรรม 
  3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
    3.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    3.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
    3.3 มีวินัย 
    3.4 ใฝ่เรียนรู้ 
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    3.5 อยู่อย่างพอเพียง 
    3.6 มุ่งม่ันในการท างาน 
    3.7 รักความเป็นไทย 
    3.8 มีจิตสาธารณะ 
  4. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   4.1 สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    มาตรฐาน ว1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร 
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ 
ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ 
ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    
   4.2 สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
    มาตรฐาน ว2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติ 
ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    มาตรฐาน ว2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรง 
ทีก่ระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ 
การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์   
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   4.3 สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
    มาตรฐาน ว3.1 เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและ
วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ
ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
    มาตรฐาน ว3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
   4.4 สาระท่ี 4 ชีววิทยา 
    มาตรฐาน ว4.1 เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  
กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  
การแบ่งเซลล์และการหายใจระดับเซลล์     
    มาตรฐาน ว4.2 เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีน
บนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
หลักฐาน ข้อมูล และแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก  
การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว4.3 เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ า
ของพืช การล าเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต 
และการตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว4.4 เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจ
และการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมน
กับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว4.5 เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอด
พลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากร รูปแบบการเพิ่มของประชากรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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   4.5 สาระท่ี 5 เคมี 
    มาตรฐาน ว5.1 เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ 
สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ
สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว5.2 เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิรยิาของกรด-เบส 
ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว5.3 เข้าใจหลักการท าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร  
หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การค านวณปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้ง
การบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันและการแก้ปัญหา
ทางเคมี 
   4.6 สาระท่ี 6 ฟิสิกส์ 
    มาตรฐาน ว6.1 เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด  
การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน 
สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  
การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว6.2 เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอมิกอย่างง่าย ธรรมชาติ 
ของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว6.3 เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า 
ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า 
การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระท ากับประจุ
ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว6.4 เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ
และสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของวัสดุและมอดูลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง
และหลักของอาร์คีมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการ 
แบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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   4.7 สาระท่ี 7 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
    มาตรฐาน ว7.1 เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย 
และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่และการน าไปใช้
ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว7.2 เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศ 
บนโลก การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ 
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว7.3 เขา้ใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จาก
การศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศในการด ารงชีวิต 
   4.8 สาระท่ี 8 เทคโนโลยี 
    มาตรฐาน ว8.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคม 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
    มาตรฐาน ว8.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบ 
ในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  
การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
  5. คุณภาพผู้เรียน 
   จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
    5.1 เข้าใจการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพ
ของมนุษย์ ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้ประโยชน์ 
จากสารต่าง ๆ ที่พืชสรา้งข้ึน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการที่ท าให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความส าคัญและผลของเทคโนโลยี  
ทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
    5.2 เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก  
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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    5.3 เข้าใจชนิดของอนุภาคส าคัญท่ีเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม 
สมบัติบางประการของธาตุ การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
และสมบัติต่าง ๆ ของสารที่มีความสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของ 
พอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการ
เคมี 
    5.4 เข้าใจปริมาณท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล
และความเร่ง ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก 
ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส 
    5.5 เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน  
การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห 
การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น การได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
    5.6 เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุและรูปแบบ 
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิด
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
    5.7 เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ  
แรงคอริออลิส ที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผล
ที่มีต่อภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้ า
ผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ  
ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและแนวปฏิบัตเิพ่ือลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศท่ีส าคัญ 
จากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ 
    5.8 เข้าใจการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิ
ของเอกภพ หลักฐานทีส่นับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่าง
ของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติ 
บางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ 
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก 
รวมทั้งการส ารวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
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    5.9 ระบุปัญหา ตั้งค าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลาย
แนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได้ 
    5.10 ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และ 
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถส ารวจตรวจสอบ
หรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์
สิ่งที่จะพบเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการส ารวจตรวจสอบตามสมมติฐาน 
ทีก่ าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการ
ส ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บันทึกผลการส ารวจตรวจสอบ 
อย่างเป็นระบบ 
    5.11 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุปเพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 
จัดกระท าข้อมูลและน าเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการ
ส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 
โดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือทฤษฎีรองรับ 
    5.12 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ 
ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ 
    5.13 แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบค าตอบ
หรือแก้ปัญหาได้ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและ
เหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
    5.14 เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    5.15 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน 
ชิ้นงานที่เป็นผลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



25 

    5.16 แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน 
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
  6. ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   6.1 สาระท่ี 6 ฟิสิกส์   
    มาตรฐาน ว6.1 เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด  
การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน 
สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  
การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตาราง 1 วิเคราะห์มาตรฐาน ว6.1 ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ช้ัน ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
ม. 4 1. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง

และปรมิาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นที่ 
ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว 
ความเร็วและความเร่ง 
2. ค านวณหาปรมิาณทีเ่กี่ยวข้องกับ 
การเคลื่อนที่ ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็ว ความเร็วและความเร่ง  
จากสถานการณ์ที่ก าหนด 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจดั 
ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่
ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว 

- ปริมาณที่เกีย่วกับการเคลื่อนที่ ได้แก่ ต าแหน่ง  
การกระจดั ความเร็ว และความเรง่ โดยความเร็ว 
และความเร่งมีทั้งค่าเฉลี่ยและค่าขณะหนึ่งซึ่งคิดใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ ส าหรับปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว 
มีความสมัพันธ์ ดังสมการ 
v = u + at 

 = t 

 = ut +  at2 
v2 = u2 + 2a  
- การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถเขียนอยู่ใน
รูปกราฟต าแหน่งกับเวลา กราฟความเร็วกับเวลา 
หรือกราฟความเร่งกับเวลา ความชันของเส้นกราฟ
ต าแหน่งกับเวลาเป็นความเร็ว ความชันของเส้นกราฟ
ความเร็วกับเวลาเป็นความเร่ง และพืน้ที่ใต้เส้นกราฟ
ความเร็วกับเวลาเป็นการกระจัด ในกรณีที่ผูส้ังเกต 
มีความเร็ว ความเร็วของวัตถทุี่สังเกตไดเ้ป็นความเร็ว 
ที่เทียบกับผู้สังเกต 
- การตกแบบเสรีเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเคลื่อนที่ใน
หนึ่งมิติที่มีความเร่งเท่ากับความเรง่โน้มถ่วงของโลก 
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  7. ค าอธิบายรายวิชา 
   รายวิชาฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
    ศึกษาการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทัง้พัฒนาการ
ของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพฒันาเทคโนโลยี 
การวัดและการรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ หลักการของกลศาสตร์ในเรื่องการเคลื่อนที่
ของวัตถุในแนวตรง แรง การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ามุมต่อกัน การเขียนแผนภาพวัตถุ
อิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
คู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
  8. ผลการเรียนรู้ 
   8.1 สืบคน้และอธิบายการคน้หาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้ง
พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนา
เทคโนโลยี 
   8.2 วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม  
โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลอง 
ในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 
   8.3 อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงและปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ 
ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็วและความเร่ง 
   8.4 ค านวณหาปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็ว ความเร็วและความเร่ง จากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
   8.5 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็ว และความเร่ง 
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว 
   8.6 อธิบายแรง รวมทั้งทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง 
ที่ท ามุมต่อกัน 
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   8.7 เขียนแผนภาพวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
และการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งค านวณหาปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   8.8 อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุ 
มีน้ าหนัก รวมทั้ง ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   8.9 วิเคราะห์ อธิบายและค านวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 
คู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และน าความรูเ้รื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  9. โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 

ตาราง 2 โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 

บทที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ผลการเรยีนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส ์
   - ธรรมชาติของฟิสิกส ์
   - การวัดและการบันทึก 
ผลการวัดปรมิาณทางฟิสิกส ์
   - การทดลองทางฟิสิกส์ 

ว6.1 ผลการเรียนรู ้
1. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้
ทางฟิสิกส์ ประวตัิความเป็นมา รวมทั้ง
พัฒนาการของหลักการและแนวคดิทาง
ฟิสิกส์ที่มผีลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่
และการพัฒนาเทคโนโลย ี
2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณ
ทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน า
ความคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณา
ในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการ
ทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และ
แปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 

18 30 

2 การเคลื่อนที่แนวตรง 
   - ต าแหน่ง ระยะทาง  
และการกระจดั 
   - อัตราเร็วและความเร็ว 
   - ความเร่ง 
   - การตกแบบเสร ี

ว6.1 ผลการเรียนรู ้
3. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง
และปรมิาณที่เกี่ยวข้องกบัการเคลือ่นที่ 
ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว 
ความเร็วและความเร่ง 
 

18 30 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

บทที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/ผลการเรยีนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

    - กราฟความเร็ว เวลากับ
ระยะทางส าหรับการเคลื่อนที ่
ในแนวตรง 
   - สมการส าหรับค านวณหา
ปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที ่
ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว 

4. ค านวณหาปรมิาณทีเ่กี่ยวข้องกับ 
การเคลื่อนที่ ได้แก่ ระยะทาง  
การกระจดั อัตราเร็ว ความเร็วและ
ความเร่ง จากสถานการณ์ที่ก าหนด 
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
การกระจดั ความเร็ว และความเรง่ 
ของการเคลื่อนทีข่องวัตถุในแนวตรง 
ที่มีความเร่งคงตัว 

  

3 แรงและกฎการเคลื่อนที ่
   - แรง 
   - การหาแรงลัพธ์ 
   - มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ 
   - แรงเสียดทาน 
   - แรงดึงดูดระหว่างมวล 
   - การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ 

ว6.1 ผลการเรียนรู ้
6. อธิบายแรง รวมทั้งทดลองและ
อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง
ที่ท ามุมต่อกัน 
7. เขียนแผนภาพวัตถุอสิระ ทดลอง
และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
และการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้ง 
ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากล 
และผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าใหว้ัตถุ 
มีน้ าหนัก รวมทั้ง ค านวณหาปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. วิเคราะห์ อธิบาย และค านวณ 
แรงเสียดทานระหว่างผิวสมัผสั 
ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่ง
และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา
สัมประสิทธ์ิความเสยีดทานระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และน า
ความรู้เรื่องแรงเสยีดทานไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

24 40 
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   หน่วยการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ หน่วยที่ 2  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

 1. ความหมายของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  การสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
Method) หรือนักการศึกษาบางท่านเรียกว่า การสอนแบบสืบสวนสอบสวนหรือการสอนแบบ
สืบเสาะ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกวิธีการเรียนรู้อย่างมีอิสระหรือประสบการณ์ตรง
มีการทดลองและสรุปผลการทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเองนักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชา
และกระบวนการแสวงหาความรู้ มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้
หรือการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550, หน้า 10)  
ได้สรุปว่า เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้า 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย 
จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเกบ็เป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน
สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า 
   ประสาท เนืองเฉลิม (2550, หน้า 26) ให้ความหมายว่า การสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนความรู้และให้ความส าคัญเก่ียวกับ 
การตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนละเลยไม่ได้และการตรวจสอบความรู้
พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียนจะท าให้ครูผู้สอนค้นพบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะเรียนรู้ 
ในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 141) การสืบเสาะด้วยกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) หรือการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
สืบเสาะ หมายถึง การด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนกระตุ้นใหน้ักเรียนเกิดค าถาม ความคิด
และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอน
ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหา 
แหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ  
และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



30 

   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, หน้า 241) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการและกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ที่นักเรียนยังไมเ่คยมีความรู้นั้นมาก่อน 
จนสามารถออกแบบการทดลองและทดสอบสมมติฐานได้ 
   สมศักดิ์ อภิบาลศรี (2552, หน้า 15) ได้ให้ความหมายว่า การสืบเสาะหาความรู้
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนหาค าตอบด้วยตนเองและสร้างนิสัยช่างคิด ช่างซักถามและ
แก้ปัญหา เป็นการสอนให้นักเรียนคน้หาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดเน้นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียน 
ฝึกเรียนรู้อย่างอิสระ มีระบบ มีการทดลอง และสรุปผลการทดลอง ครูผู้สอนจะสร้างสถานการณ์
ยั่วยุให้นักเรียนได้วางแผน และก าหนดวิธีการค้นหาความรู้ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ให้นักเรียน
เกิดความรู้ทั้งเนื้อหาวิชาและกระบวนการแสวงหาความรู้ 
   ธัญญารัตน์ ธนูรัตน์ (2553, หน้า 26) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ ค้นพบความรู้หรือความจริงต่าง ๆ และ 
คิดแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง โดยการตั้งค าถาม ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ ท าให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาและ
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
   วิชิต หวังประสพกลาง (2554, หน้า 35) ได้ให้ความหมายของ การเรียน 
แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นหรือค้นหาค าตอบ
ในประเด็นที่ก าหนด เน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
   ศรีภา เหล็กแก้ว (2555, หน้า 51) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน้นพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา  
โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความสงสัยและคิดหาค าตอบ ตลอดจน
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   Good (1973, p. 303) ให้ความหมายของ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ได้ว่า มีลักษณะเป็นแบบเดียวกับการสอนโดยวิธีแก้ปัญหา (Problem Solving Approach) โดย
ระบุลักษณะที่ส าคัญคือเป็นการเรียนจากกิจกรรมที่จัดขึ้น และผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการท ากิจกรรม 
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  จากความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกคิดปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา  
ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการจัดหาสื่ออุปกรณ์และแนะน าในการเรียนรู้ 

 2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร 
การสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้ 
   หัสชัย สะอาด (2552, หน้า 19) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
มี 5 ขั้น โดยครูกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีม ตั้งค าถาม
เพ่ือให้อ้างถึงสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานความคิด ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาได้ ซึ่ง 5 ขั้นตอน 
มีดังนี้ 
    1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
    2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
    3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
    4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
    5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
   พรรัตน์ กิ่งมะลิ (2552, หน้า 219) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้  
    1. ขั้นสร้างความสนใจเป็นการนาเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ  
    2. ขั้นส ารวจและค้นหา มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  
    3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปเมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจาการส ารวจ
ตรวจสอบแล้วจึงน าข้อสนเทศ ที่ได้มาวิเคราะห์แปลเป็นผลสรุป  
    4. ขั้นขยายความรู้ เป็นการนาความรู้ที่สร้างข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้ความรู้กว้างขวางขึ้น  
    5. ขั้นประเมินเป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
ที่นักเรยีนมีความรู้อะไรบ้างอย่างไรมากน้อยเพียงใด 
   ฆนัท ธาตุทอง (2554, หน้า 188) ในปี ค.ศ. 1992 โครงการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ได้ปรับขยายรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ ออกเป็น 5 ขั้น 
หรือเรียกว่า 5E เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับใช้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย 5 ขัน้นี้ ได้แก่ 
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    1. ขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) เป็นขั้นตอนการสร้าง 
ความสนใจ ให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถาม ก าหนดประเด็น
ปัญหาที่จะศึกษา 
    2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบ
ปัญหา ด าเนินการส ารวจตรวจสอบสืบค้นและรวบรวมข้อมูล โดยการวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
ลงมือปฏิบัติ เช่น การสังเกต และรวบรวมข้อมูล 
    3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์
และจัดกระท าข้อมูลในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นต้น สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
    4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นตอนในการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ 
นิยาม ค าอธิบายและทักษะไปสู่สถานการณ์ใหม่ 
    5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนในการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการประเมิน 
   การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ตามสถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 32-33) จะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ท้าท้ายให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์หลากหลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ 
ในแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น ดังนี้ 
    1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement)  เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน 
หรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง
หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลังเกดิขึน้อยู่ใน
ช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับความรู้เดิมท่ีเพ่ิงเรียนรู้มาแล้วเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียน
สร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจาก
สื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อนแต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับ
ประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา เมื่อมีค าถามที่น่าสนใจ และนักเรียน
ส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นที่ต้องการศึกษา จึงร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียด
ของเรื่องทีจ่ะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม  
หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษามากข้ึน
และมีแนวทางที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 
    2. ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) เมื่อมีความเข้าใจในประเด็น 
หรือค าถามทีจ่ะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมตฐิาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรอื
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ปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง กิจกรรมภาคสนาม 
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้างสถานการณจ์ าลอง (simulation) การศึกษาหาข้อมูลจาก
เอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
    3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูล ข้อสนเทศ ที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผล 
ที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
    4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการน าความรู้ทีส่ร้างขึ้นไปเชื่อมโยง
กับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 
    5. ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากข้ันนี้จะน าไปสู่การน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ การน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับ
เหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืน ๆ จะน าไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจ ากัดซึ่งจะก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถาม 
หรือปัญหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป ท าให้เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ  
จงึเรยีกว่า Inquiry Cycle กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ทั้งเนื้อหาหลักและหลักการ ทฤษฎีตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน 
ในการเรียนรู้ต่อไป 
   ศศิธร เวียงวะลัย (2556, หน้า 152-153) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักร 5 ขั้น หรือ 5Es มีข้ันตอน ดังนี้ 
    1. ขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) ขั้นนี้จะมีลักษณะเป็นการ
แนะน าบทเรียน กิจกรรมจะประกอบด้วยการซักถามปัญหา การทบทวนความรู้เดิม การก าหนด
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอนและเป้าหมาย 
    2. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) ขั้นนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
แนวความคิดที่มีอยู่แล้วมาจัดความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ก าลังจะเรียนให้เข้ากับหมวดหมู่ ถ้ากิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง การส ารวจ การสืบค้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเทคนิคและ
ความรู้ทางการปฏิบัติ จะด าเนินไปด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยครูท าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน า 
หรือผู้เริ่มต้นในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นได้ 
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    3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ในขั้นตอนนี้กิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรู้จะมีการน าความรู้ที่รวบรวมแล้วในขั้นที่ 2 มาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษา
หัวข้อหรือแนวความคิดที่ก าลังศึกษาอยู่ กิจกรรมอาจประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากการอ่านและน าข้อมูลมาอภิปราย 
    4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ในขั้นนี้จะเน้นให้นักเรียนได้มีการน า
ความรู้หรือข้อมูลจากข้ันที่ผ่านมาแล้วมาใช้ กิจกรรมส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปรายภายในกลุ่ม
ของตนเองเพ่ือลงข้อสรุปเกิดเป็นแนวความคิดหลักขึ้น นักเรียนจะปรับแนวความคิดหลักของตนเอง
ในกรณีไม่สอดคล้องหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 
    5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายจากการจัดการเรียนรู้ 
โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลด้วยตนเอง ถึงแนวความคิดที่สรุปไว้แล้วในขั้นที่ 4  
ว่ามีความสอดคล้องหรือถูกต้องมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการประเมินผลของครูต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนด้วย 
   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร 
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้ฝึกคิด
ปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการจัดหาสื่ออุปกรณ์และ
แนะน าในการเรียนรู้ ซ่ึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
    ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (engagement) การน าเข้าสู่บทเรียน โดยครูน า
สื่อการสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้มาให้นักเรียนดู แล้วครูคอยตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียน
ได้อภิปรายร่วมกัน อาจมีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมทีเ่คยเรียนผ่านมาแล้วเพ่ือหาข้อสรุปน าเข้าสู่
เนื้อหาที่จะเรียนขั้นต่อไป 
    ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา (exploration) การเข้าใจในประเด็นหรือค าถาม 
ที่จะศกึษาอย่างถ่องแท้แล้วลงมือปฏิบัติ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรม การศึกษาหาข้อมูลจาก
เอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
    ขัน้ที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) การตรวจสอบข้อมูล 
ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้
และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้  
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    ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration) การน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยง
กับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 
    ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation) การประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
ต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด 

 3. บทบาทของครู 
  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูผู้สอนมบีทบาท
ส าคัญ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนจะต้องใช้ความสามารถและมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมแต่ละข้ันตอนของรูปแบบ 
เพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด มีสถาบันและนักการศึกษาหลายท่าน 
ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ดังนี้ 
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551, หน้า 36) 
กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 
    1. ครูจะต้องจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา
ให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตเปรียบเทียบ จนเห็นปัญหาและเกิดความสนใจใคร่รู้ 
    2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนหาสาเหตุของปัญหานั้นด้วยการตั้งค าถาม 
    3. ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานเชิงท านายแล้วพิสูจน์ แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
สรุป 
    4. ครูส่งเสรมิใหน้ักเรียนน าหลักการและกฎเกณฑ์ที่ค้นพบไปใช้ใน 
การแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการควบคุมและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง 
   วิชิต หวังประสพกลาง (2554, หน้า 35) กล่าวว่า บทบาทของครู คือ ผู้ให้ 
ความกระจ่างและอ านวยความสะดวก ประเด็นปัญหาที่ครเูลือกให้ผู้เรียนศึกษา ควรสัมพันธ์กับ
หลักสูตรและสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน ครูต้องตรวจสอบว่าได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีสื่อและแหล่งวิทยาการที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
   สุภาพ สิทธิศักดิ ์(2554, หน้า 27) กล่าวว่า บทบาทของครูในการสอน 
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es ครูต้องจัดกิจกรรมสร้างความสนใจอยากรู้อยากเห็น
ให้กับผู้เรียน โดยใช้ค าถามกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกันในการส ารวจตรวจสอบ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนอธิบายความคิดรวบยอดหรือแนวคิด หรอืให้ค าจ ากัดความด้วยค าพูดของผู้เรียนเอง 
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ หรือขยายความรู้และทักษะในสถานการณ์ใหม่ 
สังเกตผู้เรียนในการน าความคิดรวบยอดและทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้ 
   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554, หน้า 98) กล่าวว่า บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีดังนี้ 
    1. เป็นผู้สร้างสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยตัวนักเรียนเอง  
    2. เป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า 
    3. เป็นผู้ถามค าถามต่าง ๆ ที่จะช่วยแนะน าทางให้เดก็คน้คว้าหาความรู้ 
   ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 141) กล่าวว่า บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้มีดังนี้ กระตุ้นให้เด็กเกิดค าถาม เกิดความคิด ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน สามารถน าไปสู่การค้นพบข้อความรู้ใหม่ ๆ 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น
ครูผู้สอนมีหน้าที่ สร้างสถานการณ์ตั้งค าถามที่กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนคิดเกิดความสงสัย
ต้องการค้นหาค าตอบ จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์จัดสภาพแวดล้อมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
ที่เป็นการส่งเสริมในการตั้งข้อสงสัย ข้อคาดเดา ให้ค าแนะน าอ านวยความสะดวกในการศึกษา
ค้นคว้าและเปิดโอกาส ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

 4. บทบาทของนักเรียน  
  บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนมีบทบาท
ส าคัญ ในการมีส่วนร่วมเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ตั้งไว้ มีสถาบันและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงบทบาทของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ดังนี้ 
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548, หน้า 17)  
ได้เสนอบทบาทของนักเรียน ดังนี้ 
    1. พยายามค้นพบสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง  
    2. ใช้หลักการต่าง ๆ ใช้ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือ การด าเนินการ
ทดลอง การบันทึกข้อมูล การอภิปรายและการสรุป ซึ่งน าไปสู่ความคิดและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ
ของบทเรียน  
    3. แสดงความรู้สึก หรือความคิดเห็นอย่างมีอิสระและมีเหตุผล  
    4. พูด ซักถาม หรือโต้แย้งในสิ่งที่นักเรียนเชื่อมั่นและมีเหตุผล 
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   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, หน้า 98) กล่าวถึง บทบาทของเด็กในการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ดังนี้ 
    1. เป็นผู้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 
    2. ใช้ความคิดหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่พบเห็นได้เป็นมโนมติ 
    3. เป็นผู้ตอบค าถาม 
   สุภาพ สิทธิศักดิ์ (2554, หน้า 27) กล่าวว่า บทบาทของผู้เรียนในการจัด 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้เรียนต้องรู้จักตั้งค าถามเป็น เพ่ือไปสู่การก าหนดปัญหา 
ต้ังสมมติฐาน เลือกวิธีการตรวจสอบสมมติฐานที่เหมาะสม สรุปองค์ความรู้ที่ได้ น าความรู้ที่ได้
จากการสืบเสาะไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ และวิเคราะห์ประเมินกระบวนการสร้างองค์ความรู้ 
ของตนเองได้ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น นักเรียนต้องเป็นผู้สืบค้น เสาะหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตั้งค าถาม 
และตอบค าถาม ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะน าไปสู่องค์ความรู้ 
และหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างมีหลักการและเหตุผล 

 5. ข้อดีของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีสอนที่เหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยที่ครู
เป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อมจัดล าดับเนื้อหา แนะน าหรือช่วยให้นักเรียนประเมินความก้าวหน้า
ของตนเองส่วนนักเรียนเป็นผู้เรียนภายใต้เงื่อนไขของครู นักเรียนมีอิสระในการด าเนินการทดลอง
อย่างเต็มที่ ได้สรุปข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ดังนี้ 
   วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม (2549, หน้า 98) ได้กล่าวถึง
ข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ดังนี้ 
    1. ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
    2. ความรู้ที่ได้มีคุณค่า มีความหมายส าหรับผู้เรียน เป็นประโยชน์ 
และจดจ าได้นานสามารถเชื่อมโยงความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    3. เป็นวิธีการทีท่ าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ มีความอิสระมีชีวิตชีวาและ
สนุกสนานกับการเรียนรู้ 
    4. ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2550, หน้า 242-243) ได้กล่าวถึงข้อดีของการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ดังนี้ 
    1. นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
    2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิด ฝึกการกระท า ท าให้เรียนรู้วิธีการจัดระบบ
ความคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทน และถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ 
กล่าวคือ ท าให้สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อีกด้วย 
    3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
    4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น 
    5. นักเรียนจะเป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   หัสชัย สะอาด (2552, หน้า 20) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้มีข้อดี คือ นักเรียนได้รับการเรียนรู้ โดยที่นักเรียนจะได้พัฒนาการศึกษาหาความรู้ 
อยู่ตลอดเวลา มีการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนฝึกกระท าด้วยตนเองให้มีความรู้คงทนและถ่ายโยง
การเรียนรู้ได้ 
   พัชรี พุทธิกานนท์ (2554, หน้า 45) ได้กล่าวถึงข้อดีของวิธีการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ มีการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้จากการกระท า สามารถจัดระบบความคิดได้เป็นอย่างดี ท าให้มีความรู้
ความสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ได้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   ณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2555, หน้า 19) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้เรียน 
ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติก่อให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้  
ได้ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนจิตวิทยาศาสตร์และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้  
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีข้อดี คือ 
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง เมื่อค้นพบความรู้ท าให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีความรู้ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ส่งผลให้
นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดองค์ความรู้ที่คงทน สามารถน าความรู้ที่ได้ 
ไปใช้แก้ปัญหาเมื่อเจอสถานการณ์ใหม ่ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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กิจกรรมการเรียนรูต้ามรูปแบบการสอนของโพลยา 

 1. ความเป็นมาของรูปแบบการสอนของโพลยา 
  ธัญญรัตน์ กันทะลือ (2548, หน้า 18) ได้สรุปความเป็นมาของโพลยา ไว้ว่า โพลยา
เกิดในประเทศฮังการี ได้รับปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบูคาเปสต์ สนใจเกี่ยวกับ
กระบวนการค้นพบมีความคิดที่ว่าการท่ีจะเข้าใจทฤษฎีนั้น ประการแรกจะต้องทราบว่าทฤษฎีนั้น
ค้นพบขึ้นมาได้อย่างไร ดังนั้น การสอนของท่านจึงเน้นกระบวนการค้นพบมากกว่าการพัฒนา
ทักษะ โพลยามีผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมากกว่า 250 บทความ 
มีหนังสือ 3 เล่ม ที่กล่าวถึง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หนังสือที่เกี่ยวกบัการแก้ปัญหา 
ที่มีชื่อเสียงชื่อ “How to Solve It” ในหนังสือกล่าวถึงขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน ในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ ข้อแนะน าในการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา มีอิทธิพลต่อนักวิทยาศาสตร์
ศึกษาในปัจจุบันมาก 
  การจัดการเรียนการสอนแบบโพลยา ในห้องเรียนมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อแก้โจทย์ปัญหา เนื่องจากการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน บางครั้งนักเรียนไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้เอง ครูจึงคอยช่วยเหลือและค้นหาวิธีการเพ่ือเป็นแนวทางให้กับนักเรียน โดยการ 
ต้ังค าถามชี้แนะอย่างเป็นขั้นตอน โดยในที่สุดนักเรียนก็จะซึมซับค าถามและการชี้แนะที่ครูคอยย้ า  
เพ่ือน าไปแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
  Polya (1973, p. 3 อ้างถึงใน จติรา แก้วชัย, 2553, หน้า 43-46) นักคณิตศาสตร์
เชื้อสายฮังการี เป็นผู้เสนอวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับโพลยา “การแก้ปญัหา” คือ 
สาระส าคัญของการท าคณิตศาสตร์ และ “การสอนให้นักเรียนคิด” คือความส าคัญเบื้องต้น  
“คิดอย่างไร” คือสาระที่วางรากฐานอย่างมากในการสืบเสาะและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่าง
แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามการพยายามสอนนักเรียนให้เป็น “คิดอย่างไร” ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการแปลงไปสู่การสอน “คิดอะไร” หรือ “ท าอะไร” ซึ่งเป็นผลจาก 
การเน้นความรู้ที่เป็นขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ดังที่เห็นอยู่ทั่วไปในแบบเรียนคณิตศาสตร์และ
โจทย์แบบฝึกหัด วิธีการแก้ปัญหาของโพลยา มี 4 ขั้นตอน โดยขัน้ตอนทั้ง 4 ขั้นนี้ สามารถยืดหยุ่น
ได้ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นล าดับขั้นตอน เพราะบางครั้งเราจ าเป็นจะต้องด าเนินไปตามแผนก่อนที่จะ
รู้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ 
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  การจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาตามรูปแบบของ Polya ภายในห้อง 
มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหา เนื่องจากในการแก้โจทย์ปัญหาของ
นักเรียนบางคนไม่สามารถแก้ปัญหาได้เอง ครูจะเป็นผู้ช่วยชี้แนะให้นักเรียนค้นพบหนทาง 
ในการแก้ปัญหาเองและในการตั้งค าถาม ครูต้องเลือกค าถามที่แตกต่างระหว่างโจทย์ปัญหาที่ใช้
ค้นหาหรือที่ให้พิสูจน์ ในการถามและชี้แนะนักเรียน ครูมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ คือ  
ประการแรกต้องช่วยเหลือนักเรียนให้แก้ปัญหาได้ ประการที่สองคือต้องการพัฒนาให้นักเรียน 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในอนาคต ถ้านักเรียนประสบความส าเร็จในการ 
แก้ปัญหาด้วยตนเองแล้ว เขาจะมีแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยซึมซับ 
ค าถามและการชี้แนะที่เป็นระบบขั้นตอน น าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของโพลยา 
  รูปแบบการสอนของโพลยา (Polya’s method) เป็นรูปแบบการสอนของโพลยา
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้เห็นความส าคัญและน ามาใช้เป็นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้สอนได้ใช้
สอนพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา Polya (1985, pp. 11-13) ได้เสนอขั้นตอนการแก้โจทย์
ปัญหาไว้ 4 ขั้น ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา (Understanding the Problem)  
การเรยีนการสอนแก้โจทย์ปัญหาจะเริ่มจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การท าความเข้าใจโจทย์นักเรียน
จ าเป็นต้องมีทักษะ การจับใจความ ทักษะการตีความและทักษะการตีความหมาย ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรฝึกให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาให้ถูกต้องตามวรรคตอนของโจทย์
บอกได้ว่าสิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร 
   ขั้นที่ 2 วางแผนแกโ้จทย์ปัญหา (Devising a Plan) วางแผนการแก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้เวลาและมีความละเอียดอ่อนในการจัด 
การเรียนการสอนพอสมควร ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 
ในการแก้ปัญหามากข้ึน การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนนี้ครูควรน าโจทย์ปัญหาลักษณะต่าง ๆ  
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างหลากหลาย เพ่ือจะได้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะของโจทย์ปัญหานั้น ๆ   
   ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน (Carrying out Plan) เมื่อนักเรียนได้ศึกษา 
ท าความเข้าใจโจทย์และวางแผนแก้ปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การลงมือปฏิบัติตามแผน  
โดยการค านวณหาค าตอบและแสดงวิธีท า ในการคิดค านวณหาค าตอบนักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะ
การคิดค านวณ 
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   ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ (Look Back) ขัน้ตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้สอน
ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความส าคัญของขั้นตอนนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน มักจะให้ความส าคัญของค าตอบที่ถูกต้องมากกว่าจะค านึงถึงกระบวนการในการคิดหาวิธี
ที่ถูกต้อง ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมองย้อนกลับไปทบทวน และตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ 
ที่ผ่านมาแล้ว โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบและพิจารณาว่าน่าจะมีค าตอบอ่ืน 
หรือวิธีการคิดเป็นอย่างอ่ืนได้อีกหรือไม่ โดยอาจใช้ค าถามเพ่ือช่วยให้นักเรียนมองย้อนกลับ 
หรือตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ 
  เสรี ทองลอย (2549, หน้า 1-2) ได้สรุปขั้นตอนกระบวนการรูปแบบการสอน 
ของโพลยา ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา ต้องเขา้ใจว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่รู้ อะไรคือข้อมูล 
อะไรคือเงื่อนไข เงื่อนไขท่ีได้มาเพียงพอหรือไม่ ผู้เรียนสามารถเขียนหรือวาดรูปแยกเง่ือนไข
ออกเป็นส่วน ๆ ได้หรือไม่ 
   ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา เป็นขั้นหาความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับ
สิ่งไม่รู้ ถ้าไม่สามารถหาความเชื่อมโยงได้ ควรอาศัยหลักการวางแผน ดังนี้ 
    1) ผู้เรียนเคยเห็นปัญหานี้มาก่อนหรือไม่ หรือเคยพบปัญหาที่มีลักษณะ
คล้ายกับปัญหานี้ที่เคยแก้มาก่อนหรือไม่ 
    2) ผู้เรียนรู้ว่าปัญหาสัมพันธ์กับอะไรหรือไม่ และรู้ทฤษฎีที่จะน ามาใช้
แก้ปัญหานั้นหรือไม่ 
    3) พิจารณาสิ่งที่ไม่รู้ในปัญหาและพยายามคิดถึงปัญหาที่คุ้นเคยที่มีสิ่งที่ 
ไม่รู้เหมือนกันหรือคล้ายกบัปัญหานี้และพิจารณาดูว่าจะใช้วิธีแก้ปัญหานั้นมาใช้กับการแก้ปัญหา
ที่ก าลังจะแก้ได้หรือไม่ 
    4) ควรอ่านปัญหาอีกครั้งและวิเคราะห์ดูว่าแตกต่างจากปัญหาที่เคยพบ
หรือไม่ 
   ขัน้ที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน เป็นขั้นของการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้
และตรวจสอบในแต่ละขัน้ตอนที่ด าเนินการว่าถูกต้องหรือไม่ 
   ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบขั้นตอนที่ได้ในแต่ละข้ันตอนว่า
ถูกต้องหรือไม่ สามารถหาค าตอบโดยใช้วิธีอ่ืนได้หรือไม่ และสามารถใช้วิธีหาค าตอบลักษณะนี้
กับปัญหาอ่ืน ๆ ได้หรือไม่ 
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  วราภรณ์ พรายอินทร ์(2551, หน้า 59) กลา่วไว้ว่าการจัดการเรียนการสอน 
ตามวิธีสอนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามีหลักการ ดังนี้ 
   1. ในการแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
   2. ไม่เร่งรัดนักเรียนมากเกินไปในการด าเนินการไปตามข้ันตอนการแก้โจทย์
ปัญหา 
   3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบของวิธีการและ
การท างานเป็นกลุ่ม 
   4. ต้องเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการ (ไม่ลัดขั้นตอน) คือให้นักเรียนเข้าใจ
และท าได้ในขั้นตอนแรกก่อน ต่อไปจึงสามารถผ่านขั้นตอนอ่ืนได้ สามารถน าวิธีการสอนต่าง ๆ 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละข้ันตอน 
    ดังนั้นหลักการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ไม่เฉพาะแต่นักเรียนได้เรียนรู้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาไปตามล าดับขั้นตอนและท าความเข้าใจแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้ 
การท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ครูสามารถน าวิธีอ่ืน ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มเติม 
  พิมพ์สรณ์ ตุกเตียน (2552, หน้า 55) ได้สรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหาตามรูปแบบ
การสอนของโพลยา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา (Understanding the problem)  
น าปัญหามาให้นักเรียนท าความเข้าใจปัญหา โดยให้นักเรยีนอ่านและพิจารณาว่า อะไรคือข้อมูล 
อะไรคือสิ่งที่ไม่รู้อะไรคือเงื่อนไขของปัญหา ปัญหาต้องการให้หาอะไร ค าตอบของปัญหาอยู่ใน
รูปแบบใด 
   ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้โจทย์ปัญหา (Devising a plan) เป็นขั้นตอนที่ต้อง
พิจารณาว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด แก้อย่างไร การวางแผนจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
มากขึ้น ครูจะน าโจทย์ปัญหาลักษณะต่าง ๆ ให้นักเรียนฝึกเรียนรู้และใช้วิธีการแก้ปัญหา 
ทีห่ลากหลาย เพื่อเป็นประสบการณ์ในการวางแผนแก้ปัญหาได้เหมาะสมมากข้ึน 
   ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปน็ขั้นลงมือปฏิบัติ
ตามแผนทีว่างไว้ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติว่าถูกต้อง
หรือไม่แล้วลงมือปฏิบัติโดยการแสดงวิธีท าและค านวณหาค าตอบจนกระทั่งพบค าตอบ หรือพบ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 
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   ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ (Looking back) เป็นการตรวจสอบผลที่ได้ 
ในแต่ละข้ันตอนทีผ่่านมา เพื่อดูความถูกต้องของค าตอบและวิธีการในการแก้ปัญหา พิจารณาว่า
ยังมีค าตอบอื่นหรือวิธีการแก้ปัญหาวิธีอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ แล้วตรวจสอบว่าผลลัพธ์ตรงกันหรือไม่ 
ครูอาจจะใช้ค าถามเพ่ือช่วยให้นักเรียนมองย้อนกลับไปในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
  จากที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า ขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบการสอน 
ของโพลยา เป็นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถน ามาแก้โจทย์ปัญหา 
วิชาฟิสิกส์ได้เพราะโจทย์ปัญหามีความคล้ายกัน เป็นแนวทางได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาที่ชัดเจน
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนได้เป็น
อย่างดี ผู้วิจัยจึงสนใจน ารูปแบบการสอนของโพลยามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย    
4 ขั้นตอน คือ ขั้นเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินงานตามแผน และขั้นตรวจสอบผลงาน  
โดยได้ก าหนดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตามแนวทางท่ีโพลยาได้ก าหนด ไว้ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นเข้าใจปัญหา 
    1) อ่านโจทย์หรือสถานการณ์ที่ก าหนด แล้วเขียนออกมาในรูปสัญลักษณ์
ของค่านั้น 
    2) วิเคราะห์โจทย์หรือสถานการณ์ว่าต้องการหาอะไร แล้วเขียนออกมา 
ในรูปสัญลักษณ์ของค่านั้น 
    3) พิจารณาว่าโจทย์หรือสถานการณ์นั้น ก าหนดอะไรมาให้บ้าง 
   ขั้นที่ 2 วางแผน 
    1) เลือกสูตร สมการที่สัมพันธ์กับสิ่งที่โจทย์หรือสถานการณ์ให้หาและ 
ทีโ่จทย์ก าหนด เขียนออกมาในรูปของสัญลักษณ์ของค่านั้น 
    2) แทนค่าข้อมูลตามสัญลักษณ์ในสูตรหรือสมการ 
   ขั้นที่ 3 ด าเนินงานตามแผน 
    ค านวณหาค าตอบที่แทนค่าในสูตรหรือสมการ 
   ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนต่าง ๆ แล้วเขียน 
ตอบค าถามทวนโจทย์หรือสถานการณ์ 

 4. บทบาทของครูและนักเรียน 
  Polya (1975, pp. 10–15) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการแก้ปัญหาว่า  
งานที่ส าคัญที่สุดของครู คือการช่วยเหลือนักเรียนในขณะแก้ปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
ในการแก้ปญัหานักเรียนต้องการเวลาในการคิด พิจารณา วิเคราะห์ค าถาม หาค าตอบและ 
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ตรวจสอบค าตอบ บทบาทครูในการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีข้อค านึงในการเตรียม 
การสอนแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้ 
   1. ในการเตรียมการสอนการแก้ปัญหา 
    1.1 กอ่นการแก้ปัญหา 
     1.1.1 ควรอธิบายให้มองเห็นความส าคัญของการอ่านโจทย์ปัญหา  
อ่านโจทย์อย่างระมัดระวัง คิดในขณะที่อ่านและให้ความสนใจกับค าหรือข้อความที่สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ 
     1.1.2 ควรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจกับข้อมูลต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหาและ
พยายามท าความเข้าใจในแต่ละประโยคของโจทย์ 
     1.1.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า น่าจะใช้วิธีใด 
ในการแก้ปัญหา และในกรณีที่นักเรียนตอบผิด ครูควรให้ก าลังใจและให้เวลานักเรียนคิด 
     1.1.4 ควรทดลองแก้โจทย์ปัญหานั้นก่อน เตรียมค าถามและวิธีการ 
ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการแก้โจทย์ปัญหานั้น 
    1.2 ระหว่างการแก้โจทย์ปัญหา 
     1.2.1 ควรตระหนักในจุดอ่อนของนักเรียนในการแก้ปัญหา 
     1.2.2 ช่วยเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาท าไม่ได้ 
     1.2.3 ช่วยกระตุ้นให้ใช้วิธีการคิดที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้ 
     1.2.4 ให้ตรวจทานงานที่ท าหลังจากเสร็จแล้ว 
    1.3 หลังการแก้ปัญหา 
     1.3.1 ควรเปิดโอกาสให้แสดงวิธีท า อธิบายแนวคิดตลอดจนบอก
ค าตอบ 
     1.3.2 ควรถามว่านักเรียนใช้ความรู้อะไรในการแก้ปัญหา 
   2. ในการปฏิบัติตามข้ันตอนของการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน มีดังนี้ 
    2.1 การท าความเข้าใจปัญหา ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหา 
แล้วถามค าถามว่านักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาเพียงใด โจทย์ก าหนดอะไรมาให้บ้าง โจทย์ต้องการ
อะไร ในกรณีท่ีท างานเป็นกลุ่มสมาชิกในกลุ่มอาจจะช่วยกันตั้งค าถามเพ่ือให้เป็นโจทย์ปัญหา 
นอกจากนี้อาจจะเปลี่ยนปัญหาเป็นค าพูดของตัวเอง 
    2.2 การวางแผนในการแก้ปัญหา ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหา และถามว่าเคยเห็นโจทย์ปัญหาในลักษณะนี้มาก่อนหรือไม ่
ถ้าเคยใช้วิธีใดโดยบอกยุทธวิธีการแก้ปัญหานั้น 
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    2.3 การด าเนินงานตามแผน เมื่อนักเรียนวางแผนแก้ปัญหาแล้ว ควรได้รับ
การกระตุ้นจากครูให้ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ ถ้าแผนที่วางไว้ใช้ไม่ได้ ควรกระตุ้นให้ใช้ 
วิธีใหม่และให้ค าแนะน าในกรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ 
    2.4 การตรวจสอบผลลัพธ์ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญในการแก้ปัญหา เพราะ
เป็นการตรวจสอบความเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของค าตอบที่ได้และให้อธิบายวิธีการต่าง ๆ  
ในการแก้ปญัหาซึ่งจะมีหลายวิธ ี
  ทิวาพร สกุลฮูฮา (2552, หน้า 34) กล่าวไว้ว่า บทบาทของครูในการเตรียม 
การสอนตามกระบวนการแก้ปัญหาของเทคนิคโพลยา มีทั้งการเตรียมตัวก่อนการสอนคือ  
ก่อนการแก้ปัญหา ระหว่างการแก้ปัญหาและหลังการแก้ปัญหา อีกท้ังในระหว่างการปฏิบัติ 
การสอนควรมีการเตรียมตัวใน 4 ขั้นตอน คือ ในขั้นท าความเข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา  
การด าเนินการตามแผนและการตรวจสอบผล/ค าตอบ 
  สรุปได้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนของโพลยา เป็นรปูแบบ
การสอนและขั้นตอนที่เน้นการฝึกให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการท างานกลุ่ม  
การมีทักษะในการคิด วิธีการแก้ปัญหา การท าความเข้าใจโจทย์เข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถตรวจสอบค าตอบของโจทย์ทีไ่ด้จากกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
การเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพในสังคมปัจจุบันได้ จึงนับว่ารูปแบบ 
การสอนของโพลยา เป็นรูปแบบการสอนที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาและท าให้นักเรียนเกิดทักษะ 
ดังกล่าวได้ ครูผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการสอน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 1. ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู ้
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงการออกแบบ
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระ 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการเรียนรู้ โดยเลือกใช้รูปแบบ 
การสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอน
ต้องมีการวางแผนก่อนทุกครั้ง ที่เรียกว่าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่าน 
ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
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   อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550, หน้า 205) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
ว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ส าลี รักสุทธี (2553, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ว่า  
คือแผนการหรือโครงสร้างที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือการปฏิบัติการสอนในวิชาหนึ่ง  
เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนไปสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553, หน้า 305) ให้ความหมายของแผนการสอนว่า 
หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร หรืออีกความหมายหนึ่ง หมายถึง 
แผนที่ผู้สอนจัดท าขึ้นจากคู่มือครูหรือแนวการสอนของกรมวิชาการ ท าให้ผู้สอนทราบว่าจะสอน
เนื้อหาใด เพ่ือจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด 
   วันชัย แย้มจันทร์ฉาย (2554, หน้า 26) กล่าวสรุปไว้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ 
หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดท าเป็นเอกสาร เนื้อหา
ความรู้ สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมและการประเมินผล 
   นงนุช พระวงศ์ (2554, หน้า 24) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง  
การวางแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีจุดประสงค์เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีวัด
ประเมินผลอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุผลสู่จุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ศรีประภา แจ้งไธสง (2555, หน้า 32) ได้สรุปว่าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา มาตรฐานรายวิชา และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยวิเคราะห์จากค าอธิบายรายวิชา รายปีหรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าก าหนด 
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 
   นรรัชต์ ฝันเชียร (ออนไลน์, 2561) กล่าวว่า แผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้ 
คือ เครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทกุระดับชั้น
เปรียบเสมือนแผนที่น าทางที่ช่วยให้ครูสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้
เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
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  จากการให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ 
คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดท าขึ้น เปรียบเสมือนแผนที่น าทาง ที่ช่วยให้
ครูสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม โดยมีการเลือกใช้รูปแบบ
การสอน/เทคนิคการสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล  
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
ค าอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ที่จัดท า ก าหนดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 

 2. ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553, หน้า 26) ได้สรุปความส าคัญของแผนการจัดการ
เรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
   1. ท าให้เกิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนที่มีความหมายยิ่งขึ้น เพราะเป็น 
การจัดท าอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง 
   2. ช่วยให้ครูมีสื่อการสอนที่ท าด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวก 
ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้สอนได้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรและสอนได้ทันเวลา 
   3. เป็นผลงานวิชาการที่สามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้ 
   4. ช่วยให้ความสะดวกแก่ครูผู้สอนแทนในกรณีท่ีผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ 
  นงนุช พระวงศ์ (2554, หน้า 26) ได้สรุปความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ซึ่งท าให้ครูเกิด
ความมั่นใจและความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ได้ทราบว่า
จะจัดการเรียนรู้เรื่องอะไร ใช้เวลาเท่าใด เพื่อจุดประสงค์ใด จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีใดและ 
การวัดประเมินผลจะใช้วิธีใด 
  ศรีประภา แจ้งไธสง (2555, หนา้ 33) ได้สรุปว่า แผนการจัดการเรียนรู้ 
มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนการสอน 
ของแต่ละเนื้อหาและมีประสิทธิภาพ ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหมายส่งผลให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้กับผู้เรียนน าไปใช้จริงได้ 
  อาดัม ยูโซะ (2557, หน้า 99) ได้สรุปความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อย 
   2. ท าให้ครูมีคู่มือหรือเอกสารต่าง ๆ ประกอบการสอนเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า 
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   3. ครูสามารถก าหนดกรอบหรือทิศทาง วิธีการสอน รูปแบบการสอนว่า
ต้องการให้มีผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นอย่างไร ท าให้ครูมีความมั่นใจและสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
   4. ครูมีความกระตือรือร้นในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายในการน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 
   5. ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน 
รูปแบบการสอนต่าง ๆ กับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
   6. ท าให้ครูผู้สอนมีเอกสารไว้ให้แนวทางแก่ผู้ที่เข้าสอนแทนในกรณีจ าเป็น 
เมื่อผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนเองได้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จัดเตรียมไว้แล้ว
อย่างต่อเนื่อง 
   7. ครูมีผลงานทางวิชาการท่ีแสดงถึงความช านาญและความเชี่ยวชาญส าหรับ
ประกอบการประเมินเพ่ือขอเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะครูให้สูงขึ้น จนเกิดความภาคภูมิใจและ
สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียน ตนเอง สถานศึกษา 
   8. สถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีผลงานทางวิชาการ 
มีความพร้อมในการรับการประเมินในระดับต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
   9. ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและต่อวิชาที่เรียน 
   10. สามารถน าผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาด าเนินการท าการวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนได้ 
   11. เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อแสดง
ความกา้วหน้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
  จากความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น สรุปได้ว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นงานส าคัญของครูผู้สอน การเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จด้วยดีหรือไม่ มากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นส าคัญประการหนึ่ง ช่วยให้ครูจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมั่นใจ และยังเป็นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การ
บันทึกปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ครั้งต่อไป 
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 3. รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู ้
  แผนการจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกได้ตาม 
ความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้องถิ่นหรือตัวผู้เรียน ที่จะท าให้น าไปสู่การเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบที่หน่วยงานและนักการศึกษาได้ก าหนด ไว้ดังนี้ 
   ประจวบจิตร ค าจัตุรัส (2550, หน้า 6-7) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบ 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 8 ส่วน ได้แก่ 
    1. ชื่อวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง 
และระยะเวลาที่สอน 
    2. สาระการเรียนรู้หรือหัวเรื่อง เป็นการเขียนระบุเนื้อหาของบทเรียน 
หรือเรื่องที่จะสอน การเรียงล าดับสาระการเรียนรู้หรือหัวเรื่อง จะต้องจัดล าดับตามเนื้อหา 
ที่ต้องการก่อน-หลัง และตามล าดับความยากง่าย 
    3. สาระส าคัญหรือมโนมติ เป็นการเขียนหัวข้อเรียงล าดับตามสาระการ
เรียนรู้หรือหัวข้อเรื่องหรือเขียนเป็นความเรียง โดยระบุเฉพาะส่วนที่แก่นของบทเรียนนั้น 
    4. จุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการระบุ 
ความคาดหวังที่แสดงพฤติกรรมของผู้เรียนที่คาดหวังหลังจบบทเรียน ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ เขียนเป็นข้อ ๆ เรียงล าดับตามหัวข้อสาระการเรียนรู้ 
    5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นการเขียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้นั้น 
    7. การประเมินผล เป็นการเขียนระบุวิธีการประเมินผล ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมินผลท าได้หลายวิธี เช่น การให้ตอบค าถาม  
การสังเกต การปฏิบัติกิจกรรมหรือปฏิบัติการทดลอง การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การตรวจสอบ
ผลงานหรือผลการทดลอง การให้ท าแบบฝึกหัด การทดสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชนิดของเครื่องมือ 
และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินด้วย 
    8. หมายเหตุ เป็นการเขียนบันทึกปัญหาอุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะ 
ที่ได้หลังจากการสอนเมื่อจบบทเรียนแล้วข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
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   วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553, หน้า 307) ได้สรุปรูปแบบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ไว้ว่า รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยูก่ับหน่วยงานหรือสถานศึกษา
แต่ละแห่งจะก าหนด อย่างไรก็ตามลักษณะส่วนใหญ่ของแผนการจัดการเรียนรู้จะคล้ายคลึงกัน 
ซึ่งสรุปได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
    1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเรียงหัวข้อ รูปแบบนี้จะเรียงตามล าดับ
ก่อนหลังโดยไม่ต้องตีตารางให้ความสะดวกในการเขียน แต่มีส่วนเสียคือยากต่อการดูให้สัมพันธ์
กันในแต่ละหัวข้อ 
    2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายหรือเรียงหัวข้อ เป็นรูปแบบที่เขียน 
เรียงล าดับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเชิงบรรยาย โดยไม่ระบุชัดเจนว่านักเรียนท าอะไร 
    3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกึ่งตาราง รูปแบบนี้จะเขียนเป็นช่อง ๆ  
ตามหัวข้อที่ก าหนดแม้ว่าต้องใช้เวลาในการตีตารางแต่ก็สะดวกต่อการอ่าน ท าให้เห็นความสัมพันธ์
ของแต่ละหัวข้อ 
   ลาวัลย์ วิทยาวุฒิกุล, วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, อรรถพล อนันตวรกุล,  
รพีพรรณ เอกสุภาพันธ์ และอุ่นจิต นาคนคร (2553, หน้า 223-227) ได้น าเสนอรูปแบบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังตัวอย่าง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่......... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่................... 
รหัสวิชา..................วชิา..................................................  เรื่อง........................................... 
เวลา...............................           ผู้สอน......................................... 
......................................................................................................................................................... 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ตัวชี้วัด 
3. สาระส าคัญ 
4. สาระการเรียนรู้ 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 5.1 ด้านความรู้ (A) 
 5.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 5.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
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6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
7. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
8. กระบวนการวัดและประเมินผล 
 8.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
 8.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 9.2 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 9.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

   โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง (2560, หน้า 1) องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
    1. แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
    2. ค าอธิบายรายวิชา 
    3. โครงสร้างรายวิชา 
    4. แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
    5. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายคาบ 
    6. เครื่องมือวัดและประเมินผล/เกณฑ์ ประกอบการประเมินที่ครู 
ออกแบบเอง 
     - แบบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์พร้อมเกณฑ์ (ประเมิน KPA) 
     - แบบวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     - แบบวัดและประเมินผลสมรรถนะส าคัญ 
    7. ใบงาน เอกสารประกอบการสอน/แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน/
แบบทดสอบเก็บคะแนน 
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   โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม (2560, หน้า 8) ได้น าเสนอรูปแบบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังตัวอย่าง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่........................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................  วิชา................................................. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........................      ภาคเรียนที่...................................... 
ชื่อหน่วยที่.......................เรื่อง............................................................................................ ............. 
ชื่อแผน...................................................................................................  เวลา...........ชั่วโมง 
สอนวันที่...........................เดอืน.........................................พ.ศ........................... ................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. สาระส าคัญ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
3. สาระการเรียนรู้ 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
8. การวัดและประเมินผล  
9. ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
10. บันทึกผลหลังสอน 

   นรรัชต์ ฝันเชียร (ออนไลน์, 2561) การจัดท าแผนการสอนนั้น ครูผู้สอน 
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
อย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาท้ังกับตัวผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง โดยองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของการออกแบบแผนการสอนนั้น จะต้องประกอบด้วย 
    1. หัวเรื่อง คอื ส่วนที่ต้องก าหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้  
ขั้นที่สอนและเวลาที่ใช้สอน 
    2. สาระส าคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการ
เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งก าหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่ก าลังจะสอน 
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    3. มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและ
คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้ จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
และส่วนที่เพ่ิมเติมให้หลักสูตรสถานศึกษา 
    4. จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียน
หลังจากท่ีเราได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการก าหนดจุดประสงค์
การเรยีนรู้นั้นจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
    5. สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
ของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ 
    6. การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอนและขั้นสรุป 
    7. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ คือ เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ที่ใช้ตามที่ก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้ 
    8. การวัดและประเมินผล คือ การประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ ซึ่งควรระบุเครื่องมือวัดและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร 
    9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ คือการบันทึกของครูผู้สอนจากสิ่งที่พบ 
ในการน าแผนจัดการเรียนรู้มาใช้ โดยแบ่งเป็นผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ   
  จากรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและบันทึกผลหลังสอน  
โดยยึดหลักว่าต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 4. ขั้นตอนการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ (2557, หน้า 2) ได้สรุปขั้นตอน 
การท าแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์หลักสูตรจากค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชา 
เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อการเรียนรู้และก าหนดเวลาในการสอนของแต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ 
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   2. จัดท าตารางวิเคราะห์หลักสูตรจากหน่วยการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ระดับ
การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
   3. จัดท าตารางวิเคราะห์มาตรฐานสมรรถนะรายวิชาเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา 
แล้วจัดเป็นแผนสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย KSA (K = Knowledge) (S = Skill)  
(A = Attitude) 
   4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเทคนิควิธีการสอน 
ที่หลากหลายโดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   5. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์ความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   6. บันทึกผลหลังการสอนเพ่ือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ หลังผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนตามที่ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
   7. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะประเมินในทุกครั้ง 
ที่ด าเนินการสอนเสร็จแล้วบันทึกไว้ส่วนบันทึกหลังการสอนในทุกสัปดาห์และน าไปปรับปรุง 
ในการเรียนการสอนสัปดาห์ต่อไปหรือในการสอนภาคเรียนต่อไป 
  จากขั้นตอนการท าแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า มีขั้นตอน 
ในการท าแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์หลักสูตรจากค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์และมาตรฐาน 
การเรียนรู้  
   2. เลือกรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ น าหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้แล้ว  
มาพิจารณาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3. ตั้งชื่อแผนตามสาระการเรียนรู้ 
   4. ก าหนดเวลา ระบุระดับชั้น 
   5. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีที่เลือกไว้
เขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน 
   6. เลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วิเคราะห์ไว้แล้วเฉพาะข้อที่สัมพันธ์กับหัวข้อ
สาระการเรียนรู้ ก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน 
   7. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีเป็นรายละเอียดส าหรับน าไปจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
   8. เลือกกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 
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   9. เลือกสื่ออุปกรณ์ส าหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ที่เลือกมา เช่น รูปภาพ บัตรค า 
   10. จัดท าล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยค านึงถึงขั้นตอน 
การสอนตามธรรมชาติวิชา ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ควรค านึงถึงการบูรณาการเทคนิคและ
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เข้าไว้ในแต่ละข้ันตอนด้วย 
   11. ก าหนดการวัดและประเมินผลโดยระบุวิธีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งท่ีเกิดระหว่างเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้และท่ีเกดิหลังจากการเรียนการสอน 
เมื่อจบแผนการเรียนรู้ โดยวิธีการวัดทีห่ลากหลายตามความเหมาะสม เช่น ปฏิบัติจริง การทดสอบ 
ความรู้ การท างานกลุ่ม ฯลฯ 

 5. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 153-156) ได้กล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า เมื่อครูท าการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่องวิธีสอนหรือนวัตกรรม 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของสิ่งที่พัฒนา เพ่ือที่จะมั่นใจ 
ในการน าไปใช้ต่อไป การหาประสิทธิภาพนิยมใช้เกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีวิธีการ 2 แนวทาง ดังนี้ 
   แนวทางที่ 1 พิจารณาจากผู้เรียนจ านวนมาก (ร้อยละ 80) สามารถบรรลุ 
ในระดับสูง (ร้อยละ 80) กรณีนี้เป็นนวัตกรรมสั้น ๆ ใช้เวลาน้อย เช่น ชุดการสอน 1 ชุด ใช้สอน  
1 ชั่วโมง เป็นต้น เกณฑ์ 80/80 หมายถึง มีไม่ต่ ากว่า 80% ของผู้เรียน ที่ท าได้ไม่ต่ ากว่า 80% 
ของคะแนนเต็ม 
   แนวทางที่ 2 พิจารณาจากผลระหว่างด าเนินการและผลสิ้นสุดการด าเนินการ
อยู่ในระดับสูง (เช่น ร้อยละ 80) กรณีใช้ในการสอนหลายครั้ง มีเนื้อหาสาระมาก (เช่น 3 บทขึ้นไป) 
มีการวัดผลระหว่างเรียน (Formative) หลายครั้ง เกณฑ์ 80/80 มีความหมาย ดังนี้ 
    80 ตัวแรก เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
    80 ตัวหลัง เป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2) 
     การหาประสิทธิภาพใช้สูตร ดังนี้ 

      ประสิทธิภาพ =  X 100 

    ประสิทธิภาพจึงเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม  
ซึ่งต้องมีค่าสูงจึงมีประสิทธิภาพได้ กรณีใช้ร้อยละ 80 
     80 ตัวแรก ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการน าเอา
คะแนนที่สอบได้ระหว่างด าเนินการ (ระหว่างเรียน) มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ 80 
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     80 ตัวหลัง ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม เกิดจากการน าคะแนน
จากการวัดโดยรวมเม่ือสิ้นสุดการสอนหรือการทดลองมาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ  
ซึ่งต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 วิเคราะห์จากสูตร ดังนี้ 

  ประสิทธิภาพของกระบวนการ =  X 100 

  ประสิทธิภาพของผลโดยรวม =  X 100 

  ทัชสน พฤฒเศรณ ี(2553, หน้า 3) ได้กล่าวถึง การประเมินการสอนหรือที่เรียกว่า 
การหาประสิทธิภาพของการสอน มี 2 แนวทาง คือ 
   1. การทดสอบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  
   2. การใช้เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 
    เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การประเมนิในกระบวนการเรียนการสอนกับคะแนนที่ได้จากการสอบครั้งสุดท้าย (Final) 
หลังจากเรียนจบเรื่องหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละข้อ ถ้าเป็นนักเรียนกลุ่มที่เรียนเก่ง 
ควรตั้งเกณฑ์ท่ี 90/90 ส่วนนักเรียนที่ค่อนข้างอ่อนควรใช้เกณฑ์ 70/70 หรือ 80/80 แล้วแต่
ความยากง่ายของสาระ 
     E1 เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดในห้องที่เก็บจาก
กิจกรรม เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย ในระหว่างเรียนเรื่องนั้น ๆ หรือผลการเรียนรู้
ที่คาดหวงัหรือจุดประสงค์นั้น ๆ สูตรที่ใช้ คือ 

E1   =      x 100 

      E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
       คือ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
      N1 คือ คะแนนเต็มที่เก็บระหว่างเรียน 
     E2  เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียนหรือสอบครั้ง
สุดท้ายของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือจุดประสงค์นั้น ๆ สูตรที่ใช้ คือ  

E2   =      x 100 

      E2 คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนหลังจากเรียนจบ 
       คือ คะแนนเฉลี่ยสอบครั้งสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมด 
      N2 คือ คะแนนเต็มของการสอบครั้งสุดท้าย 
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ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

 จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ประการหนึ่ง คือ เน้นให้นักเรียน 
ฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ผลจากการฝึกจะช่วยให้
นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการคิดที่สมเหตุสมผล ผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้ 
  1. กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
   การแก้โจทย์ปัญหานับว่าเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งต่อการเรียนการสอน
วิชาฟิสิกส์ที่ต้องอาศัยหลักการ วิธีการ สูตร หรือสมการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้
นักเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกส์สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ โดยมีนักการศึกษาทางคณิตศาสตร์ได้ศึกษา
และวิจัยถึงกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน ได้สรุปออกเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 
    Polya (1973, pp. 33-34 อ้างถึงใน พูนศรี อาภรณ์รัตน์, 2548, หน้า 41-
42) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหา ไว้ดังนี้ 
     ขั้นที ่1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem)  
สิ่งแรกที่ต้องท าความเข้าใจ คือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของปัญหา นักเรียนจะต้องสรุปปัญหาให้เป็น
ภาษาของตนเอง สามารถบอกได้ว่าโจทย์ถามหาอะไร อะไรคือเงื่อนไขและถ้าจ าเป็นจะต้องใช้ชื่อ
กับข้อมูลต่าง ๆ นักเรียนจะต้องเลือกสัญลักษณ์ท่ีเหมาะสมได้ นักเรียนจะต้องพิจารณาปัญหา
อย่างตั้งใจหลาย ๆ แง่มุม ต้องเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่ไม่รู้ อะไรคือข้อมูล และเงื่อนไขคืออะไร 
เงื่อนไขท่ีให้มาเพียงพอหรือไม่และสามารถแยกเง่ือนไขออกเป็นส่วน ๆ ได้หรือไม่ จนกระทั่ง
สามารถสรุปออกมาได้ 
     ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ไขปัญหา (Devising a Plan) ในขั้นนี้นักเรียน
จะต้องมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ในปัญหาให้ชัดเจนเสียก่อน สิ่งที่ต้องการหา 
มีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ให้มาอย่างไร โดยนักเรียนจะต้องนึกทบทวนความรู้ของตนว่ามีความรู้
อะไรบ้างแล้วความรู้นั้นสัมพันธ์กับปัญหานั้นอย่างไร ในการวางแผนนั้นควรจะแบ่งเป็นขั้น ๆ  
โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ก่อน และในขั้นตอนใหญ่แต่ละขั้นก็จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ 
นอกจากนั้นในขั้นนี้ นักเรียนต้องมองเห็นว่าถ้าเขาต้องการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาจะต้องใช้เหตุผล 
หรือข้ออ้างอะไรเพ่ือทีจ่ะได้สิ่งนั้นมาตามต้องการ โดยหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล 
กับสิ่งที่ไม่รู้โดยอาศัยหลักการ ดังนี้ 
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      1. เคยเห็นปัญหานี้มาก่อนหรือไม่ หรือเคยพบปัญหาที่มีลักษณะ
คล้ายกับปัญหานี้ที่เคยแก้มาก่อนหรือไม่ 
      2. รู้ว่าปัญหาสัมพันธ์กับอะไรหรือไม่ และรู้ทฤษฎีทีจ่ะน ามาใช้
แก้ปัญหานั้นหรือไม่ 
      3. พิจารณาในสิ่งที่ไม่รู้ในปัญหา และพยายามนึกถึงปัญหาที่คุ้นเคย
ที่มสีิ่งไม่รู้เหมือนหรือคล้ายกับปัญหานี้ และพิจารณาว่าจะใช้วิธีแก้ปัญหานั้นมาใช้กับปัญหา 
ที่ก าลังจะแก้ได้หรือไม่ 
      4. ควรอ่านปัญหาอีกครั้งและวิเคราะห์ว่าแตกต่างจากปัญหาที่เคย
พบมาหรือไม่ 
     ขั้นที่ 3 ขั้นลงมือท าตามแผน (Carrying Out Plan) เป็นขั้นของการลง
มือด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหา สิ่งที่นักเรียนต้องใช้ในขั้นนี้
คือ ทักษะการค านวณ 
     ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Looking Back) เป็นการตรวจสอบขั้นตอน 
แต่ละข้ันตอนที่ใช้แก้ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณากระบวนการในการแก้ปัญหาเพื่อท า
ความเข้าใจและตรวจสอบค าตอบหาค าตอบที่ถูกต้อง 
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 7)  
ได้ก าหนดกระบวนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 
     1. ท าความเข้าใจปัญหา 
     2. หาวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา เช่น ใช้ของจริง การเขียนภาพ  
การเขียนรายการที่ส าคัญของปัญหา คิดตามเหตุผล 
     3. ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีการที่คิดไว้ว่าได้ผล ถ้าไม่ได้ผลก็ลองหาวิธีใหม่
จนได้ค าตอบ 
     4. ตรวจสอบค าตอบ 
    ทิศนา แขมมณี (2548, หน้า 126) ได้กล่าวถึงกระบวนการที่ใช้คิดหาวิธีการ 
แก้โจทย์ปัญหา โดยมีขั้นตอนย่อย ๆ คือ แปลโจทย์ในเชิงภาษา หาวิธีแก้ปัญหาโจทย์ วางแผน 
ปฏิบัติตามข้ันตอนและตรวจสอบค าถาม ดังนั้นจึงพอสรุปถึงข้ันตอนในการแก้โจทย์ปัญหา ได้ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจกับปัญหา เพ่ือหาว่าโจทย์ต้องการทราบอะไร
และโจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง 
     ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา จะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ใดในการแก้ปัญหา 
การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร 
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     ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ หรือการคิดค านวณหาค าตอบ
นั่นเอง 
     ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ว่าถูกต้องหรือไม่ 
    จากขั้นตอนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปเป็นขั้นตอน
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเพ่ือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ 
     ขั้นที่ 1 เข้าใจปัญหา (Understanding the problem) นักเรียนอ่าน
โจทย์ปัญหาแล้วบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบคืออะไร 
     ขั้นที่ 2 วางแผน (Devising a plan) นักเรียนบอกสูตรหรือสมการ 
การค านวณที่จะได้มาซึ่งค าตอบ มีการวางแผน ท าตามขั้นตอน ท าอะไรก่อน-หลัง และเปลี่ยน
จากประโยคภาษามาเป็นประโยคสัญลักษณ์ 
     ขัน้ที่ 3 ด าเนินงานตามแผน (Carrying out the plan) นักเรียน
ค านวณหาค าตอบพร้อมทั้งแสดงวิธีท า 
     ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน (Looking back) นักเรียนระบุค าตอบ 
และตรวจสอบค าตอบ 
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
พบว่า มีการใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในงานวิจัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    พนารัตน์ วัดไทยสง (2544, หน้า 42) วัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย  
โดยก าหนดสถานการณ์ในรูปโจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และให้นักเรียนแสดงวิธีการแกโ้จทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
1) ท าความเข้าใจปัญหา 2) วางแผนการแก้ปัญหา 3) การด าเนินการตามแผน 4) การตรวจสอบ 
    จิราภรณ์ เป็งวงศ์ (2545, หน้า 40) วัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางวิทยาศาสตร์ โดยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก แบบทดสอบมีลักษณะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละสถานการณ์จะมีค าถามย่อย 
ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้น คือ ขั้นค้นพบความจริง ขั้นค้นพบปัญหา 
ขั้นค้นพบความคิด ขั้นค้นพบค าตอบ และขั้นค้นพบการยอมรับ 
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    สถาปนา เกษมศิลป์ (2546, หน้า 75) วัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการตอบแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของดิวอี้  
5 ขั้นตอน คือ ขัน้เตรียมการ ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขัน้การเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา  
ขั้นตรวจสอบ และขั้นในการน าไปประยุกต์ใช้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย เพ่ือใช้วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์  
ตามรูปแบบการสอนของโพลยา ลักษณะแบบทดสอบมีการก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้
นักเรียนด าเนินการคิดแก้ปัญหาตามข้ันตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน คือ เข้าใจปัญหา  
วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบ 

จิตวิทยาศาสตร์ 

 จิตวิทยาศาสตร์ หรือบางครั้งใช้ค าว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ 
ใช้ค าว่า จิตวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 
   กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึง
ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 134) 
กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ เป็นจิตส านึกหรือลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่คาดหวังจะได้รับการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 106) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์
ไว้ในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ว่า จิตวิทยาศาสตร์ (scientific mind) เป็นคุณลักษณะ
หรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึน้จากการศึกษาหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    วาชินี บุญญพาพงศ์ (2552, หน้า 32) ได้สรุปว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่แสดงออกต่อเนื้อหาวิชา ซึ่งเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้จากการใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 
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    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556, หน้า 6)  
กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษา 
หาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด  
การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
   จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะ 
หรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงมีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ ความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทนและเพียรพยายาม 
ความมีเหตุผล ความมีระเบียบและรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความใจกว้าง  
ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค ์
  2. ลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ 
   เพลินตา น้ าใจดี (2554, หน้า 62-63) ได้กล่าวสรุปว่า ลักษณะของบุคคล 
ที่มจีิตวิทยาศาสตร์จะช่วยเอ้ืออ านวยแสวงหาความรู้ได้อย่างดี โดยเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
คุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นอดทนและเพียรพยายาม 
ความมีเหตุผล ความมีระเบียบรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความใจกว้างร่วมแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนักเรียน
ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น หมายถึงนักเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1. ความสนใจใฝ่รู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น 
ชอบซักถาม ชอบริเริ่ม และสืบเสาะหาความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค าตอบ
เมือ่เกิดปัญหาหรือข้อสงสัย 
    2. ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นอดทนและเพียรพยายาม หมายถึง  
การยอมรับผลการกระท าของตนเองและมีความตัง้ใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ แม้ว่า
จะต้องใช้เวลามากหรือมีปัญหา/อุปสรรคมาก 
    3. ความมีเหตผุล หมายถึง คุณลักษณะที่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีสาเหตุ  
ไม่เชื่อโชคลาง เห็นคุณค่าของการสืบหาความจริงก่อนที่จะยอมรับหรือปฏิบัติตาม 
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    4. ความมีระเบียบรอบคอบ หมายถึง คุณลักษณะในด้านการวางแผน 
ในการท างานอย่างเป็นระบบ มีการรวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได้ให้เพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจ 
หรือสรุปทันที และมีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
    5. ความซื่อสัตย์ หมายถึง คุณลักษณะในด้านการรายงานผลการทดลอง
หรือผลจากการสังเกตอย่างตรงไปตรงมา ไม่เชื่อถือบุคคลที่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเสนอเป็นผลงาน
ของตนเอง รวมถึงการกระท าในเรื่องต่าง ๆ ต้องท าด้วยความสุจริต 
    6. ความประหยัด หมายถึง คุณลักษณะในด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหมั่นตรวจตรารักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ด้วยความเต็มใจ รวมทั้ง 
เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ 
    7. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความเต็มใจและกล้าที่จะร่วมแสดงเหตุผล ความคิดของตนเองต่อ
สาธารณชนหรือกลุ่ม รวมทั้งรับฟังเหตุผล ข้อโต้แย้ง หรือค าวิจารณ์ของผู้อ่ืนอย่างมีวิจารณญาณ 
    8. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง 
คุณลักษณะที่แสดงถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ความเสียสละ และมีความสุข 
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามแผนและวัตถุประสงค์ เป็นที่ยอมรับของเพ่ือน
ร่วมงาน รวมทั้งผลงานที่ได้ต้องเป็นผลงานที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน 
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 149-151)  
ได้อธิบายถึงลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
    1. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความต้องการที่จะรู้หรือปรารถนา 
ที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ตนสนใจหรือต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งผู้มีความอยากรู้
อยากเห็นจะแสดงออกโดยการถามค าถาม หรือมีความสงสัยในสิ่งที่ตนเองสนใจอยากรู้  
และมีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองสนใจ 
    2. ความมีเหตผุล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น  
การตรวจสอบความถูกต้องและการยอมรับในค าอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยการแสวงหาข้อมูล 
จากการสังเกตหรือการทดลองที่เชื่อถือได้มาสนับสนุนอย่างเพียงพอและอย่างมีเหตุผล ก่อนที่จะ
ยอมรับหรือให้ค าอธิบายใด ๆ 
    3. ความใจกว้าง หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับ
การวิพากษ์วิจารณ์และยินดีให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ยินดีที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตามเหตุผล
ข้อเท็จจริง โดยไม่ยึดมั่นในแนวความคิดของตน เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดใหม่ ๆ และเต็มใจที่จะ
เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นแก่ผู้อื่น 
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    4. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การน าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง การสังเกต
และบนัทึกผลต่าง ๆ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ มีความม่ันคงหนักแน่นต่อผลที่ได้จาก
การพิสูจน์ ไม่น าสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการตีความหมายผลงานต่าง ๆ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
    5. ความพยายามมุ่งม่ัน หมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้  
ไม่ท้อถอยเมื่อผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค ท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ 
หรือด าเนินการแก้ปัญหาจนถึงที่สุด หรือจนกว่าจะได้รับค าตอบ 
    6. ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิจารณญาณก่อนที่จะ
ตัดสินใจใด ๆ ไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นจริงทันที ถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้ หลีกเลี่ยง
การตัดสินใจและการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 
    7. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งม่ันภายในจิตใจที่จะปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยดี และตระหนักถึงผลของงานที่จะส่งผลต่อสังคม มีความละเอียดรอบคอบ
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย 
    8. ความร่วมมือช่วยเหลือ หมายถึง การใช้ทักษะทางสังคมและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน การยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน การขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้อื่น เพ่ือความร่วมมือในการท างานกลุ่ม
หรือการท างานใดงานหนึ่งให้ด าเนินไปจนบรรลุจุดหมาย 
    9. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความกล้าที่จะแสดงความคิดแปลกใหม่
แตกต่างจากความคิดธรรมดา ความช่างสงสัย และไม่ยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบัติของคนอื่น 
ซึ่งน าไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ 
    10. เจตคติที่ดต่ีอวิทยาศาสตร์ หมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดที่ดี
เกี่ยวกับความสนใจ ความเชื่อ การมีคุณธรรมจริยธรรม การยึดถือในคุณค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคมหรือตัวนักวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  
     10.1 ความสนใจในวิทยาศาสตร์ 
     10.2 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ 
     10.3 ความเชื่อถือและค่านิยมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
     10.4 คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
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   ทองหยด อ าพันศิริ (2555, หน้า 61-62) ได้สรุปว่า ผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จะมีคุณลักษณะและพฤติกรรม ดังนี้ 
    1. ความสนใจใฝ่รู้ หมายถึง ความต้องการที่จะรู้โดยการเสาะแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเพ่ือให้ได้พบสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะแสดงออกโดยชอบสงสัย 
ในสิ่งที่ตนเองสนใจอยากรู้ มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเอง
สนใจ ชอบค้นคว้า ทดลองเพ่ือหาความรู้ 
    2. ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ หมายถึง ตั้งใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหา
ความรู้ ไม่ท้อถอยเมื่อมีอุปสรรคหรือเมื่อพบความล้มเหลวก็จะท าการทดลองจนกว่าจะได้ค าตอบ 
มีการคิดไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจ 
    3. ความซื่อสัตย์ ประหยัด หมายถึง การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
ตามความเป็นจริง โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ กล้าหาญในการน าเสนอข้อมูลตาม 
ความจริงตามผลที่ได้จากการพิสูจน์ ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และรักษาซ่อมแซม
สิ่งที่ช ารุดให้สามารถใช้การได้ เห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์ เลือกใช้และใช้อย่างประหยัด 
    4. การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คือ
แสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ และชอบที่จะหาข้อมูลเพ่ิมเติมตามเหตุผล  
โดยไม่ยึดมั่นในแนวความคิดของตนเอง 
    5. ความมีเหตุผล คือ ไม่เชื่อโชคลาง ค าท านาย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  
ที่ไม่สามารถอธิบายตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
และมีข้อสนับสนุน 
    6. การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง เต็มใจที่จะท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักบทบาทของตนที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มและเห็นคุณค่าของการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   สุวิมล อินทร์บริสุทธิ์ (2556, หน้า 54) ได้สรุปว่า ลักษณะของบุคคล 
ที่มจีิตวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ มีความอยากรู้อยากเห็น มีเหตุผล มีความใจกว้าง มีความซื่อสัตย์  
มีความพยายามมุ่งมั่น มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความร่วมมือช่วยเหลือ  
มีความสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ บุคคลใดที่มีลักษณะดังที่กล่าวจะเป็น 
ผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 
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   จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีดังนี้  
มีความอยากรู้อยากเห็นหรือสนใจใฝ่รู้ เสาะแสวงหาความรู้ มีความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ  
มีเหตุผล ใจกว้าง มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ประหยัด ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ บุคคลใดที่มีลักษณะ
ดังที่กล่าวจะเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
ทั้งหมด 8 ด้าน คือ  
    1. ด้านความสนใจใฝ่รู้ หมายถึง มีความชอบ อยากเรียนรู้ และสนใจ 
ในเรื่องวิทยาศาสตร์ ชอบตั้งค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัว เมื่อเกิดข้อสงสัย
หรือไม่เข้าใจจะซักถามผู้รู้หรือศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 
    2. ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา  
ล้างวัสดุอุปกรณ์กลุ่มของตนเองเมื่อท าการทดลองเสร็จ แม้จะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดขณะท า
การทดลองนักเรียนจะท าต่อจนได้ผลการทดลองและสรุปผล ยอมรับผลของการกระท าของตนเอง
ทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย 
    3. ด้านความมุ่งม่ัน อดทนและเพียรพยายาม หมายถึง ต้ังใจท างานที่ได้รับ
มอบหมาย แม้ว่างานที่มอบหมายจะมีความซับซ้อน เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคในขณะเรียน 
หรือท าการทดลองก็ไม่ย่อท้อ ด าเนินการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นจนกว่าจะส าเร็จและได้ค าตอบ
ที่ถูกต้อง 
    4. ด้านความมีเหตุผล หมายถึง ยอมรับค าอธิบาย องค์ความรู้หรือข้อมูล
ข่าวสารใด ๆ เมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อน 
    5. ด้านความมีระเบียบและรอบคอบ หมายถึง มีการวางแผนงาน จัดระบบ
การท างาน และตรวจสอบความเรียบร้อยหรือคุณภาพของเครื่องมือก่อนท าการทดลอง สรุปผล
การทดลองหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ 
    6. ด้านความซื่อสัตย์ หมายถึง บันทึกผลและเสนอผลการทดลองตาม
ความเป็นจริงโดยไม่ใช้ความคิดเห็นของตนเองไปเกี่ยวข้อง ไม่ลอกผลการทดลองหรือแอบอ้าง
ผลงานของผู้อ่ืนว่าเป็นของตนเอง 
    7. ด้านความประหยัด หมายถึง เห็นคุณค่าและใช้สารเคมีหรือวัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัด ระมัดระวังและรอบคอบ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน ช่วยรักษาและ
ซ่อมแซมเม่ือวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ช ารุด 
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    8. ด้านความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หมายถึง ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นของผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน ไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเอง พร้อมเปลี่ยนแปลงแนวความคิด 
เมื่อความคิดของผู้อ่ืนถูกต้อง 
  3. การวัดจิตวิทยาศาสตร์  
   จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งสังเกตเห็นได้ยากจึงมีผู้สนใจ 
ที่จะวัดจิตวิทยาศาสตร์ของบุคคลมากมาย แต่ก็เป็นไปเพียงการวัดโดยทางอ้อม เนื่องจากการวัด 
จิตวิทยาศาสตร์ เป็นเช่นเดียวกบัการวัดเจตคติทั่วไป ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรง พัชรา ทวีวงศ์  
ณ อยุธยา (2537, หน้า 63) ได้เสนอวิธีการวัดจิตวิทยาศาสตร์สรุปได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
    1. การวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์หรือการซักถามโดยตรง 
เป็นวิธีที่ผู้ถามจะสามารถทราบความรู้สึกหรือความคิดของผู้ตอบได้ตรงที่สุด ถ้าผู้ตอบตอบ 
อย่างจริงใจและเปิดเผย ซึ่งเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการจะได้ค าตอบที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยจริง ๆ 
ของบุคคลเป็นเรื่องยาก 
    2. การวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจาก
ผู้สอนไม่สามารถจะสังเกตจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้ แต่สามารถสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรม 
ที่ผู้เรียนแสดงออกมาขณะที่เรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์มากหรือน้อยแม้ว่าการวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก
จะได้ผลค่อนข้างตรงพอสมควรแต่ไม่สะดวก เนื่องจากต้องใช้เวลามากและอาจมีอคติของผู้สังเกต
เข้ามาเกี่ยวข้องอันอาจท าให้ผลคลาดเคลื่อนไป 
    3. การวัดจิตวิทยาศาสตร์ในรูปแบบข้อเขียน การวัดจิตวิทยาศาสตร์
รูปแบบนี้ ท าโดยการสร้างข้อความมาแล้วให้ผู้ตอบพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ในระดับใด เครื่องมือ
วัดจิตวิทยาศาสตร์แบบข้อเขียนที่นิยมสร้างกัน มักจะเป็นรูปแบบของ Likert (Likert-type)  
และแบบของ Thurstone (Thurstone-type)  
   เพลินตา น้ าใจดี (2554, หน้า 64) ได้สรุปว่า การวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่เกิดจาก
ความรู้สึกท้ังทางบวกและทางลบ เป็นการวัดโดยทางอ้อม ซึ่งมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ เพราะถาม
เกี่ยวกบัความรู้สึก ความเชื่อ ความคิดเห็น และพฤติกรรมที่แสดงออกต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
มีนักวิจัยเสนอเทคนิคการสร้างเครื่องมือไว้หลายแบบ ทีน่ิยมคือ ค าถามที่มีลักษณะการตอบแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert 
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   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 152-177)  
การประเมินจิตวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ตามลักษณะวิธีการและ
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คือ การประเมินโดยบุคคลภายนอกและการประเมินตนเอง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
    1. การประเมินโดยบุคคลภายนอก เป็นการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
ในตัวผู้เรียน โดยที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน ผ่านการสัมภาษณ์หรือการสังเกตพฤติกรรม 
ทีผู่้เรียนแสดงออก แล้วน าค าตอบหรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสังเกตได้มาแปลความหมาย 
หรือตัดสินการมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร์ในตัวผู้เรียน วิธีการและเครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินโดยบุคคลภายนอก มีดังนี้ 
     1.1 การสัมภาษณ์หรือสอบถามโดยตรง 
      รูปแบบของเครื่องมือจะมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่มีข้อความ
บ่งชี้ถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตอบจาก 
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เรียนเอง 
     1.2 การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก 
      เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางตาและหู เพื่อรวบรวมข้อมูล 
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลและจดบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตอย่างมีแบบแผน  
เพ่ือน าผลการบันทึกมาตัดสินหรือสรุปผลในคุณลักษณะหรือพฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร ์
ที่ต้องการประเมิน 
    2. การประเมินตนเอง 
     เป็นการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ในตัวผู้เรียน โดยการให้ผู้เรียนรายงาน
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตนเองต่อข้อความหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดผ่านการตอบ
แบบสอบถามหรือแบบประเมินเชิงสถานการณ์ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ประเมินตนเอง มีดังนี้ 
      2.1 การใช้แบบสอบถาม 
      2.2 การใช้แบบประเมินเชิงสถานการณ์ 
   สุประวีณ์ อุทปา (2558, หน้า 67) กล่าวว่า การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนประเมินโดยการใช้แบบสอบถาม รายละเอียดดังนี้ 
    การใช้แบบสอบถาม รูปแบบของเครื่องมือจะมีลักษณะคล้ายเครื่องมือที่ใช้
ในการสังเกต แต่ในแบบสอบถามผู้เรียนจะเป็นผู้ตอบค าถามด้วยตนเอง โดยการสร้างข้อความ
หรือสถานการณ์ค าถามเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่บ่งชี้พฤติกรรมที่ต้องการวัด แล้วให้ 
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ผู้ตอบพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ หรือมีความรู้สึกนึกคิดต่อข้อความหรือสถานการณ์นั้น ๆ  
ในระดับใด เครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามมีรูปแบบแตกต่างกัน ดังนี้ 
     1. แบบสอบถามที่มีรูปแบบเป็นแบบส ารวจรายการ 
      เป็นรูปแบบเครื่องมือที่ประกอบด้วยรายการข้อค าถามที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร์ในตัวผู้เรียนที่ต้องการทราบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดข้ึนหรือไม่ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ตอบค าถามด้วยตนเอง ด้วยการเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในสองค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความเป็นจริงของตนเอง เช่น ใช่ ไม่ใช่ หรือมี ไม่มี 
     2. แบบสอบถามที่มีรูปแบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
      รูปแบบของเครื่องมือมีลักษณะคล้ายกับแบบส ารวจรายการ  
แต่มีการก าหนดระดับความคิดเห็น ความรู้สึก หรือความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ให้ผู้เรียนประเมิน  
เพ่ือใช้ตอบค าถามได้ละเอียดมากกว่า เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยและ 
ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวัดจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ัน อดทนและเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความมีระเบียบและ
รอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน โดยใช้แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามรูปแบบ
ของ Likert 
  4. การสร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 
   บุญส่ง นิลแก้ว (2541, หน้า 137) ได้กล่าวถึง วิธีการสร้างแบบวัดเจตคติ 
ตามแนวของ Likert ไว้ดังนี้ 
    1. สร้างข้อความที่เป็นการแสดงออกถึงเจตคติต่อสิ่งที่จะศึกษาให้มาก ๆ 
ข้อความและสร้างข้อความที่มีลักษณะที่เป็นการแสดงออกท่ีดีและในทางที่ไม่ดีมีจ านวนเท่า ๆ กัน 
    2. น าข้อความที่สร้างแล้วพิมพ์เข้าชุด ให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาว่าเขามี
ความรู้สึกนึกคิดต่อข้อความอย่างไร เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง แล้วให้ค าตอบเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อความ 
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    3. น าผลลงความคิดเห็นของตัวอย่างแต่ละคนให้น้ าหนักคะแนนรายข้อ  
ให้คะแนน ดังนี้ 
     คะแนน   ข้อความในทางบวก   ข้อความในทางลบ 
      5    เห็นด้วยอย่างยิ่ง    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
      4    เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย 
      3    ไม่แน่ใจ      ไม่แน่ใจ 
      2    ไม่เห็นด้วย     เห็นด้วย 
      1    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
    4. รวมคะแนนการตอบของแต่ละบุคคลในแต่ละทุก ๆ ข้อเข้าด้วยกัน  
ถือคะแนนเป็นรายบุคคล น าค าตอบของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจัดเรียงล าดับคะแนนมากไปน้อย 
    5. น าค าตอบของกลุ่มบุคคลที่ได้คะแนนมาก จ านวน 25% ของคนทั้งหมด
และค าตอบของกลุ่มบุคคลที่ได้คะแนนน้อย จ านวน 25% เช่นกันมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
    6. คัดเลือกข้อความที่มีค่าที (t-test) ซึง่แสดงว่าค าตอบของกลุ่มบุคคล 
ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างแท้จริง โดยใช้ค่าที 
    7. น าข้อความที่คัดเลือกได้จากค่าที จัดเข้าชุดแบบวัดเจตคติ โดยน ามา
เรียงล าดับข้อความจากค่าทีที่มากที่สุดตามล าดับ แบบวัดที่จะน าไปใช้ในการศึกษาควรมีจ านวน 
ข้อความประมาณ 20-30 ข้อ 
   สมควร กุลาสา (2556, หน้า 191) กล่าวว่า ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
    1. ก าหนดจุดมุง่หมายในการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน ตามคุณลักษณะที่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ 
    2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดนิยาม ตัวชี้วัด  
และพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ที่ต้องการวัด 
    3. ก าหนดรูปแบบของชุดเครื่องมือทีใ่ช้วัด 
    4. สร้างข้อค าถาม รายการที่ต้องการวัด ตามนิยาม ตัวชี้วัด และพฤติกรรม
บ่งชี้ของคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ที่ต้องการวัด 
    5. สร้างเกณฑ์การประเมินเพ่ือใช้กับเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 
  อรพินท์ ชื่นชอบ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา  
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  เพ็ญสุดา แข็งกลาง (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง คลื่นกล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนเดชอุดม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า 1) นักเรียน 
ที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  
อยู่ในระดับดี และนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.1 ซึ่งสูงกว่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่วนด้านจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก และมีนักเรียน 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 สูงกว่าตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 2) นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกตอิย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E มีจิตวิทยาศาสตร์
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ศิริลักษณ์ นาไชย (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาฟิสิกส์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนจ านวน 22 คน พบว่า 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีนักเรียนจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 ผ่านเกณฑร์้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
2) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.82 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
  ส าคัญ บุญเกิด (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความคงทนในการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เสียง และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 29.48 คิดเป็นร้อยละ 73.70 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความคงทนในการเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนครั้งที่ 1 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนครั้งที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ เสียง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ ท าให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 5) จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อาซ ิดราแม (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับวิธีแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฟิสิกส์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจ านวน 
30 คน พบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนฟิสิกส์หลังการ
จัดการเรียนรู้เฉลี่ยระดับพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง 3) นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ    
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ 
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
  Billing (2002, p. 89) ได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะในวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา โดยศึกษาผลเป็นเวลา 5 ปี กับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 28 คน การเก็บข้อมลูโดยใช้การสังเกต แบบทดสอบ และแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ นักเรียนมีคะแนนระดับ
ความสามารถสูงเท่ากับร้อยละ 85 โดยสรุปการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
เป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพทีส่่งเสริมการเรียนรู้ และท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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  Harris, Fanicia D. (2009, Abstract) ได้ศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอน
แบบสืบเสาะในนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นเกรด 3 ในงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในชั้นเรียนเกรด 3 จ านวน 14 คน ที่เรียน 
ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กับนักเรียนเกรด 3 จ านวน 18 คน ที่เรียน 
ด้วยการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบเดิม จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทดลองและกลุ่ม
ตัวอย่างควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
ซึ่งค่าคะแนนที่เพ่ิมข้ึนของการทดสอบก่อนเรียนต่อการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทดลอง
มีค่าสูงกว่าตัวอย่างควบคุม 
  Ebrahim (2004, p. 1232-A) ได้ศึกษา ผลของการสอนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะกับการสอนแบบปกติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติ 
เชิงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา จ านวน 111 คน 
จาก 4 ห้องเรียน แบ่งกลุ่มทดลอง 56 คน เรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 4 ขั้น  
กลุ่มควบคุม 55 คน เรียนแบบปกติ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เก็บข้อมูลใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ 
  Orvik (2003, Abstract) ได้ศึกษา ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้กลุ่ม
ทดลองได้รับการสอนสืบเสาะหาความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์น าไปใช้ในการ
ท างาน ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์
มีความเข้าใจในธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
  Cumo (1992, Abstract) ได้ศึกษา ผลการสอนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5Es 
ต่อการพัฒนาทางสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ 
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเกรด 7 เขตชนบทรัฐโอไฮโอ พบว่า พัฒนาการด้านพุทธิพิสัย
ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน  
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  
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 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา พบว่า การจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่นักเรียนได้สืบค้น เสาะแสวงหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา 
ที่เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผู้วิจัยเลือก
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และรูปแบบการสอนของโพลยา มาพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์
และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้น 
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