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บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ผลการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ 
DAPIC 
ท่ีมีตอ่ความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
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การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการ
แกปั้ญหาแบบ DAPIC 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูก้บัคา่คะแนนจดุตดั และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ  
DAPIC กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่งใน
จังหวดั ลพบุรี ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 สายการเรียน วิทยาศาสตร ์-คณิตศาสตร ์จ านวน 1 
หอ้งเรียน มีนักเรียนจ านวนทัง้สิน้ 39 คน ซึ่งไดม้าจากวิธีการเลือกตามความสะดวก แบบแผนการวิจัยครัง้นีใ้ช้
แบบแผนการวจิยัแบบการวิจยัเชิงทดลองเบือ้งตน้ตามแบบแผนการวจิยัแบบหนึ่งกลุม่ทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้
รว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 2) แบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณ และ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู ้ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน  และสถิติการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  4 
หลงัเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ  DAPIC สงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -29.676, p = .000) คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคดิอย่าง
มีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับ
กระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC สูงกว่าเกณฑ์คะแนนจุดตัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 (t = 
12.257, p = .000) และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

 
ค าส าคญั : การเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู,้ กระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC, ความสามารถในการคดิ
อย่างมีวจิารณญาณ 
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The objectives of this research were as follows: (1) to compare the critical thinking ability 

scores of Grade 10 students, before and after learning with inquiry learning integrated with the DAPIC 
problem-solving process; (2) to compare the critical thinking ability scores of Grade 10 students after 
learning with cut-off scores; and (3) to study the satisfaction of Grade 10 students toward learning with 
inquiry learning integrated with the DAPIC problem-solving process. The samples consisted of thirty-
nine Grade 10 students in a classroom in a secondary school in Lopburi province who studied in the 
second semester of the 2019 academic year in the science-mathematics program and used the 
convenience sampling method. The pre-experimental research design, one-group pretest-posttest 
design, was applied in this research. The research instruments included: (1) lesson plans using inquiry 
learning integrated with the DAPIC problem-solving process; (2) critical thinking ability test; and (3) 
student satisfaction toward learning with inquiry learning integrated with the DAPIC problem-solving 
process questionnaire. The data were analyzed using mean, standard deviation, a t -test for dependent 
samples and one sample t-test. The research findings revealed the following: (1) the critical thinking 
ability mean score of Grade 10 students after learning with inquiry learning integrated with the DAPIC 
problem-solving process was higher than the pre-test mean score at a statistical significance level of 
0.05 (t = -29.676, p = .000); (2) the critical thinking ability mean score of Grade 10 students after 
learning with inquiry learning integrated with the DAPIC problem-solving process was higher than the 
cut-off scores at a statistically significant level of 0.05 (t = 12.257, p = .000); and (3) the student 
satisfaction toward learning with inquiry learning integrated with the DAPIC problem-solving process 
was at the highest level. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รยีนถือเป็นหวัใจส  าคญัตอ่ความเจรญิกา้วหนา้ของประเทศ 
ท าใหน้านาประเทศตา่งมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพทัง้ในดา้นวิทยาการและเทคโนโลยี 
(อานนท์  เอื ้ออุมากุล, 2549: 1) ผ่านแนวทางการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อการเรียนรูใ้น
ดงักลา่ว ท าใหเ้กิดการจัดการเรียนรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนสามารถด าเนินชีวิตในอนาคต (สมุาลี  สงัขศ์รี, 
2549: 12) การพฒันาผูเ้รยีนเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทางการศกึษาในทกุระดบั โดยเฉพาะครูผูส้อน
มีหนา้ท่ีจัดการเรียนรูเ้พื่อเตรียมความพรอ้มทัง้ความรู ้และทกัษะท่ีจ าเป็น (อานนท ์ เอือ้อุมากุล, 
2549: 1-2) การจดัการเรยีนการสอนท่ีพฒันามาจากเครอืขา่ยขององคก์รท่ีเกิดจากการรวมมือเพื่อ
ส่งเสริมทักษะแห่งการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 หรือท่ีรูจ้ักในช่ือขององคก์ร P21 ซึ่งเป็นการจัด 
การเรียนรูท่ี้ผสมผสานองคค์วามรู ้ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะตา่ง ๆ ใหเ้กิดขึน้แก่ผูเ้รยีน 
ซึ่งถือเป็นความท้าทายของครูผูส้อนท่ีจะจัดการเรียนรูเ้พื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม  
และคุณลกัษณะท่ีดี การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการ
เรยีนรู ้สง่เสรมิการคิดขัน้สงู การแกปั้ญหา ทศันคติเชิงบวก คา่นิยม นวตักรรม สื่อสาร ความเคารพ
ตนเอง และความสามารถในการใชค้วามรูอ้ยา่งสรา้งสรรค ์(จรรยา โท๊ะนาบุตร, 2560: 2) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดก้ลา่วถึงทักษะส าคัญของบุคคลท่ีไดร้บั
การศึกษาว่า “บุคคลต้องมีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)” ซึ่งทักษะดังกล่าว 
ประกอบดว้ย ทกัษะในสาระวิชาหลกั (3Rs) และทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (8Cs) ซึ่งหนึ่งใน
ทกัษะดงักล่าวประกอบดว้ย การคิดวิจารณญาณและแกปั้ญหา เช่นเดียวกับขอ้ก าหนดของใน
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัปรบัปรุง 2560) ท่ีไดร้ะบุใหบุ้คคลท่ีไดร้บั
การศึกษาตอ้งมีสมรรถนะในทางการคิด ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
จะเห็นได้ว่าเป้าหมายทางการศึกษาต่างมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของผูเ้รียนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากนีค้วามสามารถดังกลา่ว เป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพ
การศกึษาของผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้ดงันัน้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงเป็นความสามารถท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่ ง ท่ีจะช่วยให้ผู ้เรียนพิจารณาตัดสินและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
สมเหตสุมผลและมีประสทิธิภาพ (สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 3) 
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อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินการสอบ PISA ในปี ค.ศ. 2018 ของประเทศไทย  
ซึ่ ง เ ป็นการวัดสมรรถนะของบุคคลท่ีมีอายุ  15 ปี  ท่ี เน้นทักษะการคิดในด้านการอ่าน  
ดา้นคณิตศาสตร ์และดา้นวิทยาศาสตร ์พบว่า ดา้นวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ 
เท่ากับ 426 คะแนน จาก 489 และเม่ือยอ้นกลบัไปในปี 2015 และ 2012 พบว่า มีค่าเท่ากับ  
421 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 493 และ 444 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 501 ตามล าดับ  ท าใหท้ราบว่า 
มาตรฐานดา้นการศึกษาของผูเ้รยีนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ขาดความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ และจากผลการวิจัยของ ดวงจันทร ์วรคามิน  (2559) ท่ีได้ท  าการศึกษา
ความสามารถในการคิดของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างนกัเรียนทั่วประเทศ จ านวน 6,235 คน พบว่า  
มีเพียงรอ้ยละ 1.07, 4.16 และ 0.29 ของนกัเรียนในระดบัชัน้ดังกล่าว ท่ีสอบผ่านเกณฑค์ะแนน
รอ้ยละ 60 สื่อใหเ้ห็นวา่ การศกึษาของประเทศไทยไม่ไดส้ง่เสรมิการพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
ของนกัเรียนเท่าท่ีควร และถือไดว้่าขาดความส าเร็จในการพัฒนาทกัษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณใหก้ับผูเ้รียน (สุมาลี  สงัขศ์รี, 2549: 12) ดงันัน้ การพฒันาทกัษะกระบวนดงักลา่ว 
จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็กไทยในปัจจุบันมีความสามารถใกลเ้คียงมาตรฐาน 
โดยเฉพาะบุคคลท่ีอยู่ในช่วงวยั 15-16 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายท่ีุเริ่มมีความหลากหลายดา้นพฤติกรรม
ทางความนึกคิดและการแสดงออกทางความคิดอย่างชัดเจน  สอดคลอ้งกับทฤษฎี Cognitive 
Developmental Stage ของเพียเจท ์(Piaget) ท่ีระบุว่า นักเรียนในช่วงอายุ 11-15 ปี อยู่ในขัน้
สงูสดุของการพฒันาทกัษะทางสติปัญญาและทกัษะทางความคิด นกัเรียนจะเริ่มมีความคิดเชิง
นามธรรมในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการหลากหลาย รูจ้ักคิดพิจารณา ไตรต่รอง โดยใชห้ลกัของเหตุ
และผล เพื่อใชต้ดัสนิสถานการณไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถตัง้สมมติฐาน ทดลอง และท างานท่ีตอ้ง
ใชส้ติปัญญาอยา่งสลบัซบัซอ้นได ้นอกจากนี ้จากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณจากนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรยีนในจงัหวดัลพบุร ีจ  านวน 
113 คน โดยใชข้อ้สอบท่ีสรา้งขึน้ จ านวน 46 ขอ้ พบวา่ น า มีคะแนนความสามารถดงักลา่วเฉลี่ย
เป็น 15.16 และมีเพียงรอ้ยละ 2.17 ท่ีสอบผ่านเกณฑค์ะแนนรอ้ยละ 60 แสดงว่า ความสามารถ
ดงักลา่วของนกัเรียนสว่นใหญ่มีค่านอ้ยกว่ามาตรฐานสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ดวงจันทร ์ 
วรคามิน (2559) 

การส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะท าให้ผู ้เรียนสามารถ
พิจารณา ไตรต่รอง โดยใชเ้หตแุละผล เพื่อใชต้ดัสนิสถานการณไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง (Ennis, 1985: 46) 
เม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณปั์ญหา บุคคลตอ้งใชส้ติปัญญาและความคิดอยา่งไตรต่รอง ในการ
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์ตัดสินใจ โดยใช้ขอ้มูลจากการสืบคน้เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจและการลง
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ขอ้สรุปในการแกไ้ขปัญหา ความสามารถดงักลา่วจึงช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถท าความเขา้ใจ
สิ่ งต่าง  ๆ ได้ดียิ่ งขึ ้น สามารถใช้ความคิดในการพิจารณาตัดสินปัญหาอย่างรอบคอบ  
และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สมเหตสุมผล (Connerly, 2006: 2; ธรรมราช  บุญทิพย์
เจริญ, 2553: 1; พีรวุทธ์ิ  สีตาบุตร, 2557: 5-6) ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรูอ้ย่างแทจ้ริงและคงทน 
(ธนาดล  รานรินทร์, 2554: 37) และจะช่วยให้สามารถแยกแยะระหว่างความรู ้ความจริง  
ความคิดเห็น พรอ้มท่ีจะรบัฟังความคิดเห็นรอบดา้น ไม่ด่วนตัดสินใจโดยไม่มีเหตุผล สามารถ
ตดัสนิใจเลอืกสิ่งท่ีเหมาะสมตามหลกัเหตแุละผล (ศราวธุ  จอมน า, 2557: 43) 

วิชาฟิสิกสเ์ป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร ์ ท่ีมีความสมัพนัธ์กับความเป็นอยู่ 
ของมนุษย ์เป็นวิชาท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะการคิด การแกปั้ญหา ผา่นการคิดและปฏิบติัอย่างเป็น
ระบบ  เนือ้หาวิชาฟิสิกสใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะเป็นหลกัการขั้นพืน้ฐาน  
ท่ีเป็นนามธรรมอยู่ในรูปของสูตรการค านวณ จึงตอ้งอาศัยความรูท้างคณิตศาสตร ์ทักษะการ
ค านวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ในการเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจ
เนือ้หาวิชาฟิสกิส ์(French, 1998: 2; อมรรตัน ์ บุบผโชติ, 2558: 2) การเรยีนการสอนวิชาฟิสกิสย์งั
ถือได้ว่าประสบปัญหาอยู่ สาเหตุนั้นเกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหนึ่งนั้นเกิดจากการจัด  
การเรียนรูข้องครูผูส้อน (อนุสรา  เสนไสย, 2550: 2) ท่ีสว่นใหญ่ใชก้ารสอนแบบบรรยาย เนน้การ
สรุปความรูส้  าเร็จรูปให้กับผู้เรียน ใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้ากการท่องจ า (ประภา  สมมุข, 2558: 2)  
เม่ือผูเ้รียนขาดทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคิดวิเคราะหเ์ก่ียวกับสถานการณปั์ญหา
ตามหลกัการทางฟิสิกส ์ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สามารถพิจารณาตดัสินขอ้มูลในการแก้ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผล เกิดเป็นความเข้าใจในแนวคิดทางฟิสิกสท่ี์คลาดเคลื่อน (จิระพา  สุโขวัฒนกิจ , 
2556: 4) ดงันัน้ครูผูส้อนตอ้งพิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรูฟิ้สิกสใ์หต้อบรบักบับริบท
ของผู้เ รียน มุ่ ง เน้นให้เ กิดการบูรณาการทั้ง ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เข้าด้วยกัน  
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเขา้ใจในแนวคิดทางฟิสิกส ์
 (ธันยากร  ช่วยทุกขเ์พื่อน, 2556: 3-4) จะเห็นไดว้่า ฟิสิกสเ์ก่ียวขอ้งกับการพฒันาทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เพราะเป็นการใช้เหตุผลในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ สามารถตัดสินใจไดว้่า 
สิ่งใดควรหรือไม่ควรเช่ือ อย่างมีเหตุและผลอย่างถูกต้อง  (ธนาดล  รานรินทร์, 2554: 37)  
ดงันัน้หากผูเ้รียนสามารถรูว้ิชาฟิสิกสไ์ดอ้ย่างเขา้ใจและมีความเขา้ใจในแนวคิดทางฟิสิกสอ์ย่าง
ถกูตอ้ง ก็จะท าใหมี้ทกัษะความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และในท านองเดียวกนัหาก
ผูเ้รยีนมีความสามารถดงักลา่วแลว้ก็จะสามารถเรยีนรูว้ิชาฟิสกิสไ์ดดี้ยิ่งขึน้  
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การส่งเสริมให้เกิดความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หารายวิชาอย่างถ่องแท้เพื่ อให้ผู ้เรียน
น าไปใชแ้กปั้ญหาอ่ืน ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ี
มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู ้เริ่มจากปัญหาท่ีทา้ทายดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน  
ท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะอยากรู ้อยากสืบเสาะ และคน้หาความรูเ้พื่อน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได ้(ทิศนา  แขมมณี, 2554: 3) ซึ่งการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Learning) 
มุ่งเนน้ใหบุ้คคลคน้ควา้ ส  ารวจ ตรวจสอบขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบหรือแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา (Orlich, 2001; สวุิทย ์ มลูค า, 2545:57) การเรยีนรูด้งักลา่วช่วยสง่เสรมิความเขา้ใจแนวคิด
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  ซึ่งจะช่วยสง่เสรมิการพฒันาความสามารถในการคิด เพื่อ
น ามาสรา้งเป็นองคค์วามรู ้(วันเพ็ญ  วรรณโกมล, 2544: 52) โดยการจัดการเรียนรูด้ังกล่าว มี
รูปแบบท่ีนิยมใชใ้นการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์คือ รูปแบบ 5E   

แมว้่าการสบืเสาะหาความรู ้จะช่วยสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในแนวคิดทางฟิสิกสผ์า่น
ค าถามหรือประเด็นปัญหาเป็นสิ่งกระตุน้ความสนใจท่ีจะศกึษาคน้ควา้หาความรู ้แต่หากประเด็น
ปัญหานัน้มีความซบัซอ้นเน่ืองจากเนือ้วิชามีความคอ่นขา้งยาก  ผูเ้รียนก็จะประสบปัญหาในการ
เรยีนรูไ้ด ้(Longo, 2012: 24; ณฐกรณ ์ ด าชะอม, 2553: 37) เม่ือผูเ้รยีนไม่สามารถแกปั้ญหาหรือ
ใชว้ิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง จะสง่ผลใหข้าดแรงจูงใจในการมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนรู ้
(พชันี  แสงประสทิธ์ิ, 2558) ท าใหไ้ม่สามารถเรยีนรูไ้ดค้รบตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน (ณฐกรณ ์ 
ด าชะอม, 2553: 38) อีกทัง้ไม่สามารถพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

กระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการคิด 
อย่างเป็นระบบ น าไปสูก่ารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวิชาฟิสิกส์ เป็นกระบวนการแกปั้ญหาท่ี
พัฒนามาจากหลกัสูตรบูรณาการคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประกอบไปดว้ย  
5 องคป์ระกอบ คือ (1) ระบุปัญหา (Define) เป็นการท าความเขา้ใจปัญหา ระบุปัญหาท่ีเกิดขึน้
อยา่งชดัเจน (2) ประเมินสิ่งท่ีรู ้(Assess) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยน าความรูม้าใชพ้ิจารณา
แก้ไขปัญหา (3) วางแผน (Plan) เป็นการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะรวมถึงการ
ออกแบบการทดลองส าหรบัสถานการณเ์ฉพาะ (4) ด าเนินการตามแผน (Implement) เป็นการ
ด าเนินการแกปั้ญหา พรอ้มทัง้มีการตรวจสอบการปฏิบติังานเพื่อปรบัปรุงแผนการปฏิบติังานใหดี้
ขึน้ (5) สื่อสาร (Communicate) เป็นการวิเคราะหป์ระเมินหลงัจากไดด้  าเนินการตามท่ีไดว้างแผน 
เพื่อน าผลลพัธห์รอืวิธีการท่ีไดม้าแสดงรว่มกบัผูอ่ื้น (สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 3) 

กระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC ช่วยชี ้น  าและช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียน  
พฒันาความสามารถในการพิจารณาไตรต่รองขอ้มลูอย่างสมเหตสุมผล สรา้งเป็นองคค์วามรูห้รือ
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แนวทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (วนัเพ็ญ  วรรณโกมล, 2544: 52) โดยการแกปั้ญหาจะช่วยพฒันา
ความคิดในการพิจารณาไตรต่รองขอ้มลูอยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจ ซึ่งจะช่วยใหค้วามสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนเกิดการพฒันา และในขณะเดียวกนัความสามารถดงักลา่ว
ก็จะช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้นได ้เม่ือผูเ้รยีนพบเจอปัญหา จะสามารถพิจารณาลง
ขอ้สรุปและตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง สง่ผลใหผู้เ้รียนคน้พบแนวทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เกิดเป็น
ความรูค้วามเขา้ใจในแนวคิดอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากกระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC มุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ใหผู้เ้รียนไดท้  าการระบุขอ้มลูของปัญหา 
ระบุสิ่งท่ีตอ้งการทราบ เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาผา่นขัน้ตอนของการระบุปัญหา การตดัสนิความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลผ่านขั้นตอนของการประเ มินสิ่งท่ีรู ้  
การอ้างอิงแบบอุปนัย ให้ผู ้เรียนรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง เพื่อตรวจสอบแผนการ
ปฏิบัติงาน ผ่านขั้นตอนของการด าเนินการตามแผน และการลงขอ้สรุปแบบนิรนัย ใหผู้เ้รียน
พิจารณาลงขอ้สรุปเป็นค าตอบท่ีมีความถกูตอ้งสมเหตสุมผล  

แมว้า่กระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC จะเป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้สง่เสรมิทกัษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ แต่สิ่งท่ีส  าคญัในการด าเนินกิจกรรม
ตามกระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC คือ ผูเ้รียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศัยความรูพ้ืน้ฐานในดา้น
เนือ้วิชามาประกอบการพิจารณาในการปฏิบติัตามขัน้ตอนของการแกปั้ญหาแต่ละขัน้ หากผูเ้รยีน
ไม่สามารถแกปั้ญหาโดยน าความรูเ้ก่ียวกบั หลกัการ กฎและทฤษฎีมาใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง ผูเ้รยีนจะ
ไม่สามารถเริ่มตน้แก้ปัญหา และไม่มีขัน้ตอนในการแก้ปัญหาท่ีถูกตอ้ง ท าใหผู้เ้รียนขาดความ
ตอ่เน่ืองในการคิดพิจารณาไตรต่รอง การวิเคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อน าไปสูก่ารตดัสนิใจและการลง
ขอ้สรุปในการแกไ้ขปัญหา (Longo, 2012: 24; ณฐกรณ ์ ด าชะอม, 2553: 37) สง่ผลใหผู้เ้รยีนขาด
ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดทางฟิสิกส์ (พัชนี   แสงประสิท ธ์ิ , 2558: 4)  จะเห็นได้ว่า  
ความรูพ้ืน้ฐานในดา้นเนือ้หาช่วยสง่เสริมใหก้ระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC สามารถด าเนิน
ไปได้ตามวัตถุประสงค์และช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ดังนั้น  
หากน ากระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC ท่ีใชก้ารแกปั้ญหาเพื่อพฒันาความสามารถดงักลา่ว
ให้กับผูเ้รียนมาส่งเสริมการจัดการเรียนรูแ้บบวงจร 5E ในส่วนของกิจกรรมขั้นขยายความรู ้ 
ท่ีใหน้  าความรู ้ไปใชอ้ธิบายค าถามหรอืประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกตา่งหรอืซบัซอ้นมากขึน้ 
ท าใหเ้กิดความรูท่ี้กวา้งขึน้ เกิดการพฒันาทกัษะ ความสามารถไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ  

จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะน าการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
และกระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC มาใช้ร่วมกัน เพื่อศึกษาความสามารถในการคิด 
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อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เน่ืองจากเป็นระดบัชัน้ท่ีเรียนรูเ้นือ้หาวิชา
ฟิสิกสท่ี์ไม่ยุ่งยากซบัซอ้นเกินไป มุ่งเนน้ใหใ้ชก้ระบวนการคิด และแกปั้ญหา เพื่อส่งเสริมความรู ้
ความเขา้ใจในแนวคิดทางฟิสิกสอ์ย่างถูกตอ้ง ส  าหรบัเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวิชาฟิสกิสใ์นระดบั 
ท่ีสงูขึน้ และศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู ้เพื่อใชใ้นการพฒันาการเรยีน
การสอนใหมี้คณุภาพมากยิ่งขึน้  

 
ค าถามการวิจัย 

1. การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC  
มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือไม่ 
อยา่งไร 

2. การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC  
มีผลตอ่ความพงึพอใจที่มีตอ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 หรอืไม่ อยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการ
แกปั้ญหาแบบ DAPIC 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหา
แบบ DAPIC กบัคา่คะแนนจุดตดั 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู ้
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ้ท  าใหท้ราบผลท่ีไดจ้ากการใช้จัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
รว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC ท่ีมีต่อ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาฟิสิกส ์เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ประโยชนส์  าหรบั
ครูผูส้อนวิชาฟิสกิสห์รอืผูท่ี้สนใจ ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการจดัการเรยีนรูใ้หมี้ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากร  

นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวดั ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2562 สายการเรียน วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์จ านวน 7 หอ้งเรยีน มีนกัเรียนจ านวน
ทัง้สิน้ 259 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวดั ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2562 สายการเรียน วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์จ านวน 1 หอ้งเรยีน มีนกัเรียนจ านวน
ทัง้สิน้ 39 คน ซึ่งไดม้าจากวิธีการเลอืกตามความสะดวก (Convenience Sampling)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
 การจัดการเรียนรู ้โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ร่วมกับ

กระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
 1. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
 2. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู ้

ขอบเขตของเนือ้หา 
เนือ้หาวิชาฟิสิกสเ์พิ่มเติม 1 รหสัวิชา ว31201 เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง จ านวน

ทัง้สิน้ 6 แผน ดงัตารางที่ 1  

ตาราง 1 เนือ้หาและจ านวนคาบในการเรยีนการสอนฟิสกิส ์เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง 

ล าดับแผน 
การจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง 
จ านวนคาบ 

(คาบละ 55 นาที) 
1 ระยะทาง การกระจดั 2 
2 อตัราเรว็ ความเรว็ 2 
3 ความเรง่ 2 
4 กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 2 
5 สมการส าหรบัการเคล่ือนท่ีแนวตรง 2 
6 การตกแบบเสร ี 2 

รวม 12 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจดัการเรยีนรูด้ว้ยวิธีสบืเสาะหาความรู ้รว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 

หมายถึง ขัน้ตอนท่ีใช้การสืบเสาะหาความรู ้แบบ 5E ท่ีเสริมดว้ยกระบวนการแก้ปัญหาแบบ 
DAPIC ในขัน้ตอนขยายความรู ้เพื่อสง่เสริมการสรา้งองคค์วามรู ้ไปใชอ้ธิบายค าถามหรือประเด็น
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) ขัน้ท่ีผู ้สอนใช้ค  าถามหรือประเด็นปัญหา 
มาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดความสนใจ เพื่อน าเขา้สูบ่ทเรยีน  

2. ขัน้ส  ารวจและคน้หา (Exploration) ขัน้ท่ีผูเ้รยีนด าเนินการสบืคน้ขอ้มลูแหลง่ขอ้มลู
ท่ีหลากหลาย หรือท ากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรเ์พื่อน าขอ้มูลมา พิจารณาไตร่ตรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีสง่เสรมิการส  ารวจและคน้หาขอ้มูลของผูเ้รียน อ านวย
ความสะดวกในการจดัหาแหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลาย พรอ้มทัง้ชีแ้นะแนวทางเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลู 

3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ขัน้ท่ีผูเ้รียนแปลผลขอ้มูล ชีแ้จงสิ่งท่ีได้
ออกมาเป็นส่วน ๆ ในรูปต่าง ๆ ผูส้อนชีแ้นะแนวทางใหค้  าปรึกษาในการน าขอ้มูลมาสรุปผล  
และเสนอแนะวิธีการน าเสนอใหมี้ความเหมาะสม 

4. ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) ขัน้ท่ีน าสิ่งท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงกับสิ่งเดิมหรอืสิ่งใหม่ท่ี
ไดค้น้ควา้เพิ่มเติม ไปใชอ้ธิบายค าถามหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีมีความซบัซอ้นมากยิ่งขึน้ ท าให้
รูส้กึทา้ทายกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู ้และใชก้ระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC เป็นขัน้ตอนการ
แก้ปัญหาฟิสิกส ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบไปด้วย 5 
องคป์ระกอบ ดงันี ้

 4.1 ระบุปัญหา (Define) เป็นขั้นของการท าความเข้าใจปัญหา ระบุปัญหาท่ี
เกิดขึน้ ผู ้เรียนต้องใช้กระบวนการคิดในการระบุข้อตกลงเบือ้งต้นของประเด็นปัญหา ระบุ
องคป์ระกอบหรอืขอ้มลูของประเด็นปัญหา สิ่งท่ีตอ้งการทราบ เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาใหช้ดัเจน  

 4.2 ประเมินสิ่งท่ีรู ้(Assess) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยอาศยัความรูจ้ากการ
ลงขอ้สรุปมาเช่ือมโยงกบัประเด็นปัญหา ผูเ้รยีนตอ้งน าความรูท้างฟิสกิส ์มาก าหนดเนือ้หาและตวั
แปรตา่ง ๆ เลอืกขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

 4.3 วางแผน (Plan) เป็นการออกแบบวิธีการแกปั้ญหา การทดลองในสถานการณ์
เฉพาะ โดยน าความรูไ้ปก าหนดแนวทางหรอืวิธีการแกปั้ญหา  

 4.4 ด าเนินการตามแผน (Implement) เป็นการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้พรอ้ม
ทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้ดีขึน้ ในขั้นนีผู้ ้เรียนจะต้อง
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ด าเนินการปฏิบัติตามแนวทางหรือวิธีการท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา แลว้ท าการรวบรวมข้อมูล
ทัง้หมดมาใชใ้นการอา้งอิง เพื่อตรวจสอบแผนการปฏิบติังาน โดยพิจารณาตามขอ้เท็จจรงิท่ีน ามา
อา้งอิงแบบอุปนยัในการปรบัปรุงแผนการปฏิบติังานใหดี้ขึน้ 

 4.5 สื่อสาร (Communicate) เป็นการวิเคราะหป์ระเมินผลและแสดงขอ้มลูในการ
ด าเนินการ น าผลลพัธ์หรือวิธีการมาน าเสนอรว่มกับผูอ่ื้น ผูเ้รียนจะตอ้งน าผลการปฏิบัติงานท่ี
ไดม้าตรวจสอบความถกูตอ้งตามหลกัการทางฟิสกิส ์เพื่อพิจารณาลงขอ้สรุปเป็นค าตอบท่ีมีความ
ถกูตอ้ง สมเหตสุมผล  

5. ขัน้ประเมิน (Evaluation) เป็นขัน้ท่ีผูเ้รยีนตรวจสอบความรูแ้ละทกัษะกระบวนการ
ท่ีไดจ้ากการเรียนรู ้ผูส้อนมีหนา้ท่ีประเมินการเรียนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ว่าแนวคิด
หรือขอ้สรุปท่ีไดม้าจากการคน้ควา้ สามารถน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหามีความถูกตอ้งมากนอ้ย
เพียงใด 

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณา ไตร่ตรอง 
ขอ้มูลหรือสถานการณปั์ญหาตามหลกัของเหตุผล มาพิจารณา โดยอาศยัความรู ้ประสบการณ์ 
เพื่อน าไปสูก่ารสรุปและตดัสนิใจอยา่งอยา่งสมเหตสุมผล ซึ่งสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบท่ีสรา้ง
โดยยึดตามแบบวัดคอรเ์นลระดับเอกซ ์(Cornell Critical Thinking Test Level X) ท่ีพัฒนาโดย
เอนนิสแฺละมิลแมน ใชเ้พื่อวดัความสามารถดงักลา่วทัง้ 4 ดา้น คือ  

1. การตดัสินความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มูลและการสงัเกต หมายถึง การท่ีผูเ้รียน
พิจารณาตดัสนิความถกูตอ้งของขอ้มลู และการสงัเกตสถานการณห์รือสาเหตขุองปัญหา โดยการ
ใหผู้ ้เรียนพิจารณาขอ้มูลหรือสถานการณ์ในแต่ละข้อความ แลว้ตัดสินว่าขอ้ความใดมีความ
นา่เช่ือถือกวา่กนั 

2. การอุปนัย หมายถึง การท่ีผูเ้รียนพิจารณาตัดสินไดว้่าขอ้เท็จจริงใดสนับสนุน 
คดัคา้น หรอืไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้สรุป/ขอ้สงัเกต หรอืขอ้ความท่ีระบุไว ้โดยการใหผู้เ้รยีนพิจารณาค า
กลา่วในแตล่ะขอ้ความ แลว้ตดัสนิวา่ค ากลา่วนัน้ สนบัสนนุหรอืคดัคา้น กบัขอ้สรุป 

3. การนิรนยั หมายถึง การท่ีผูเ้รียนหาขอ้สรุปจากขอ้ความ ซึ่งขอ้สรุปตอ้งมีความ
สมเหตุสมผล โดยการใหผู้เ้รียนพิจารณาค ากล่าวในแต่ละขอ้ความ แลว้ตัดสินว่าค ากล่าวนั้น  
มีขอ้สรุปเป็นไปตามขอ้ใด 

4. การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ หมายถึง การท่ีผูเ้รียนพิจารณาตดัสินว่าสิ่งใดเป็นเหตุ
ท าใหเ้กิดสถานการณต์ามท่ีระบุ เพื่อความเป็นเหตุเป็นผล โดยการใหผู้เ้รยีนพิจารณาค ากลา่วใน
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แต่ละขอ้ความ แลว้ตัดสินว่าค ากล่าวใด เป็นเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นไปไดท่ี้ท าใหข้อ้ความ
ขา้งตน้เป็นท่ียอมรบั 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ความรูส้กึของผูเ้รียนเม่ือไดเ้รียนรูผ้่าน
การจัดการเรียนรู ้ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ แลว้เกิดผลส าเร็จตามความคาดหวงั เกิดเป็นความรูส้ึก
และการแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก ซึ่งสามารถวดัโดยแบบสอบถามแบบลิเคิรท์ 5 ระดับ 
ไดแ้ก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ ซึ่งแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีแบ่ง
ตามองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูท้ัง้หมด 4 ดา้น ดงันี ้ 

1. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้หมายถึง ความพึงพอใจตอ่การด าเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้วิธีการจัดการเรียนรู ้การใชส้ื่อประกอบการเรียนรู ้การมีสว่นรว่มของผูเ้รียนในกิจกรรมการ
เรยีนรู ้

2. ดา้นผูส้อน หมายถึง ความพึงพอใจต่อเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ้ความรอบรู ้
อธิบายเนือ้หาไดช้ดัเจน ความเป็นกนัเอง ความสภุาพ แตง่กายเหมาะสม ของผูส้อน 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการหอ้งเรียน 
ความสะอาด แสงสวา่งเพียงพอ ปราศจากสิ่งรบกวน  

4. ดา้นการวดัและประเมินผล หมายถึง ความพึงพอใจต่อวิธีการวดัและประเมินผล
ของผูส้อน มีความหลากหลายและครอบคลมุของวิธีการในการวดั มีเกณฑท่ี์ชดัเจนและยติุธรรม 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาการจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้จะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจใน
เนือ้หาอย่างแทจ้ริง  เม่ือผูเ้รียนแกปั้ญหาก็จะเกิดความรูท่ี้กวา้งขึน้ และการศึกษากระบวนการ
แกปั้ญหา แบบ DAPIC ซึ่งเป็นกระบวนการแกปั้ญหาเพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณตามองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ คือ ระบุปัญหา (Define) ประเมินสิ่งท่ีรู ้
(Assess) วางแผน (Plan) ด าเนินการตามแผน (Implement) และ สื่อสาร (Communicate) ดงันัน้
การจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีดังกล่าว จะช่วยพัฒนาการคิดแก้ปัญหา ท าให้ผู ้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวคิดของเอนนิสและมิลแมน  ในองคป์ระกอบ
ทัง้ 4 ดา้น คือ การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การตดัสนิความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มลูและการสงัเกต 
การอุปนยั และการนิรนยั สรุปไดด้งัภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บั

การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC หลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรยีน 

2. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บั
การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC หลงัเรียนสงู
กวา่คา่คะแนนจุดตดั 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้าร
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC อยูใ่นระดบัมาก 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้  าเสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้  
1. การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
 1.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
 1.2 ประเภทของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
 1.3 รูปแบบของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
 1.4 บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนในการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู  ้
 1.5 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
2. กระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC 
 2.1 ท่ีมาและความส าคญัของของกระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC 
 2.2 แนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC 
 2.3 กระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC และการประยกุตใ์ช ้
3. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 3.1 ความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 3.2 ความส าคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 3.3 องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 3.4 การจดัการเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิการคิดอยา่งมิวิจารณญาณ 
 3.5 การวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
4. ความพงึพอใจ 
 4.1 ความหมายและความส าคญัของความพงึพอใจ 
 4.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจความพงึพอใจ 
 4.3 การวดัความพงึพอใจ 
5. คะแนนจุดตดั 
 5.1 ความหมายของคะแนนจุดตดั 
 5.2 วิธีก าหนดคะแนนจุดตดั 
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1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

การเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูท่ี้เริ่มจากผูส้อนใช้
ค  าถามกระตุ้นใหเ้กิดความสนใจ (American Association for the Advancement of Science, 
1970: 1-2; อนสุรา  เสนไสย, 2550: 19) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การใชก้ระบวนการคิด การสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง ผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ (Abdi, 2014: 37; สวุิทย ์ มลูค า, 2545: 57) 
ในการสงัเกต ตัง้สมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน รวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู และสรุปผล (Good, 
1973: 303) โดยผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Graham, 2017: 5; อนุสรา  เสนไสย, 
2550: 21)  

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเริ่มจากผูส้อนใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ สง่เสริมการสรา้งองค์
ความรู ้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีส่งเสริมการคิดและส่งเสริมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ 

1.2 ประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 1. เชิงโครงสรา้ง (Structured Inquiry) ผูส้อนเป็นผูร้ะบุการจัดกิจกรรม (Bhatti, 

2004: 3; ส าลี  ทองธิว, 2545: 143-145) ตัง้แต่ก าหนดประเด็นปัญหา วางแผนการทดลองและ
การเก็บขอ้มลู และเตรยีมอุปกรณก์ารเรียนการสอนทัง้หมด (Bhatti, 2004: 3) กิจกรรมเป็นเหมือน
บทเรียนส  าเร็จรูป (Structured laboratory) ผูเ้รยีนมีหนา้ท่ีปฏิบติักิจกรรมตามแผนท่ีผูส้อนวางไว ้
(Arthur, 1989: 12; ส าล ี ทองธิว, 2545: 143-145; อนสุรา  เสนไสย, 2550: 22) 

 2. ชีแ้นะแนวทาง (Guided Inquiry) ผูส้อนน าเสนอประเด็นปัญหาใหผู้เ้รียน แลว้
ผูเ้รียนเป็นผูอ้อกแบบด าเนินกิจกรรมดว้ยตนเอง (Arthur, 1989: 12; Longo, 2012: 17-18; ส าลี  
ทองธิว, 2545: 143-145) ตัง้แต่การตัง้สมมติฐาน ออกแบบและท าการทดลอง รวบรวมขอ้มูล 
และสรุปผลอย่างอิสระ (Unstructured laboratory) ครูมีหนา้ท่ีเพียงคอยอ านวยความสะดวก 
(ณฐกรณ ์ ด าชะอม, 2553 : 29; อนสุรา  เสนไสย, 2550: 22)  

 3. เปิดกว้าง (Opened Inquiry) ผู ้เรียนด าเนินการเรียนรูด้้วยตนเองทั้งหมด 
(Arthur, 1989: 12; Bhatti, 2004: 3; Longo, 2012: 17-18; ส าล ี ทองธิว, 2545: 143-145) ตัง้แต่
ตัง้ประเด็นปัญหา ออกแบบการทดลอง ท าการทดลอง รวบรวมขอ้มลูและสรุปผล โดยผูส้อนมีหนา้
ในการใหข้อ้เสนอแนะ หรือมีหนา้ท่ีในการใชค้  าถามใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดปัญหา (Arthur, 1989: 12; 
อนสุรา  เสนไสย, 2550: 22) 



  14 

จากการศกึษาเอกสาร ต าราของนกัการศกึษา สามารถแบ่งประเภทของรูปแบบการ
เรยีนดงักลา่วได ้3 ประเภท  คือ 1) เชิงโครงสรา้ง เป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้ผูส้อนเป็นคนระบุกิจกรรม 
ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติักิจกรรม 2) ชีแ้นะแนวทาง ท่ีผูส้อนน าเสนอประเด็น
ปัญหาใหผู้เ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูอ้อกแบบด าเนินกิจกรรมด าเนินการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และ 3) เปิด
กวา้ง เป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้ผูเ้รยีนด าเนินการเรยีนรูเ้องทัง้หมด 

1.3 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
คารป์ลสั (Karplus, 1967: 170-171) ไดน้  าเสนอวงจรท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการ

เรียนรู ้ส  าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่ งประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ  
1. ส  ารวจ (Exploration) โดยผู้เรียนไดพ้บสิ่งเรา้ ก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ  
2. สรา้งความคิด (Invention) โดยผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางสมองในการคิดพิจารณาขอ้มูลหรือ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 3. คน้พบ (Discovery) โดยผูเ้รียนน าขอ้มูลมาสรุปผลเพื่อสรา้งขอ้คน้พบ 
ตอ่มาไดมี้การน าวงจรการจัดการเรียนรูม้าพฒันาวิธีการและขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้
เกิดรูปแบบท่ีหลากหลายแตกต่างกนั ต่อมา มารติ์น (Martin, 1994: 193) ไดเ้สนอวงจรการเรียนรู ้
ดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ 1. ส  ารวจ (Exploration phase) เป็นขัน้ท่ีจัดขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนคน้หา ขอ้มูลใน
การเรียนท่ีผูส้อนก าหนด 2. อธิบาย (Explanation phase) เป็นขัน้ท่ีจัดขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนน าขอ้มูล
มาใชอ้ธิบายและการลงขอ้สรุป 3. ขยายความรู ้(Expansion phase) เป็นขัน้ท่ีจดัขึน้เพื่อใหผู้เ้รยีน
ไดน้  าขอ้มูลและขอ้สรุปไปใชก้บัประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลงึกนั 4. ประเมินผล (Evaluation phase)  
เป็นขัน้ท่ีจัดขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนและผูส้อนรวมกันประเมินขอ้สรุปท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู ้   
และในปี 1989 ไดมี้การเสนอวงจรการเรียนรู ้5E มาใชใ้นการจดัการศกึษาและการจัดท าหลกัสตูรฺ
วิชาชีววิทยา (Biological Science Curriculum Study หรือ BSCS) ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี ้
1. ขัน้สรา้งความสนใจ (Engage) โดยผูส้อนสรา้งสนใจใหผู้เ้รียน ผ่านการตัง้ค  าถาม กระตุน้ให้
ผูเ้รียนสามารถสรา้งประเด็นปัญหาท่ีสนใจ 2. ขั้นส  ารวจค้นหา (Explore) โดยผู้เรียนส  ารวจ 
รวบรวมขอ้มูล เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชแ้นวความคิดมาจัดความสมัพนัธุ์ของหวัขอ้เป็นหมวดหมู่ 
ผา่นกิจกรรมการสบืคน้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์3. ขัน้อธิบายลงขอ้สรุป (Explain) โดยผูเ้รยีน
อภิปรายการแก้ปัญหา สรุปผลท่ีได้จากการศึกษา น าความรูท่ี้รวบรวมมาใช้เป็นพืน้ฐานใน
การศึกษา 4. ขั้นขยายความรู ้(Elaborate) โดยผู้เรียนน าความรู ้ไปขยายความน าไปใช้กับ
เหตุการณอ่ื์น ๆ กิจกรรมสว่นใหญ่อาจเป็นการอภิปรายเพื่อลงขอ้สรุป เกิดเป็นแนวความคิดหลกั
ขึน้ และ 5. ขั้นประเมินผล (Evaluate) โดยผูเ้รียนมีการประเมินความรูข้องตนเอง และผูส้อน
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ประเมินผลการท างานของผูเ้รยีน ประเมินผลแนวความคิดท่ีไดส้รุปไวว้า่ถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
ซึ่งเปรยีบเทียบขัน้ตอนของวงจรการเรยีนรูแ้บบดัง้เดิม แบบ 4E และ 5E ดงัตารางที่ 2 

ตาราง 2 การเปรยีบเทียบขัน้ตอนของวงจรการเรยีนรู ้

วงจรแบบดัง้เดิม  
ของ Karpus 

วงจรแบบ 4E  
ของ Martin 

วงจรแบบ 5E  
ของ BSCS 

1. ขัน้ส  ารวจ (Exploration) 
2. ขัน้สรา้งความคิด 

(Invention) 
3. ขัน้คน้พบ (Discovery) 

1. ขัน้ส  ารวจ (Exploration) 
2. ขัน้อธิบาย (Explanation) 

3. ขัน้ขยายความรู ้(Expansion) 
4. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) 

1. ขัน้สรา้งความสนใจ 
(Engage) 

2. ขัน้ส  ารวจและคน้หา 
(Explore) 

3. ขัน้อธิบายลงขอ้สรุป 
(Explain) 

4. ขัน้ขยายความรู ้(Elaborate) 
5. ขัน้ประเมินผล (Evaluate) 

 
ตอ่มา ไอเซนคราฟท ์(Eisenkraft, 2003: 58) ไดน้  าเสนอวงจรการเรยีนรู ้7E ท่ีพฒันา

มาจาก วงจรการเรียนรู ้5E โดยมีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รยีนมีความสนใจในการเรยีน น าไปสูก่ารสรา้ง
ประสบการณ์ของตนเอง  ประกอบด้วยขั้นตอนดัง นี ้ 1 .  ทบทวนความ รู ้ (Elicit prior 
understandings) เป็นขัน้ท่ีใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรูเ้ดิมท่ีผูเ้รียนไดเ้คยศึกษามา เพื่อน าไปใช้
วางแผนการสอนไดถู้กตอ้ง 2. สรา้งความสนใจ (Engage) เป็นขัน้ท่ีผูส้อนท าการกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เกิดความสนใจประเด็นท่ีจะศึกษา โดยการเสนอประเด็นขึน้ก่อน 3. ส  ารวจและคน้หา (Explore) 
เป็นขัน้ในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล โดยหลงัจากท่ีผูเ้รียนท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหาท่ี
สนใจแลว้ ผู ้เรียนจะต้องวางแผนและการลงมือปฏิบัติ 4. อธิบายและลงข้อสรุป (Explain)  
เป็นขัน้ท่ีผูเ้รยีนน าขอ้มลูมาอภิปรายเพื่อลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตสุมผล 5. ขยายความรู ้(Elaborate)  
เป็นขัน้ท่ีผูเ้รยีนประยุกตใ์ชข้อ้มลูกบัเหตกุารณห์รือสถานการณอ่ื์น ๆ 6. ขัน้ประเมินผล (Evaluate) 
เป็นขั้นท่ีผูส้อนประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนผ่านการทดสอบ 7. ขัน้ขยายความรูร้วบยอด 
(Extend) เป็นขัน้ท่ีผูเ้รยีนน าความรูท่ี้ไดจ้ากการศกึษาไปใชเ้ช่ือมโยงกบัความรูใ้หม่ ใหผู้เ้รยีนสรา้ง
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เป็นความรูท่ี้เรยีกว่า “การถ่ายโอนการเรียนรู”้ ซึ่งเปรยีบเทียบขัน้ตอนของวงจรการเรยีนรูแ้บบ 5E 
และแบบ 7E ดงัภาพประกอบท่ี 2 

 

 

ภาพประกอบ 2 การพฒันาวงจรการเรยีนรู ้แบ 5E เป็น วงจรการเรยีนรู ้แบบ 7E ของ Eisenkraft 
(Eisenkraft, 2003 อา้งถึงใน จิระพา สโุขวฒันกิจ, 2556: 17) 

นอกจากนีไ้ดน้  าการจัดการเรียนรูด้ังกลา่วมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการ
เรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร ์ซึ่งสถาบันการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไดเ้สนอวงจรแบบ 5E  
ซึ่งประกอบดว้ย 1. ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการเริ่มตน้การเรยีนการสอนโดยการ
น าเข้าสู่บทเรียน ผ่านการใช้ค  าถามหรือประเด็นปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดความสนใจ  
2. ขั้นส  ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นการด าเนินการสืบค้นข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
พิจารณาไตรต่รองความถูกตอ้งของขอ้มูล 3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นการน า
สรุปและแสดงผลในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป รูปวาด ตาราง ฯลฯ 4.  ขั้นขยายความรู ้ 
(Elaboration) เป็นการน าความรูข้อ้สรุปท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงกับความรูเ้ดิมหรือความคิดท่ีไดค้น้ควา้
เพิ่มเติม ไปใช้อธิบายค าถามหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ท าใหเ้กิดความรูท่ี้กวา้งขึน้ และ 5. ขัน้
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ประเมิน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลวา่แนวคิดหรือขอ้สรุปท่ีได ้ไปแกไ้ขปัญหาไดดี้เพียงใด  
และในปัจจุบนัก็ไดน้  าการจดัการเรยีนรูด้งักลา่ว มาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย เน่ืองจากเป็นการเนน้ผูเ้รยีน
เป็นศนูยก์ลาง  ใหค้น้ควา้ ส  ารวจ ขอ้มลูดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งในการสืบเสาะหาความรูข้อง
ผูเ้รยีน ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
คิดพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูอ้ย่างสมเหตุสมผล (Orlich, 2001; สุวิทย์  มูลค า, 
2545: 57)  

จากการศึกษารูปแบบของการเรียนรูแ้บบสืบเสาะของนกัวิจัย พบว่า มีหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันในสว่นของล  าดบัขัน้ตอนและพฤติกรรมผูเ้รียนท่ีแสดงออกในแต่ละล  าดบั
ขัน้  อยา่งไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้ต่ละรูปแบบก็มีกระบวนการจดัการเรียนรูใ้นแนวทาง
เด่ียวกัน คือการน าเขา้สู่ปัญหาหรือประเด็นท่ีน่าสนใจ การอภิปรายปัญหา การใช้ค  าถามเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตผุล การคน้ควา้ขอ้มลูต่าง ๆ การทดลองและสรุปผล โดย
ผูเ้รยีนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรม ผูส้อนท าหนา้ท่ีคอยกระตุน้และชีแ้นะแนวทาง  

1.4 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.4.1 บทบาทของผู้สอน 

 ผูส้อนมีหนา้ท่ีวางแผนการจดัการเรยีนรู ้(Arthur, 1989: 14; จนัจิรา  แกว้
โกย, 2554: 25) สรา้งบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้(Longo, 2012: 24; สิทธิกร  
เรืองศรี, 2559: 24) ใชค้  าถามกระตุน้ เพื่อแนะน าแนวทางใหใ้ชก้ระบวนการคิด และกระบวนการ
สืบคน้ขอ้มูลเพื่อน าไปแกปั้ญหา (Longo, 2012: 24; สิทธิกร  เรืองศรี, 2559: 24) พรอ้มทัง้คอย
เสรมิแรงใหก้บัผูเ้รยีน เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง (สวุิทย ์ คงภกัดี, 2553: 34) 

สรุปไดว้่า ผูส้อนมีบทบาทในการใหค้  าแนะน า และกระตุน้ใหใ้ชก้ระบวนการ
คิดผา่นการใชค้  าถามและใชว้ิธีการสอนต่าง ๆ รว่มกนั เพื่อสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน
ไดเ้กิดการเรยีนรูอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.4.2 บทบาทของผู้เรียน 
ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีด าเนินการสืบเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง (Arthur, 1989: 14; 

จันจิรา  แก้วโกย, 2554: 25) ผ่านการเรียนรูแ้บบร่วมมือ รว่มกันด าเนินการคน้หาค าตอบผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์(จันจิรา  แกว้โกย, 2554: 28) ใชค้วามคิดในการวิเคราะห ์พิจารณา
ความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลและสถานการณ์ปัญหา  (Longo, 2012: 24; ณฐกรณ์  ด าชะอม , 
2553: 32-34) เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดม้าอภิปรายและลงขอ้สรุป สรา้งเป็นองคค์วามรู  ้แลว้น าองคค์วามรู ้
ไปแกปั้ญหา โดยผูเ้รยีนตอ้งมีคณุลกัษณะส าคญั 5 ประการ (National Research Council, 2000) 
ประกอบดว้ย 1) ตัง้ค  าถามทางวิทยาศาสตร ์2) ใหค้วามส าคญักับหลกัฐานหรือประจักษ์พยาน
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ของค าถามท่ีตัง้ขึน้ 3) ผูเ้รียนสรา้งค าอธิบายจากขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมี 4) ผูเ้รียนเช่ือมโยงองค์
ความรูท่ี้ไดสู้อ่งคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์5) ผูเ้รยีนสื่อสารและประเมินองคค์วามรูอ้ยา่งมีเหตผุล  

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ผูเ้รียนจะตอ้งด าเนินการสืบคน้ความรูด้ว้ย
ตนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม ร่วมกันด าเนินการศึกษาค้นควา้ข้อมูลด้วยวกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์เพื่อน าขอ้มลูมา วิเคราะห ์อภิปราย แลว้สรา้งขอ้สรุปเป็นองคค์วามรู ้เพื่อแกปั้ญหา
และน าขอ้สรุปไปใชใ้นการเช่ือมโยงความรูสู้ชี่วิตจรงิ 

1.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.5.1 ข้อดี 

เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้มีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Longo, 2012: 24; ณฐกรณ ์ 
ด าชะอม, 2553: 31; อนสุรา  เสนไสย, 2550: 37) สง่เสริมกระบวนการคิด (Graham, 2017: 23) 
ผู ้เรียนได้พัฒนาการจัดระบบทางความคิด  (จันจิรา  แก้วโกย , 2554: 30) และการสืบเสาะ 
หาความรูด้ว้ยตนเอง (ณฐกรณ ์ ด าชะอม, 2553: 37; สิทธิกร  เรืองศรี, 2559: 25) สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ Longo (2012) ไดท้  าการศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใชก้ารจัดการเรียนรู ้
ดว้ยวิธีสบืเสาะหาความรูก้บันกัเรยีนระดบัเกรด 6 - 8 ของโรงเรยีนท่ีอยูใ่จเขตตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของสหรฐัอเมรกิา พบวา่ การจดัการเรยีนรูด้งักลา่ว ท าใหผู้เ้รยีนเกิดการจดัระบบการคิดท่ีสงูขึน้  

1.5.2 ข้อจ ากัด 
เป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้ใชเ้วลาในการจัดการเรียนรูม้าก (Longo, 2012: 24; 

ณฐกรณ ์ ด าชะอม, 2553: 37; สิทธิกร  เรืองศรี, 2559: 25) การจัดการเรียนรูมี้การใช้ประเด็น
ปัญหามาเป็นค าถามกระตุ้นใหผู้ ้เรียนเกิดความสนใจ  แต่หากสถานการณ์ปัญหาไม่มีความ
นา่สนใจ ผูเ้รียนอาจไม่ใหค้วามรว่มมือในการเรยีนรู ้(Graham, 2017: 23; สทิธิกร  เรืองศรี, 2559: 
25; อนุสรา  เสนไสย, 2550: 31) นอกจากนีป้ระเด็นปัญหานัน้มีความซบัซอ้น ผูเ้รียนอาจประสบ
ปัญหาในการเรยีนรู ้(Longo, 2012: 24; ณฐกรณ ์ ด าชะอม, 2553: 37) สง่ผลใหผู้เ้รยีนไม่สามารถ
แกปั้ญหาหรือใชว้ิธีการแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ท าใหก้ารเรียนรูไ้ม่เป็นไปตามกระบวนการ(ณฐ
กรณ์  ด าชะอม , 2553: 38) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระพา สุโขวัฒนกิจ (2556) ท่ีได้
ท  าการศึกษาความสามารถในการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนใน
จงัหวดักระบี่ โดยใชก้ารสบืเสาะหาความรู ้พบวา่ ในขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) ท่ีใหผู้เ้รียนน า
ขอ้สรุปความรูท้างฟิสิกสท่ี์ได ้ไปใชใ้นการแกไ้ขโจทยปั์ญหาท่ีมีขอ้ค าถามหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ 
ผูเ้รยีนบางสว่นใชเ้วลาคอ่นขา้งนานในการปฏิบติัตามขัน้ตอนดงักลา่ว หากผูป้ฏิบติัขาดทกัษะใน
การแกปั้ญหา สง่ผลตอ่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาทกัษะในการคิดของผูเ้รยีน 
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สรุปไดว้่า การสบืเสาะหาความรู ้เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพฒันากระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู ้ดังกล่าวใช้เวลาในการวางแผนและใช้เวลาในการจัด 
การเรียนการสอนค่อนขา้งนาน หากสถานการณปั์ญหาท่ีผูส้อนสรา้ง ไม่มีความน่าสนใจหรือไม่ 
จูงใจผูเ้รียน อาจท าใหผู้เ้รียนขาดความร่วมมือในการเรียนรู ้และหากประเด็นปัญหามีความ
ซบัซอ้น ผูเ้รยีน อาจมีปัญหาต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้รยีนขาดทกัษะในการแกปั้ญหา 
ท าใหไ้ม่สามารถเรยีนรูไ้ดต้ามวตัถปุระสงค ์ 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะน าการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้มาใชใ้นการ
วิจยั เน่ืองจากเป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้สอดคลอ้งกบับรบิทของรายวิชาวิทยาศาสตรท่ี์ผูว้ิจยัตอ้งการ
จะศึกษาและเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสมต่อการสง่เสริมทกัษะความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณของผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการฝึกให้
ผูเ้รยีน ไดรู้จ้กัสบืคน้ขอ้มลู โดยใชก้ารคิดอยา่งเป็นระบบ จนไดม้าซึ่งความรูห้รอืแนวทางแกปั้ญหา 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผูส้อนเป็นผูก้  าหนด ทัง้นีก้ารท่ีผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดน้ัน้แสดงถึง
ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยเลือกการจัดการ
เรยีนรูแ้บบเชิงโครงสรา้ง เน่ืองจากกลุม่เปา้หมายมีความสามารถท่ีแตกตา่งกนั และสะดวกตอ่การ
ด าเนินการกิจกรรมของผูส้อนเน่ืองจากเป็นชัน้เรยีนท่ีรบัผิดชอบ ผูส้อนสามารถควบคุมระยะเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม และเลอืกวงจรแบบ 5E มาใชใ้นการวิจยั  

 
2. กระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC 

2.1 ที่มาและความส าคัญของกระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC 
กระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC เป็นขัน้ตอนของการแกปั้ญหาท่ีพฒันามาจาก

หลกัสตูรบูรณาการคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Integrated Mathematics, Science 
and Technology; IMaST) มหาวิทยาลัยอิลลินอยด ์สหรัฐอเมริกา (Meier, 1996: 235; สุรชัย  
วงคจ์ันเสือ, 2555: 13) หลกัสตูร IMaST ออกแบบมาเพื่อจดัการเรยีนรูใ้หก้ับนกัเรียนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษา ซึ่งครอบคลมุเนือ้หารายวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 6 
หน่วยการเรยีนรู ้แต่ละหน่วยการเรียนรูมี้การจัดการเรียนรูด้ว้ยวงจรการเรียนรูท่ี้เป็นขัน้ตอน และ
แต่ละขัน้ตอนก็จะใชก้ระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้(Meier, 
1996: 235; สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 13) 

 กระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC เป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ช่วยชีน้  าและช่วย
พฒันาความคิดของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ(สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 97) สง่เสรมิใหเ้ห็นแนวทาง
แกปั้ญหาและด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ (ปัทมาภรณ ์ พูลสมบติั, 2560: 117-
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119; สรุชัย  วงคจ์ันเสือ, 2555: 97) โดยเฉพาะการจัดการเรยีนรูท่ี้ตอ้งอาศยัการบูรณาการความรู ้
ทางคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Meier, 1996: 237; สรุชัย  วงคจ์ันเสือ, 2555: 99) 
กระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC  ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันี ้1) ระบุปัญหา (Define) 
2) ประเมินสิ่ งท่ีรู ้ (Assess) 3) วางแผน (Plan) 4) ด าเนินการตามแผน ( Implement) และ  
5) สื่อสาร (Communicate) ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC สามารถเริ่มท่ีองคป์ระกอบ 
ใดก่อนก็ได ้(สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 19)  

สรุปได้ว่า กระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความรู ้
ทางคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพราะจะช่วยพฒันากระบวนการคิดพิจารณาขอ้มูล 
ตา่ง ๆ มาบูรณาการรว่มกนั และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

2.2 แนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC 
แนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC เกิดจากการบูรณาการ

ระหว่างกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของโพลยา วิธีการสืบเสาะหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร ์และวงจรการแกปั้ญหาตามแนวคิดของชิวฮารท์ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของโพลยา 
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการคิดแก้โจทย์ปัญหา 

ท่ีเป็นระบบ มีการวางแผนและการปฏิบติัอย่างเป็นขัน้ตอน ท าใหผู้เ้รียนไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและ
เป็นค าตอบมีความสมเหตุสมผล (Polya, 1957: 16-17) นอกจากนี ้วนัวิสาข ์ออกจินดา (2559: 
14-15) ยงัไดก้ลา่วถึงเพิ่มเติมว่ากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของโพลยา
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดท้  าเขา้ใจปัญหาอยา่งถ่องแท ้ประกอบไปดว้ย 

ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the problem) ผู้เรียน
ตอ้งท าความเขา้ใจปัญหา เพื่อพิจารณาวา่องคป์ระกอบหรอืเงื่อนไขใดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง พิจารณา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเด็นปัญหาและองคป์ระกอบหรอืเงื่อนไขวา่เก่ียวขอ้ง  

ขัน้ท่ี 2 วางแผนการแกปั้ญหา (Devising a plan) ผูเ้รยีนท าการวางแผน 
โดยอาศยัประสบการณใ์นการแกปั้ญหามาช่วยในการเลอืกวิธีการในการแกปั้ญหา  

ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการ (Carying out the plan) ผูเ้รียนลงมือแกปั้ญหาตาม
แผนการแก้ปัญหา โดยวิธีการท่ีเลือกไว ้ มีการตรวจสอบขัน้ตอนของแผน เพื่อดูความเหมาะสม
และความเป็นไปได ้ 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบ (Looking back) ผูเ้รียนด าเนินการพิจารณาความ
ถกูตอ้ง วา่มีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบหรอืเงื่อนไขหรอืไม่  
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2.2.2 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์(A Model of Scientific Inquiry)     
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้างวิทยาศาสตร  ์ท่ีใชส้  าหรบัการแกปั้ญหา

และการหาค าตอบ(Meier, 1996: 232; ปัทมาภรณ์  พูลสมบติั, 2560: 48; สรุชัย  วงคจ์ันเสือ, 
2555: 14) ประกอบไปดว้ย 

ขัน้ท่ี 1 การตัง้ค  าถาม (Question) เป็นขัน้ตอนเริ่มตน้ของการแกปั้ญหา 
โดยผูเ้รยีนตอ้งสงัเกตสิ่งตา่ง ๆ ท่ีสนใจหรอืตอ้งการที่จะศกึษา เพื่อน ามาตัง้เป็นประเด็นปัญหาใหมี้
ความชัดเจน (Meier, 1996: 232; สุรชัย  วงคจ์ันเสือ, 2555: 14) และมองแนวทางในการคน้หา
ค าตอบในการแกปั้ญหาได ้(ปัทมาภรณ ์ พลูสมบติั, 2560: 48) 

ขั้นท่ี 2 การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนใช้การ
คาดคะเนค าตอบ โดยใช้การสังเกตหรือประสบการณ์เดิมมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อ
ตัง้สมมติฐาน (Meier, 1996: 232; สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 14) 

ขั้นท่ี 3 การทดลองหรือทดสอบ (Experiment or Test) เป็นขั้นตอนท่ี
ผูเ้รียนท าการการทดสอบสมมติฐาน ผ่านการทดลองหรือการทดสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูล 
ส าหรบฺัน ามาใชใ้นการการตอบปัญหา (Meier, 1996: 232; ปัทมาภรณ ์ พลูสมบติั, 2560: 48)  

ขัน้ท่ี 4 การวิเคราะห ์(Analysis) เป็นขัน้การน าขอ้มลูจากการทดลองหรือ
การทดสอบมาวิเคราะหผ์ลสมมติฐาน แลว้น าขอ้มูลมาหาความสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
(Meier, 1996: 232) 

ขัน้ท่ี 5 การลงขอ้สรุป (Draw conclusions) เป็นขัน้ตอนท่ีผูเ้รยีนพิจารณา
ว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้หรือไม่ ถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
สมมติฐานก็จะกลายเป็นกฎหรอืทฤษฎี ส  าหรบัใชใ้นการอธิบายเหตกุารณห์รอืประเด็นปัญหาตา่ง 
ๆ ได ้(Meier, 1996: 232; ปัทมาภรณ ์ พลูสมบติั, 2560: 48; สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 14) 

2.2.3 วงจรการแก้ปัญหาตามแนวคิดของชิวฮารท์ 
วงจรการแก้ปัญหาตามแนวคิดของชิวฮารท์ (Shewhart, 1980) เป็นวงจร 

การแก้ปัญหาท่ีคิดค้นโดย วอลท์เตอร ์เอ ชิวฮารท์  ท่ีใช้ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ในช่ือ  
วงจรเด็มม่ิง (Deming cycle) หรือวงจร PDCA (Shewhart, 1980: 39-40) ซึ่งเป็นขั้นตอน
ด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 4 ขัน้ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. การวางแผน (Plan) เป็นจุดเริ่มตน้ของงานในการหาองคป์ระกอบของ
ปัญหา (Shewhart, 1980: 39-40) โดยการระดมความคิด หาสาเหตขุองปัญหา วิธีการแกปั้ญหา 
(Shewhart, 1980: 39-40; สุรชัย  วงค์จันเสือ , 2555: 16) วางแผนการท างานเพื่อแก้ปัญหา 
ก าหนดวิธีการ ตรวจสอบและการประเมินผล (Shewhart, 1980: 39-40) 
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2. การปฏิบัติตามแผน  (Do)  เป็นการปฏิบัติการท างานท่ีวางไว้  
(Shewhart, 1980: 39-40) โดยสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีก าหนด ตลอดจนการใชท้รพัยากร
อยา่งคุม้คา่ (Shewhart, 1980: 39-40; สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 16) โดยขณะลงมือปฏิบติัจะตอ้ง
มีการตรวจสอบควบคู่กันไปดว้ย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและปรบัปรุงแผนงานเม่ือเกิด
ขอ้ความผิดพลาด (Shewhart, 1980: 39-40; ปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ, 2560: 48) จนได้มาซึ่ง
แผนงานท่ีใชถื้อปฏิบติังานตอ่ไป (สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 16) 

3. การตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตาม
แผนการท างานท่ีวางไว ้วา่ปัญหาไดร้บัการแกไ้ขตรงตามเปา้หมายหรอืไม่ (Shewhart, 1980: 39-
40)  

4. การด าเนินการให้เหมาะสม (Action) เป็นการกระท าภายหลังท่ี
กระบวนการทัง้ 3 ขัน้ตอนขา้งตน้ไดด้  าเนินการเสร็จแลว้ โดยการน าผลจากการตรวจสอบมา
ด าเนินการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมตอ่ไป (Shewhart, 1980: 39-40; สรุชยั  วงคจ์นัเสอื, 2555: 17)   

จะเห็นไดว้่า กระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC เกิดจากการน าแนวคิดพืน้ฐาน 
ตา่ง ๆ มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการพฒันาดา้นกระบวนการคิดและการแกปั้ญหา
ในการเรียนท่ีตอ้งใชท้กัษะความรูท้างคณิตศาสตร ์ทักษะความรูว้ิทยาศาสตรแ์ละทกัษะความรู ้
เทคโนโลยี โดยไดน้  าแนวคิดของโพลยา ท่ีมุ่งเนน้กระบวนการทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา
อย่าง มาบูรณาการกับการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์ท่ีใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการ
แก้ปัญหาและหาค าตอบอย่างมีเหตุและผล และวงจรการแก้ปัญหาตามแนวคิดของชิวฮารท์  
ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพในกระบวนการท างานเพื่อแกปั้ญหาอย่างต่อเน่ืองเพื่อแกปั้ญหาใน
ระดับท่ีสูงขึน้ เป็นการเรียนรูท่ี้ไม่สิน้สุด และเม่ือน าหลักการบูรณาการเขา้ด้วยกัน กลายเป็น
กระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC ท่ีน  ามาใชพ้ัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหาไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ ดงัภาพประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบ 3 การบูรณาการแนวคิดพืน้ฐานกระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC 

2.3 กระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC และการประยุกตใ์ช้ 
กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC เป็นเทคนิคการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน

ส  ารวจและแก้สถานการณ์ปัญหา (Sumirattana, Makanong, & Thipkong, 2017: 309-310)  
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ช่วยชีน้  าและช่วยพัฒนาความคิดของ
ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ (ปัทมาภรณ์  พูลสมบติั, 2560: 245) สง่เสริมใหม้องเห็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ (Meier, 
1996: 234-236)  

1. ระบุปัญหา (Define) เป็นขัน้ของการท าความเขา้ใจปัญหา ระบุปัญหา 
ท่ีเกิดขึน้ โดยท่ีผูเ้รยีนมีหนา้ท่ีตัง้ค  าถามท่ีชดัเจน 

2. ประเมินสิ่ง ท่ีรู ้ (Assess) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณปั์ญหาเพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา ซึ่งขอ้มลูอาจมากจากการวิจยัหรอืการทดลอง  

3.  วางแผน (Plan)  เ ป็นการก าหนดวิ ธี ในการด า เ นินการแก้ปัญหา 
ใหเ้หมาะสม ซึ่งอาจจะรวมถึงการออกแบบการทดลองส าหรบัสถานการณเ์ฉพาะ  
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4. ด าเนินการตามแผน (Implement) เป็นการด าเนินการแกปั้ญหาตามแผน 
พรอ้มทัง้มีการตรวจสอบการปฏิบติังานเพื่อปรบัปรุงแผนการปฏิบติังานใหดี้ขึน้  

5. สื่อสาร (Communicate) เป็นการวิเคราะห์ประเมินผลและแสดงผล  
เพื่อแลกเปลี่ยนผลลพัธห์รอืวิธีการรว่มกบัผูอ่ื้น  

ซึ่งกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC มีความยืดหยุน่ สามารถเริ่มท่ีองคป์ระกอบใด
ก่อนก็ได ้พิจารณาความเหมาะสมในการใชต้ามลกัษณะของปัญหา (สรุชัย  วงคจ์ันเสือ, 2555: 
19) ดงัภาพประกอบท่ี 4 
  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 วงจรกระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC ของ Meier 

นอกจากนี ้ กระบวนการดังกล่าว  ได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางความคิดของผูเ้รยีน ดงัเช่นงานวิจยัของ 

สุรชัย วงค์จันเสือ (2555) ได้ใช้กิจกรรม DAPIC และ CGI (Cognitive 
Guided Instruction: CGI) เพื่อพฒันาความสามารในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยจดักิจกรรม
ท่ีใหผู้เ้รียนวางแผนการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง ตลอดจนน าผลท่ีไดส้ื่อสารกับผูอ่ื้น กิจกรรมการ
เรยีนรูจ้ะแบง่ 3 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้สรา้งความสนใจ ขัน้การเรยีนรู ้และขัน้อภิปรายสรุปผล โดยในขัน้การ
เรียนรูจ้ะแทรก DAPIC ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิด DAPIC ทัง้ 5 ขัน้ และจากผลการวิจัย
พบวา่ ผูเ้รยีนมีความสามารถดงักลา่วหลงัปฏิบติัการสงูขึน้อยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั .05 

วันวิสาข์ อ๊อกจินดา (2559) ได้ใช้การเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์ก้ปัญหาจาก
ค าถามผ่านการใชค้  าถามขัน้สงูรว่มกับการแกปั้ญหา แบบ DAPIC เพื่อพฒันาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมใหว้างแผนการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง  
โดยใชค้  าถามลกัษณะกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถท าความเขา้ใจและท าการเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูจ้ะแบ่ง 3 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้น า ขัน้สอน และขัน้สรุป และในขัน้สอนจะแทรก
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กิจกรรม  DAPIC ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้เ รียนมีความสามารถดังกล่าวสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั .05  

สรุปไดว้่า กระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามรูค้ณิตศาสตร ์
ความรูว้ิทยาศาสตรแ์ละความรูเ้ทคโนโลยี ท่ีช่วยพัฒนากระบวนการคิดพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ  
มาบูรณาการร่วมกัน และน าความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกโ้จทยปั์ญหาของผูเ้รยีนพฒันาขึน้  

 
3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการในการคิดไตร่ตรอง พิจารณา

อย่างรอบคอบและมีเหตุผล (Connerly, 2006: 2; Ennis, 1985: 46; Reed, 1998: 9; กฤษณา  
โลหการก, 2559: 9; ธันยากร  ช่วยทุกขเ์พื่อน, 2556: 8) และลกึซึง้ (นิติบดี  ศุขเจริญ, 2559: 6)  
ตอ่ความเช่ือ (Feinberg, 2012: 21) ขอ้มูล สถานการณ ์และขอ้โตแ้ยง้(Ennis, 1985: 46; นิติบดี  
ศุขเจริญ, 2559: 6; สุวิทย์  มูลค า, 2547: 9)  โดยอาศัยความรู ้และหลักฐานท่ีเก่ียวข้องมา
สนบัสนุน (Connerly, 2006: 2; Ennis, 1985: 46; กฤษณา  โลหการก, 2559: 9) ใชห้ลกัของเหตุ
และผล (Ennis, 1985: 46; ธันยากร  ช่วยทุกขเ์พื่อน, 2556: 8) ใชท้กัษะการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์
เช่ือมโยง การอุปนยัและนิรนยั (ธนาดล  รานรนิทร,์ 2554: 11; ธันยากร  ช่วยทกุขเ์พื่อน, 2556: 8) 
ผา่นกระบวนการคิดท่ีเป็นไปตามล าดบั (กฤษณา  โลหการก, 2559: 9) เพื่อใชต้ดัสินสถานการณ์
ไดอ้ย่างถูกตอ้งว่า น าไปสูก่ารสรุปและตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล (Connerly, 2006: 2; Ennis, 
1985: 46; Reed, 1998: 9; ธนาดล  รานรนิทร,์ 2554: 11; นิติบดี  ศขุเจรญิ, 2559: 6) 

ดังนัน้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณา 
ไตรต่รอง ตามหลกัของเหตุผล มาพิจารณาขอ้มลูหรอืสถานการณปั์ญหา โดยใชค้วามรูผ้นวกกับ
ประสบการณ ์เพื่อน าไปสรุปและตดัสนิใจอยา่งอยา่งสมเหตสุมผล  

3.2 ความส าคัญของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความส าคญัในการด ารงชีวิตของแตล่ะบุคคล (ศารทูล  

อารีวรวิทยก์ุล, 2554: 86) เพราะช่วยใหบุ้คคลสามารถตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ โดยใชห้ลกัของเหตุ
และผล (Liu, Frankel, & Roohr, 2004: 1) ท าใหด้  าเนินชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ปัทมา  
ปานแดง, 2559: 12; ศารทูล  อารีวรวิทยก์ุล, 2554: 86) ช่วยใหบุ้คคลสามารถแยกแยะระหว่าง
ความรู ้ความจริง ความคิดเห็น (พิชาติ  แกว้พวง, 2553: 43) พรอ้มท่ีจะรบัฟังความคิดเห็นรอบ
ดา้น สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมตามหลกัเหตุและผล (ศราวุธ  จอมน า, 2557: 43; 
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ศารทูล  อารีวรวิทยก์ุล, 2554: 86) เป็นประโยชนใ์นการวางแผนกการท างาน (พิชาติ  แกว้พวง, 
2553: 43) และจ าเป็นส  าหรบัการพัฒนาเชาว์ปัญญาให้เต็มศักยภาพ (Liu et al., 2004: 1) 
นอกจากนีใ้นทางการศึกษา การคิดอย่างมีวิจารณญาณยังช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรูใ้หก้ับ
ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนรูจ้กัใชเ้หตุผลในการพิจารณาสิ่งตา่ง ๆ สามารถตดัสินใจไดว้า่ควรเช่ือหรือไม่
เช่ือขอ้มูลท่ีไดร้ ับ และด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม (Hove, 2011: 10; 
ธนาดล  รานรนิทร,์ 2554: 37) 

ดังนัน้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงส  าคัญกับบุคลทุกระดับ เพราะจะช่วยวาง
แผนการด าเนินชีวิต สามารถเลือกสิ่งท่ีเหมาะสม และตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ตามหลกัเหตุและผล   
จึงควรจัดการเรียนรูใ้หผู้เ้รยีนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะจะช่วยใหคิ้ด
พิจารณาขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีไดร้บั เพื่อน าไปสูก่ารตดัสนิใจและลงขอ้สรุป ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.3 องคป์ระกอบของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
1. การตดัสินความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มูล เป็นการเลือกขอ้มูล พิจารณา

ความถูกตอ้งของขอ้มูล มีเหตมีุผลหรือนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรบั (Ennis, 1993: 179-180; Norris & 
Ennis, 1989: 185-186; ศุจิกา  เพชรลว้น, 2554: 101) และมีความเป็นไปไดข้องขอ้มูลจากการ
สงัเกตสถานการณ ์(Quellmalz, 1985: 30; ศราวธุ  จอมน า, 2557: 56) 

2. การอ้างอิงแบบอุปนัย  เป็นการตีความข้อเท็จจริง  พิจารณาตัดสิน
ขอ้เท็จจรงิวา่ขอ้เท็จจริงใดสนบัสนนุ คดัคา้นหรอืไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้สรุป (Decaroli, 1973: 67-68; 
Dressel & Mayhew, 1957; Ennis, 1993: 179-180; กฤษณา  โลหการก, 2559: 9) 

3. การนิรนัย เป็นการหาขอ้สรุปท่ีมีความสมเหตุสมผลของขอ้มูล (Ennis, 
1993: 179-180; Norris & Ennis, 1989: 185-186; กฤษณา  โลหการก, 2559: 9; ศราวธุ  จอมน า
, 2557: 56)  

4. การระบุข้อตกลงเบือ้งต้น เป็นการพิจารณาตัดสินว่าเหตุการณ์ใดท่ี
จ าเป็นตอ้งเกิดก่อนสถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนดให ้(Dressel & Mayhew, 1957: 179-180; 
Ennis, 1993; ศจิุกา  เพชรลว้น, 2554: 101) 

ดังนั้น  อ งค์ประกอบของการ คิดอย่า ง มีวิ จ ารณญาณ ประกอบ ไปด้ว ย  
1) การตดัสินความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มลู 2) การอา้งอิง 3) การนิรนยั และ 4) การระบุขอ้ตกลง
เบือ้งตน้  
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3.4 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นกิจกรมท่ีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดร้บัประสบการณ์ตรง (Liu et al., 2004: 2; ธนาดล  รานรินทร ,์ 2554: 39) รูจ้ักคน้คว้า
ความรูด้ว้ยตนเอง (พิชาติ  แก้วพวง, 2553: 54) รูจ้ักใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสิน  (Ennis, 
1985: 46) และใชกิ้จกรรมกลุม่เพื่อระดมความคิด (ธนาดล  รานรนิทร,์ 2554: 39; พิชาติ  แกว้พวง
, 2553: 54) ซึ่งพบวา่ นกัการศกึษาไดใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรูเ้พื่อสง่เสริมการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัรายละเอียด 

3.4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC  
กระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาท่ี 

บูรณาการคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นกระบวนการท่ีช่วยชีน้  าและช่วยพฒันา
ความคิดของผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ (Meier, 1996: 234-236) ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ ซึ่ง
มีการน ามาใชส้ง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดงัเช่นงานวิจัยของ สรุชัย วงคจ์ันเสือ (2556)  
ไดใ้ช้แนวคิด DAPIC และ CGI เพื่อพฒันาความสามารถดังกล่าว ผลการวิจัยทัง้ 2 งาน พบว่า 
ผูเ้รยีนมีคะแนนสงูกวา่ก่อนเรยีน และสงูกวา่กลุม่ท่ีเรยีนรูแ้บบปกติอยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั .05 

จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้กระบวนการแก้ปัญหาแบบ 
DAPIC มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทัง้ในสว่นของการ
ระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ท่ีใหผู้เ้รียนไดท้  าการระบุขอ้มูล ระบุสิ่งท่ีตอ้งการทราบ เพื่อท าความเขา้ใจ
ปัญหาผา่นขัน้ตอนของการระบุปัญหา การตดัสินใจเลอืกขอ้มลู พิจารณาความถกูตอ้งของขอ้มูล
ผ่านขัน้ตอนของการประเมินสิ่งท่ีรู ้การอา้งอิงแบบอุปนยั ท่ีใหผู้เ้รียนรวบรวมขอ้มูลมาใชใ้นการ
อา้งอิง เพื่อตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน ผ่านขัน้ตอนของการด าเนินการตามแผน และการลง
ขอ้สรุปแบบนิรนยั ท่ีใหผู้เ้รยีนพิจารณาลงขอ้สรุปท่ีถกูตอ้งสมเหตสุมผล ดงัภาพประกอบท่ี 5 
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ภาพประกอบ 5 การพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 

ดงันัน้จึงถือไดว้่ากระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC มีความเหมาะสมต่อ
การส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีสูงขึน้ แต่สิ่งท่ีส  าคัญในการด าเนิน
กิจกรรมตามกระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC คือ ผูเ้รียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความรูพ้ืน้ฐาน
ในดา้นเนือ้วิชามาประกอบการพิจารณาในการปฏิบติัตามขัน้ตอนของการแก้ปัญหาแต่ละขัน้ 
เน่ืองจากมีส่วนส  าคัญท่ีจะช่วยให้กระบวนการแก้ปัญหา เป็นไปตามวัตถุประสงค์และช่วย
พฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียน ดงันัน้จึงตอ้งจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิความ
เข้าใจในเนื ้อหารายวิชาอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นพื ้นฐานในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนา
ความสามารถดงักลา่ว 

3.4.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้  
เริ่มจากผู้สอนใช้ค  าถามกระตุน้ใหผู้ ้เรียนเกิดความสนใจ  ส่งเสริมการใช้

กระบวนการคิดสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (Abdi, 2014: 37; สวุิทย ์ มูลค า, 2545: 57) โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งพบว่า มีการน าการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู ้ 
มาใชส้ง่เสรมิการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีสงูขึน้ ดงัเช่นงานวิจยัของ   

ณฐกรณ ์ด าชะอม (2553) ไดใ้ชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้บบ 5E 
เพื่อพัฒนาความสามารถดังกล่าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนในกรุงเทพฯ  
โดยได้น าวงจรแบบ 5E มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ ซึ่ ง เ อื ้อต่อการใช้กระบวนการคิด 
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อย่างมีวิจารณญาณ ท่ีเน้นให้ผู ้เรียนได้พิจารณาความถูกต้องของข้อมูล ได้หาข้อสรุปใน
สถานการณ์เฉพาะ เพื่อท าให้การลงข้อสรุปมีความถูกต้อง และผลการวิจัยพบว่า ผู ้เรียนมี
ความสามารถดงักลา่วสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั .01  

นอกจากนีย้งัมีการน ามาใชร้ว่มกับการจัดการเรียนรูห้รือแนวคิดหรอืเทคนิค
อ่ืน ๆ ดงัเช่นงานวิจยัของ 

Kelly (2014) ไดใ้ชก้ารสืบเสาะดว้ยเทคนิคการสอนแบบชีแ้นะแนวทาง 
เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรยีนระดบั 12 โดยแบง่ผูเ้รยีนตาม
ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรูอ้อกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 ไดร้บัการจัดการเรยีนรูท่ี้เริ่มจากการ
ชีแ้นะแนวทางและตอ่ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ กลุม่ท่ี 2 ไดจ้ดักิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ใชก้าร
สบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัการชีแ้นะแนวทางตลอดการด าเนินกิจกรรม ซึ่งในแต่ละกระบวนการของ
การสืบเสาะหาความรู ้ผูส้อนจะใชเ้ทคนิคการชีแ้นะแนวทางเขา้ไปสอดแทรกเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดการคิด และกลุ่มท่ี 3 ไดร้บัการจัดการเรียนรูท่ี้เริ่มจากการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะและต่อ
ด้วยการชี ้แนะแนวทาง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความสามารถดังกล่าวของผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม 
มีความแตกตา่งกนั และกลุม่ท่ี 2 มีความสามารถดงักลา่วสงูกวา่กลุม่ท่ี 1 และ 3 อยา่งมีนยัส  าคญั
ท่ีระดบั .05 

แจ่มจันทร ์ศรีอรุณรศัมี (2554) ไดใ้ช้กระบวนการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ
รว่มกบัการทศัศกึษาเสมือน เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใหผู้เ้รยีน
ได้เรียนรูแ้บบผสมผสานจากการเรียนในห้องเรียนและจากเว็บไซต์ โดยในการจัดกิจกรรม 
จะแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ในแต่ละระยะจะเนน้การใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะ รวมทัง้มีการ
จัดสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการทัศศึกษาเสมือน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผูเ้รียนมีความสามารถ
ดงักลา่วหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั .05  

จะเห็นได้ว่า การสืบเสาะหาความรู ้ช่วยสรา้งองคค์วามรู ้ท าใหมี้ความรู ้
ความเขา้ใจในเนือ้หารายวิชาอย่างแทจ้ริง โดยมีค าถามหรือประเด็นปัญหาเป็นสิ่งกระตุน้ใหเ้กิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาคน้คว้าหาความรู ้ และยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เน่ืองจากมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสืบคน้ความรู ้ผ่านวิธีการท่ีหลากหลาย อยู่บนพืน้ฐานของ
การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ แต่หากประเด็นปัญหานัน้มีความซับซ้อน
เน่ืองจากเนือ้วิชามีความค่อนข้างยาก ผู้เรียนก็จะประสบปัญหาในการเรียนรู ้เม่ือผู้เรียนไม่
สามารถแกปั้ญหาหรอืใชว้ิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง จะสง่ผลใหผู้เ้รียนขาดแรงจูงใจในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ ท  าให้ไม่สามารถพัฒนาความสามารถดังกล่าวในแต่ละ



  30 

องคป์ระกอบอยา่งครบถว้นชัดเจน ซึ่งกระบวนการแกปั้ญหา แบบ DAPIC เป็นกระบวนการท่ีช่วย
พฒันาความคิดของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ การช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิดในการพิจารณา
ไตรต่รองขอ้มูลอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจ ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาความสามารถดงักลา่วใน
แต่ละองค์ประกอบอย่างครบถ้วน โดยอาศัยความรูพ้ืน้ฐานในด้านเนือ้วิชามาประกอบการ
พิจารณาในการปฏิบติัตามขัน้ตอน จึงถือไดว้่ากระบวนการแก้ปัญหา แบบ DAPIC ช่วยใหก้าร
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

ดังนัน้ หากน าการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้มาจัดกิจกรรมให้
ผูเ้รยีน ใหรู้จ้กัการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หารายวิชา
อย่างแทจ้ริง เพื่อน าความรูไ้ปอธิบายค าถามหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่างหรือ
ซบัซอ้นมากขึน้ใน โดยในขัน้ขยายความรู ้ผูเ้รียนสามารถน าความรูไ้ปใชป้ระกอบกระบวนการ
แก้ปัญหา แบบ DAPIC ได้ใช้การคิด พิจารณาไตร่ตรองเพื่อแก้ปัญหา ท าให้ผูเ้รียนได้พัฒนา
ความสามารถดงักลา่วไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ  

3.5 การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
วิ ธี กา รวัดกา ร คิดอย่ า ง มีวิ จ ารณญาณสามารถ เลื อก ใช้ไ ด้หลากหลาย 

ไม่วา่จะเป็นการใชแ้บบวดั การสมัภาษณ ์การสงัเกตพฤติกรรม การตรวจแฟม้ผลงาน  ซึ่งสว่นใหญ่
นิยมใชแ้บบวดัในการวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ศารทูล  อารีวรวิทยก์ุล, 2554: 6) และจาก
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พบว่าในต่างประเทศ ได้มีการพัฒนาแบบวัด
มาตรฐานอย่างหลากหลาย สว่นใหญ่เป็นแบบปรนยั ท่ีวดัคณุลกัษณะในองคป์ระกอบท่ีแตกต่าง
กนั รายละเอียดดงันี ้ 

3.5.1 แบบวัด Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA)  
สรา้งโดย วตัสนัและเกลเซอร ์(Watson & Glaser, 1980) มีลกัษณะเป็นแบบ

ปรนยั ประกอบดว้ย 2 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ยขอ้สอบรวม 80 ขอ้ ใช้กับบุคคลระดับเกรด 9  
ถึงวยัผูใ้หญ่ ใชเ้วลาในการสอบ 50 นาที ซึ่งวดัองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี ้ดา้นท่ี1ความสามารถใน
การอนุมานหรืออ้างอิง (Inferences) ด้านท่ี2ความสามารถในการยอมรับข้อตกลงเบือ้งต้น 
(Recognition of Assumptions) ด้านท่ี3ความสามารถในการนิรนัย (Deduction)  ด้านท่ี4
ความสามารถในการตีความ (Interpretation) และดา้นท่ี5ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้ 
(Evaluation and Arguments)  

จากผลการศึกษา พบวา่ มีการพฒันาแบวดัใหส้อดคลอ้งกับบริบทของผูว้ิจัย 
ท่ีแตกต่างกันไป ดงัเช่น แบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ ศุจิกา เพชรลว้น (2554) ท่ีไดน้  า
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แบบวดัมาพฒันาบรบิทของสถานการณปั์ญหาใหส้อดคลอ้งกับรายวิชาหรอืเนือ้หา แลว้ใหผู้เ้รียน
พิจารณาเลอืกตอบ ตวัอยา่งดงัตารางที่ 3 

ตาราง 3 ตวัอยา่งแบบวดั ของ ศจิุกา เพชรลว้น (2554) 

ความสามารถใน 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ตัวอย่างค าถาม 

ดา้นการอนมุานหรืออา้งอิง 
 

ขอ้ (0) สถานการณ ์นกัวิทยาศาสตรไ์ทยคน้พบโปรตีนชนิดหนึ่งในมะระขีน้กท่ี
แก่จัดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส HIV ในหลอดทดลอง
ไดผ้ลดี จากสถานการณข์า้งตน้สรุปไดว้่า นกัวิทยาศาสตรไ์ทยคน้พบยารกัษา
โรคเอดสไ์ดส้ าเร็จ     
     ก. ขอ้สรุปนัน้เป็นจริงหรือเป็นไปได ้
     ข. ขอ้สรุปนัน้ไมจ่ริง เป็นไปไมไ่ดห้รือขอ้มลูยงัไมเ่พียงพอ 

ดา้นการยอมรบัขอัตกลงเบือ้งตน้ ขอ้ (00) สถานการณ ์ปกติร่างกายของคนเราเคล่ือนไหวไดต้ามท่ีสมองสั่งการ 
การเดินหรือการนอนก็อยูภ่ายใตก้ารสั่งการของสมอง จากสถานการณข์า้งตน้ 
ขอ้ความต่อไปนี้ตรงกับเง่ือนไขใด การเคล่ือนไหวของร่างกายกระท าตาม
จิตใจ    
     ก. เป็นขอ้ตกลงท่ีกลา่วไวใ้นขอ้ความ 
     ข. ไมไ่ดเ้ป็นขอ้ตกลงท่ีกลา่วไวใ้นขอ้ความ 

ดา้นการนิรนยั ขอ้ (000) สถานการณ์ สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมทุกตวัเป็นสตัวมี์กระดูกสันหลัง 
วาฬเป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม จากสถานการณข์า้งตน้สรุปไดว้่า วาฬเป็นสตัวมี์
กระดกูสนัหลงั  
     ก. สรุปตามขอ้ความหลกัท่ีเสนอไว ้
     ข. ไมไ่ดส้รุปตามขอ้ความหลกัท่ีเสนอไว ้

ดา้นการตีความ ขอ้ (0000) สถานการณ ์พลบัน าปลาทองสองตวัมาเลีย้งในตูป้ลา เวลาผา่นไป
ไมน่าน ปลาก็ว่ายน า้ผดุขึน้ ผดุลงตลอกเวลา จากสถานการณข์า้งตน้สรุป
ไดว้่า ปลาก าลงัขาดอาหาร  
     ก. จริงตามขอ้ความท่ีเสนอ 
     ข. ไมจ่ริงตามขอ้ความท่ีเสนอ 

ดา้นการประเมนิขอ้โตแ้ยง้ ขอ้ (00000) สถานการณ ์การยกเลิกโรงงานยาสบู เป็นผลดีตอ่ประชาชนสว่น
ใหญ่ จากสถานการณข์า้งตน้ ขอ้คิดเห็นท่ีว่า เห็นดว้ยเพราะจะท าใหค้นเลิก
สบูบุรี่ ไดวิ้ธีหนึ่ง ขอ้คิดเห็นนีมี้ เหตผุลเหมาะสมหรือไม ่
     ก. มีเหตผุลดี  
     ข. เหตผุลยงัไมเ่หมาะสม 
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3.5.2 แบบวัด Cornell Critical Thinking Test  
สรา้งโดยเอนนิสและมิลแมน (Ennis & Millman, 1985) จ านวน 2 ฉบบั ดงันี ้

ฉบบัท่ี 1 คอรเ์นลระดบัเอกซ ์(Cornell Critical Thinking Test Level X) 
แบบวัด 3 ตวัเลือก ใชก้ับบุคคลตัง้แต่ระดบัเกรด 4 ถึงเกรด 12 มุ่งวดัองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงันี ้ 
1 การอุปนยั ลกัษณะของแบบวดัก าหนดสถานการณแ์ละขอ้ความ ผูต้อบพิจารณาเพื่อตดัสินว่า
ขอ้ความนัน้ สนบัสนุน คดัคา้นหรือไม่เก่ียวขอ้งกับสถานการณข์า้งตน้ จ านวน 23 ขอ้ 2 การนิรนยั 
ลกัษณะของแบบวัดมีการก าหนดสถานการณ์ แลว้ตัดสินว่าใจลงขอ้สรุปว่าเป็นไปตามขอ้ใด 
จ านวน 14 ขอ้ 3 ความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มูลและการสงัเกต ลกัษณะของแบบทดสอบจะมี
สถานการณ์และมีค ากล่าวของบุคคลท่ีแตกต่างกัน แลว้ใหผู้ต้อบพิจารณาตัดสินว่า บุคลคล ท่ี
นา่เช่ือถือ หรอืน่าเช่ือถือทัง้สองคน จ านวน 24 ขอ้ และ 4 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ลกัษณะของ
แบบวดัจะมีสถานการณว์่าขอ้ใดเป็นเหตผุลท่ีนา่เช่ือถือ และเป็นไปไดท่ี้ท าใหข้อ้ความขา้งตน้เป็นท่ี
ยอมรบั จ านวน 10 ขอ้  

 จากผลการศึกษา พบว่า มีการพัฒนารูปแบบแบบวัดท่ีแตกต่างกันไป 
ดงัเช่น ธรรมราช บุญทิพยเ์จริญ (2553) ศราวธุ จอมน า (2557) และวนัวิสาข ์อ็อกจินดา (2559)  
ท่ีไดน้  าแบบวัดมาพัฒนาสถานการณ์หรือโจทยปั์ญหาใหเ้หมาสะสมกับบริบทของรายวิชาหรือ
เนือ้หา แลว้ให้ผู ้เรียนพิจารณาเลือกตอบตัวเลือกท่ีเหมาะสม โดยยังคงยึดแนวคิดแบบวัด
มาตรฐานทัง้ 4 ดา้น ตวัอยา่งดงัตารางท่ี 4 

ตาราง 4 ตวัอยา่งแบบวดั ของ วนัวิสาข ์อ็อกจินดา (2559) 

ความสามารถใน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตัวอย่างค าถาม 

การตัดสินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลและการสังเกต
  

ขอ้ (0) ฟ้ากับฝนสนทนากนัถึงเร่ืองส่วนสงูของทรงกระบอก โดยฟา้บอก
วา่ แกนของทรงกระบอกตรงก็คือส่วนสงูของรทรงกระบอก ส่วนฝนบอก
ว่า แกนของทรงกระบอกตรงหรือทรงกระบอกเอียงคือส่วนสูงของ
ทรงกระบอก ค าพดูของใครน่าเช่ือถือกวา่กนั 
     ก. ฟา้                                             ข. ฝน 
     ค. น่าเช่ือถือพอ ๆ กนั                      ง. ไมน่่าเช่ือถือทัง้สองคน 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ความสามารถใน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตัวอย่างค าถาม 

การอุปนัย ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความตอ่ไปนี ้
“ ในตอนทา้ยของชั่วโมงวิชาคณิตศาสตรค์รูและนกัเรียนรว่มกันสรปการ

หาพืน้ท่ีผิวปริซึมว่า พืน้ท่ีผิวของปริซึมเท่ากับสองเท่าของพืน้ท่ีฐานรวม

กบัพืน้ท่ีผวิขา้ง ” 

ใหน้ักเรียนพิจารณาค ากล่าว แลว้ตัดสินว่าค  ากล่าวนัน้ “ สนับสนุน” “ 
คดัคา้น” “ ไม่เก่ียวขอ้งกับ” หรือ “ยังไม่สามารถสรุปขอ้เท็จจริงได”้ จาก
การสรุปของครูและนกัเรียน 
ขอ้ (00) นิชากล่าววา่ “พืน้ท่ีผิวของปริซึมสามเหล่ียมค านวณไดจ้ากการ
พจิารณาพืน้ท่ีของดา้น ทัง้หมด 5 ดา้นรวมกนั” 
     ก. ค  ากลา่วนี ้สนบัสนนุ การสรุปของครูและนกัเรียน  
     ข. ค  ากลา่วนี ้คดัคา้น การสรุปของครูและนกัเรียน  
     ค. ค  ากลา่วนี ้ไมเ่ก่ียวขอ้งกบั การสรุปของครูและนกัเรียน  
     ง. ค  ากลา่วนี ้ยงัไมส่ามารถสรุปได ้

การนิรนัย ขอ้ (000) สว่นสงูของพีระมดิใดๆจะตัง้ฉากกบัฐานท่ีจดุซึ่งอยู่ห่างจากจุด
ยอดมุมของรูปเหล่ียมท่ีเป็น ฐานเป็นระยะเท่ากัน ถา้พีระมิดตรงฐาน
ส่ีเหล่ียมจัตรุสัแท่งหนึ่ง มีฐานยาวด้านละ 8 เซนติเมตร และ มีสงูเอียง
ยาว 5 เซนตเิมตร สว่นสงูของพีระมดินีจ้ะสรุปไดอ้ย่างไร 
     ก. พีระมดิตรงฐานส่ีเหล่ียมจตัรุสัมีสว่นสงู 5 เซนตเิมตร  
     ข. พีระมดิตรงฐานส่ีเหล่ียมจตัรุสัมีสว่นสงู 4 เซนตเิมตร  
     ค. พีระมดิตรงฐานส่ีเหล่ียมจตัรุสัมีสว่นสงู 3 เซนตเิมตร  
     ง. พีระมดิตรงฐานส่ีเหล่ียมจตัรุสัมีสว่นสงู 2 เซนตเิมตร 

การระบุข้อตกลงเบือ้งต้น ขอ้ (0000) “ปริซึมฐานสามเหล่ียมหนา้จั่วมีดา้นประกอบมมุยอดยาว 5 
เซนติเมตร ฐานยาว 8 ซ.ม. และปริซึมมีปริมาตร 180 ลบ.ซม. ” ขอ้ใด
เป็นเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ และ เป็นไปไดท่ี้ท าให้ข้อความขา้งตน้เป็นท่ี
ยอมรบั  
     ก. สามเหล่ียมหนา้จั่วมีสงูยาว 5 เซนตเิมตร  
     ข. สามเหล่ียมหนา้จั่วมีสงูยาว 8 เซนตเิมตร  
     ค.ปรซิึมฐานสามเหล่ียมหนา้จั่วมีสว่นสงู 10 เซนตเิมตร  
     ง. ปรซิึมฐานสามเหล่ียมหนา้จั่วมีพืน้ท่ีฐาน 12 เซนตเิมตร 
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ฉบบัท่ี 2 แบบวดัคอรเ์นลระดบัซี (Cornell Critical Thinking Test Level 
Z) เป็นแบบ 3 ตวัเลือก ใชก้บับุคคลท่ีมีความรูร้ะดบัสงู ในระดบัมัธยมศึกษา อุดมศกึษาขึน้ไป 14 
มุ่งวดัองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ การอุปนยั ความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มูล การพยากรณแ์ละการ
วางแผนการทดลอง การอ้างอิงผิดหลกัตรรกะ การนิรนัย การใหค้  าจ ากัดความ และการระบุ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถใชแ้บบวัดท่ีหลากหลาย   (ธรรมราช  
บุญทิพยเ์จรญิ, 2553: 29-30) ตามความเหมาะสมกบับรบิทของกลุม่เปา้หมายท่ีผูว้ิจยัตอ้งการวดั 
(ศราวุธ  จอมน า, 2557: 51) และนิยมน าแนวคิดแบบวดัมาตรฐานมาสรา้งแบบวดัท่ีใชก้ับบุคคล
และสาขาวิชาท่ีหลากหลาย (ธรรมราช  บุญทิพยเ์จริญ, 2553: 29-30) เพื่อศึกษาผูเ้รยีนในบรบิทท่ี
แตกต่างกัน (อโณทยั  นนัทสนุทร, 2558: 73) ในการปรบัแบบวดัไดมี้การปรบัเปลี่ยนจ านวนขอ้ 
ตวัเลือกและสถานการณ์โจทยต์ามความเหมาะสมของผูพ้ฒันา มีการปรบัขอ้ความของโจทยใ์ห้
สอดคลอ้งกับเนือ้หารายวิชา (ศราวุธ  จอมน า, 2557: 51) ทัง้นี ้ในการสรา้งแบบวดัท่ีมีขอ้ความ
โจทยท่ี์สอดคลอ้งกบัเนือ้หารายวิชา จะท าใหผู้เ้รยีนเกิดความรูส้กึว่าแบบวดัเก่ียวโยงกับเนือ้หาท่ี
ก าลงัศกึษา (ธรรมราช  บุญทิพยเ์จรญิ, 2553: 30)  

ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสรา้งแบบใช้แนวคิดของแบบวัด Cornell Critical Thinking Test 
Level X ของเอนนิสและมิลแมน เน่ืองจากกลุม่เป้าหมายท่ีผูว้ิจัยตอ้งการศึกษาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งเป็นวยัท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับแบบวัดมาตรฐานคอรเ์นลระดับเอกซ ์โดยได้ด  าเนินการสรา้งแบบวัดขึน้มาใหม่ 
เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความสามารถของผูเ้รยีนในบรบิทของรายวิชา ฟิสิกส ์ซึ่งมีลกัษณะ
เจาะจงในสว่นของรายวิชาและบริบทของเนือ้หา ท าใหมี้ความแตกต่างกับบริบทเนือ้หาของแบบ
วดัมาตรฐานของเอนนิสและมิลแมน ท่ีใชเ้หตกุารณท์ั่ว ๆ ไปมาเป็นประเด็นค าถาม ซึ่งไม่เก่ียวขอ้ง
กับบริบทของเนือ้หารายวิชา ซึ่งอาจสง่ผลต่อความสนใจและความตัง้ใจของนกัเรียนในการท า
แบบวดัน าไปสูก่ารไดม้าซึ่งขอ้มูลท่ีแสดงความสามารถของนกัเรยีนท่ีคลาดเคลื่อน โดยผูว้ิจัยไดมี้
การพัฒนาสถานการณ์/โจทยปั์ญหาใหเ้หมาสมกับบริบทของรายวิชาหรือเนือ้หา แลว้ใหผู้เ้รียน
พิจารณาเลอืกตอบตวัเลอืกท่ีเหมาะสม  

จากกา รศึกษาและทบทวนว ร รณกรรม เ ก่ี ย วกับความสามา รถ ในกา ร คิด 
อยา่งมีวิจารณญาณ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในงานวิจยันี ้

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณา ไตรต่รอง ขอ้มูล
หรือสถานการณ์ปัญหาตามหลักของเหตุผล มาพิจารณา โดยอาศัยความรู ้ ประสบการณ์  
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เพื่อน าไปสูก่ารสรุปและตดัสินใจอย่างอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถวัดจากแบบวดัท่ีสรา้งตาม
แนวคิดแบบวดัคอรเ์นลระดบัเอกซ ์เพื่อวดัความสามารถทัง้ 4 ดา้น คือ  

1. การตดัสินความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มูลและการสงัเกต หมายถึง การท่ีผูเ้รียน
ตดัสนิความถกูตอ้ง ความเป็นไปไดข้องขอ้มลู โดยการใหผู้เ้รยีนพิจารณาขอ้มลูหรอืสถานการณใ์น
แตล่ะขอ้ความ แลว้ตดัสนิวา่ขอ้ความใดมีความนา่เช่ือถือกวา่กนั 

2. การอุปนัย หมายถึง การท่ีผูเ้รียนพิจารณาตัดสินไดว้่าขอ้เท็จจริงใดสนับสนุน 
คดัคา้น หรอืไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้สรุป/ขอ้สงัเกต หรอืขอ้ความ โดยการใหผู้เ้รยีนพิจารณาค ากลา่วใน
แตล่ะขอ้ความ แลว้ตดัสนิวา่ค ากลา่วนัน้ สนบัสนนุหรอืคดัคา้น กบัขอ้สรุป 

3. การนิรนยั หมายถึง การท่ีผูเ้รยีนหาขอ้สรุปจากขอ้ความ ซึ่งขอ้สรุปท่ีไดต้อ้งมีความ
สมเหตุสมผล โดยการใหผู้เ้รียนพิจารณาค ากล่าวในแต่ละขอ้ความ แลว้ตัดสินว่าค ากล่าวนั้น  
มีขอ้สรุปเป็นไปตามขอ้ใด 

4. การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ หมายถึง การท่ีผูเ้รยีนตดัสนิวา่สิ่งใดจ าเป็นตอ้งเกิดก่อน 
เพื่อเกิดความสมเหตสุมผล โดยการใหผู้เ้รียนพิจารณาค ากลา่วในแต่ละขอ้ความ แลว้ตดัสินว่าค า
กลา่วใด เป็นเหตผุลท่ีนา่เช่ือถือ และเป็นไปไดท่ี้ท าใหข้อ้ความขา้งตน้เป็นท่ียอมรบั 

 
4. ความพึงพอใจ 

4.1 ความหมายและความส าคัญของความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้กึหรือทศันคติของบุคคล      (Good, 1973: 320; 

นฤมล  บุญเกษม, 2558: 66; สุรุจิรา  บุญเลิศ, 2556: 30) เกิดขึน้เม่ือไดป้ฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
แลว้เกิดผลส าเรจ็ตามความคาดหวงัหรอืตามความตอ้งการ (Good, 1973: 320; นฤมล  บุญเกษม
, 2558: 66) เม่ือประสบผลส าเรจ็จะเกิดเป็นอารมณค์วามรูส้กึของตวับุคคลท่ีมีการแสดงพฤติกรรม
ออกมาในดา้นบวก (Good, 1973: 320; Kayastha & Kayastha, 2012: 41) ซึ่งระดบัของความพงึ
พอใจนัน้ขึน้อยูก่บัความคาดหวงัของบุคคล (Good, 1973: 320; นฤมล  บุญเกษม, 2558: 66)  

ความพึงพอใจสง่ผลตอ่การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  ของบุคคล   (Good, 1973: 281; 
สรุุจิรา  บุญเลศิ, 2556: 30) การท่ีบุคคลจะเรยีนรูส้ิ่งใด ๆ สภาวะพืน้ฐานของจิตใจของบุคคลนัน้ ๆ 
จะตอ้งอยู่ในความพึงพอใจต่อกิจกรรมดงักลา่ว การปฏิบติังานจึงจะเกิดผลส าเรจ็และมีคุณภาพ 
(Rogers, 1959: 114; จารุวรรณ  เทวกลุ, 2555: 19; นฤมล  บุญเกษม, 2558: 66) ซึ่งในกิจกรรม
การเรียนรู ้ความพึงพอใจเป็นสิ่งท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความสนใจและอยากปฏิบัติงานให้ส  าเร็จ  
(Good, 1973: 281; สรุุจิรา  บุญเลิศ, 2556: 30) การท่ีผูเ้รยีนจะแสดงพฤติกรรมความพงึพอใจต่อ
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กิจกรรมการเรียนการสอนไดน้ัน้ ผูส้อนจะตอ้งสรา้งแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุน้ท่ีท าใหผู้ ้เรียนเกิด
พฤติกรรมความพงึพอใจ (สมเกียรติ  วิสทฺุโธ, 2560: 175) และเม่ือผูเ้รียนมีความพงึพอใจก็จะท า
ใหเ้รยีนรูไ้ดอ้ยา่งเต็มประสทิธิภาพ (Rogers, 1959: 114)  

สรุปไดว้า่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรูส้กึเม่ือไดป้ฏิบติักิจกรรมตา่ง ๆ แลว้เกิดผล
ส าเร็จตามความคาดหวงั เกิดเป็นความรูส้กึและการแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก ซึ่งขึน้อยู่
กับความคาดหวังของแต่ละบุคคล และเม่ือน ามาใช้ในทางการศึกษา จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความ
สนใจและตอ้งการปฏิบติังานใหส้  าเรจ็ ดงันัน้ ผูส้อนจะตอ้งสรา้งแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความพงึพอใจจะเรยีน เพื่อใหด้  าเนินการเรยีนการสอนเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ 

4.2 ทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นความรูส้กึของบุคคลเม่ือไดป้ฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ แลว้เกิดผล

ส าเร็จตามความคาดหวัง (Good, 1973: 320; นฤมล  บุญเกษม, 2558: 66; สรุุจิรา  บุญเลิศ, 
2556: 30) ในทางการศึกษาความพึงพอใจมีส่วนท าให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู ้  
และปฏิบติังานใหส้  าเร็จ (สรุุจิรา  บุญเลศิ, 2556: 30) ซึ่งการจะท าใหผู้เ้รยีนอยูใ่นสภาวะพงึพอใจ
นั้น  ผู ้สอนจะต้องสนับสนุนผู้เรียนอย่าง เ ต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สรุุจิรา บุญเลิศ (2556) ท่ีศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิ สรุปว่า ผูเ้รียนท่ีมีระดับ
สติปัญญาเทา่กนั ถา้ไดร้บัแรงจูงใจในการเรยีนท่ีต่างกนั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก็จะแตกต่างกัน
ดว้ย จากการศกึษาพบวา่ มีนกัการศกึษาไดเ้สนอทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจ ดงันี ้

ทฤษฎีแรงจู ง ใจของแมคคลีแลนท์ (McClelland’s Achievement Motivation 
Theory) (McClelland, 1987) ท่ีกลา่วว่า การจูงใจเป็นสิ่งท่ีท าใหบุ้คคลตอ้งการท างานใหส้  าเร็จ 
เพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหท้  างานอ่ืนตอ่ไป โดยแรงจูงใจท่ีส  าคญัท่ีสดุคือ  ความตอ้งการความส าเร็จ  

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Ganeral Theory of Human Motivation) 
(Maslow, 1970-144) ระบวุา่ ความส าเรจ็ของบุคคลจะตอ้งการจากการไดร้บัการจูงใจท่ีเหมาะสม
ตอ่ความตอ้งการของบุคคลนัน้ ๆ และไดมี้การอธิบายพฤติกรรมของมนษุยว์่าจะมีความตอ้งการท่ี
เป็นไปตามล าดบั ดงันี ้         

1. ความตอ้งการดา้นรา่งกาย เป็นความตอ้งการพืน้ฐานเพื่อช่วยในการ
ด ารงชีวิต  

2. ความต้องการด้านความปลอดภัย เป็นความต้องการหลีกหนี 
จากอนัตราย และสรา้งความรูส้กึปลอดภยั และมั่นคงใหก้บัตนเอง 
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3. ความตอ้งการทางสงัคม เป็นความตอ้งการการด ารงชีวิตในสงัคม
รว่มกบัผูอ่ื้น การสรา้งสมัพนัธภาพเพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น 

4. ความตอ้งการการยอมรบันบัถือ เป็นความตอ้งการการยอมรบันบัถือ
จากผูอ่ื้น ตอ้งการเป็นท่ีนบัถือยกยอ่งจากผูอ่ื้น 

5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต เป็นความตอ้งการท่ีจะใหส้ิ่งทุก
อยา่งเป็นไปตามความนกึคิดของตนเอง   

จะเห็นไดว้า่ แรงจูงใจ ใชก้ระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยู่ในสภาวะพึงพอใจ (Good, 1973: 281; 
สรุุจิรา  บุญเลิศ, 2556: 30) ซึ่งนกัจิตวิทยาไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic motivation) เกิดจากสิ่งแวดลอ้มภายนอกท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจภายใน 
เช่น วิธีสอน บุคลิกภาพของผูเ้รียน และเทคนิคการสอนของผูส้อน เป็นตน้ 2) แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) เป็นความรูส้กึภายใน ท่ีสง่ผลต่อการกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมตอบสนอง
ของผูเ้รียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสว่นใหญ่ ผูส้อนมักจะสรา้งแรงจูงใจภายนอกก่อน 
เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้กึท่ีดีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ก่อใหเ้กิดการสรา้งแรงจูงใจ
ภายในท่ีสง่ผลต่อการแสดงพฤติกรรมความพึงพอใจของผูเ้รยีน (จารุวรรณ  เทวกลุ, 2555: 19-20) 
แตไ่ม่วา่จะเป็นการสรา้งแรงจูงใจภายนอกหรอืภายใน ผูส้อนจะตอ้งกระท าอยา่งสม ่าเสมอ เพราะ
เม่ือผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมจนประสบความส าเร็จแลว้นัน้ ก็อาจจะท าใหแ้รงจูงใจลดลง สง่ผลให้
ความพงึพอใจลดลงตามไปดว้ย ผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดความพงึพอใจอยา่งตอ่เน่ือง (Rogers, 
1959: 114) 

ดงันัน้ ความพึงพอใจ มีสว่นท าใหผู้เ้รยีนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู ้และปฏิบติังานท่ี
ได้รบัมอบหมายใหป้ระสบผลส าเร็จ ซึ่งสภาวะของความพึงพอใจดังกล่าว มีพืน้ฐานมาจาก
แรงจูงใจ ผูเ้รยีนจะแสดงพฤติกรรมความพงึพอใจไดเ้ม่ือไดร้บัการสรา้งจูงใจที่เหมาะสม และแมว้่า
ผูเ้รียนแตล่ะคนอาจมีความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนัตามล าดบัขัน้ของ มาสโลว ์(Maslow) แตทุ่กขัน้
ของความตอ้งการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความตอ้งการความส าเร็จ โดยในส่วนของการจัด 
การเรียนรู ้ผูส้อนตอ้งใช้แรงจูงใจทัง้ภายนอกและภายในมากระตุน้เพื่อท าใหเ้กิดความรูส้ึกท่ีดี
อยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดประสทิธิผลหลงัผา่นประสบการณไ์ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.3 การวัดความพึงพอใจ 
การวดัความพงึพอใจ เป็นการวดัในดา้นจิตพิสยัท่ีสะทอ้นความรูส้กึของผูถู้กวดั และ

เป็นสิ่งท่ีสังเกตเห็นไม่ไดโ้ดยตรง จึงต้องมีการวัดทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคล
เหลา่นัน้ (สุรุจิรา  บุญเลิศ, 2556: 30-31) ซึ่งการวดัความพึงพอใจสามารถท าไดห้ลากหลายวิธี  
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ไม่ว่าจะเป็นการสงัเกต การสมัภาษณ ์และการใชแ้บบสอบถาม   (ภณิดา  ชัยปัญญา, 2541: 11; 
สรุุจิรา  บุญเลิศ, 2556: 31) ในทางการศึกษา การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการวัดท่ีนิยมใช้ใน
ศกึษาความพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู ้(บวัขาบ  พนมชัยสวา่ง, 2559: 34-35; สรุุจิรา  บุญเลศิ, 
2556: 31) ดงัเช่นงานวิจัยของ สรุุจิรา บุญเลิศ. (2556) ท่ีวดัความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู ้
ดว้ยบทปฏิบติัการทดลองเสมือนจรงิ เรื่อง สารละลายกรดและเบส โดยผูส้อนตอ้งด าเนินการสรา้ง
ขอ้ค าถาม เพื่อตอ้งการทราบระดบัความพงึพอใจจากการเลอืกค าตอบ (ภณิดา  ชยัปัญญา, 2541: 
11) และจากการศึกษา พบว่าได้มีการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจแบ่งเป็น 3 รูปแบบ 
รายละเอียดดงันี ้

4.3.1 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Rating 
Scale)  

เป็นแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยชุดค าถาม เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ
คิดเห็น และความสนใจในดา้นต่าง ๆ ผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นผูป้ระเมินคณุลกัษณะท่ีตอ้งการ
วดัออกมาเป็นระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบั ตัง้แตร่ะดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ย
ปานกลาง/ไม่แนใ่จ ไม่เห็นดว้ยมาก และไม่เห็นดว้ยมากท่ีสดุ (กรองได  อุณหสตู, 2555: 8) จากผล
การศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามีการพัฒนาแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกับ
เปา้หมายในการวดัของผูว้ิจยั ในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันี ้

จารุวรรณ เทวกุล (2555) ใช้แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีท่ี 1 -3 ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวดัฉะเชิงเทรา ผ่านแบบสอบถามแบบประเมินคา่แบบลิเคิรท์ จ านวน  
6 ดา้น รวมทัง้สิน้ 54 ขอ้ ดงัตวัอยา่ง 

ตาราง 5 ตวัอยา่งแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่แบบลเิคิรท์ ของ จารุวรรณ เทวกุล (2555) 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. ด้านเนื้อหา 

   ขอ้ (0) เนือ้หาความรูใ้นรายวชิามีประโยชนต์อ่การด ารงชีวติ      
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   ขอ้ (00) ใชส่ื้อการสอนท่ีมีความหลากหลาย       
3. ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน 

   ขอ้ (000) ผูส้อนพดูจาสภุาพ       
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ตาราง 5 (ตอ่) 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน 

  ขอ้ (0000) หอ้งเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบรอ้ย      

5. ด้านการจัดบริการ 

   ขอ้ (00000) จดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

     

6. ด้านการวัดผลแลประเมินผล 

   ขอ้ (000000) มีการวดัผลก่อนและหลงัเรียน      

 
สรุุจิรา บุญเลิศ (2556) ท่ีใชแ้บบสอบถามเพื่อวดัความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนรูด้ว้ยบทปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง เรื่อง สารละลายกรดและเบส โดยมีลกัษณะ
เป็นแบบลเิคิรท์ จ านวน 4 ดา้น รวมทัง้สิน้ 15 ขอ้ ดงัตวัอยา่ง  

ตาราง 6 ตวัอยา่งแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่แบบลเิคิรท์ ของ สรุุจิรา บุญเลศิ (2556) 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. ดา้นเนือ้หา 
   ขอ้ (0) เนือ้หาการทดลองมีความน่าสนใจ      
2. ดา้นภาพ ภาษา ตวัอักษรและสี 
   ขอ้ (00) ภาษาที่ใชเ้ขา้ใจง่าย      
3. ดา้นความรู้สึกนึกคิดตอ่การจดัการเรียนรู้  

   ขอ้ (000) บทปฏิบติัการเสมือนจริงใชง้านยาก      

4. ดา้นการแสดงออกตอ่กิจกรรม 

  ขอ้ (0000) นกัเรียนมีสว่นรวมในการทดลองทกุขัน้ตอนและ
เกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
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4.3.2 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล 
(Semantic Differential Rating Scale) 

เป็นแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยชุดค าถามท่ีแสดงถึงพฤติกรรมและความพงึ
พอใจท่ีตอ้งการวดั ผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นผูป้ระเมินคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวัดออกมาเป็น
ระดบัต่าง ๆ ตามระดบัความพงึพอใจเป็น 7 ระดบั ซึ่งมีทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเลขท่ีแสดงระดบัความ
พึงพอใจตั้งแต่ระดับต ่าสุดถึงระดับสูงสุด โดยตัวเลข 1-3 จะถูกระบุดา้นขวาแทนระดับความ
คิดเห็นทางบวก ตวัเลขใหต้วัเลข 0 ตรงกลางแทนการไม่สามารถตดัสินการแสดงออกพฤติกรรม
นัน้ได ้ตวัเลขดา้นซา้ยแทนระดบัความคิดเห็นทางลบ (บวัขาบ  พนมชยัสวา่ง, 2559: 81) หรือระบุ
เป็นขอ้ความท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั (กาญจนา  วธันสนุทร, 2550: 33) ดงัตวัอยา่ง 

ตาราง 7 ตวัอยา่งแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่แบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล รูปแบบ
ตวัเลข 

ค าคุณศัพท ์

ระดับพฤติกรรม 

ค าคุณศัพท ์
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ตัดสิน
ไม่ได ้

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 

ยาก 3 2 1 0 1 2 3 งา่ย 

ตาราง 8 ตวัอยา่งแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่แบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล รูปแบบ
ขอ้ความ 

ข้อความ 

ระดับพฤติกรรม 

ดีมาก ดี 
คอ่น 
ขา้งดี 

ดีและ
ไม่ดี
พอ ๆ 
กนั 

คอ่น 
ขา้ง 
ไม่ดี 

ไม่ดี 
ไม่ดี
เลย 

        

 
จากการศกึษา พบวา่ สิ่งส  าคญัส  าหรบัการวดัก็คือการไดร้บัความรว่มมือจากผูถ้กูวดั  

โดยเป็นการวดัความคิดเห็นทางออ้ม หากผูถู้กวดัระบุความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกบัความรูส้กึท่ีแทจ้ริง
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ของตนเอง ผลของการวดัอาจเกิดความคลาดเคลื่อน (สรุุจิรา  บุญเลิศ, 2556: 31) การเลือกใช้
อุปกรณจ์ึงช่วยใหไ้ดข้อ้มูลจากผูถู้กวดัท่ีเป็นความจริงและสามารถน าไปพฒันาต่อยอดต่อไปได ้
(นภา  หลิมรตัน ,์ 2544: 8) อีกทัง้เครื่องมือวัดท่ีดีควรสะดวกต่อการใช้งานและการตอบความ
คิดเห็นของผูว้ดั (สรุุจิรา  บุญเลศิ, 2556: 31) โดยขอ้ค าถามตอ้งชดัเจน มีความเขา้ใจงา่ย ไม่ยาว
จนเกินไป และจะตอ้งมีการระบุเกณฑท่ี์ชดัเจน ไม่ซบัซอ้น (ภณิดา  ชยัปัญญา, 2541: 11) 

ดงันัน้ ผูว้ิจัยจึงเลือกใชแ้บบสอบถามมาตราสว่นแบบลิเคิรทฺ์(Likert Rating Scale) 
เพื่อน ามาวัดระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้เน่ืองจาก เป็นแบบวัดความพึงพอใจท่ี
สะดวกตอ่การใชง้านและการตอบความคิดเห็นของผูเ้รยีน มีขอ้ค าถามทีชดัเจน และมีการระบุการ
แปลความหมายท่ีชัดเจน ไม่ซับซ้อน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีแบง่ตามองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูท้ัง้หมด 4 ดา้น ซึ่งแตล่ะดา้น
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู ้ โดย จารุวรรณ เทวกุล, สุรุจิรา บุญเลิศ และ สุเมธ  
เนาวรุ์่งโรจน  ์(จารุวรรณ  เทวกุล, 2555: 41; สุเมธ  เนาวรุ์่งโรจน์, 2560: 143; สรุุจิรา  บุญเลิศ, 
2556: 125) ไดก้ลา่วถึงปัจจัยแต่ละดา้นท่ีมีความส าคญัต่อการจัดการเรียนรูด้งันี ้ไดแ้ก่ 1. ดา้น
กิจกรรมการเรยีนรู ้2. ดา้นบุคลกิภาพของครูผูส้อน 3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน 4. ดา้นการ
วดัและประเมินผล  

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความพึงพอใจ ในเรื่องเ ก่ียวกับ 
ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และการวัดความพึงพอใจ ผูว้ิจัยสามารถก าหนด
นิยามศพัทเ์ฉพาะของ ความพงึพอใจในงานวิจยันี ้

ความพึงพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู ้หมายถึง ความรูส้กึของผูเ้รียนเม่ือไดเ้รียนรูผ้่านการ
จดัการเรียนรู ้ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ แลว้เกิดผลส าเร็จตามความคาดหวงั เกิดเป็นความรูส้กึและ
การแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก ซึ่งสามารถวดัไดจ้ากแบบสอบถามมาตราสว่นแบบลเิคิรทฺ์ 
5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย  
ขอ้ค าถามท่ีแบง่ตามองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูท้ัง้หมด 4 ดา้น ดงันี ้ 

1. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้หมายถึง ความพึงพอใจตอ่การด าเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้วิธีการจัดการเรียนรู ้การใชส้ื่อประกอบการเรียนรู ้การมีสว่นรว่มของผูเ้รียนในกิจกรรมการ
เรยีนรู ้

2. ดา้นผูส้อน หมายถึง ความพึงพอใจต่อเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ้ความรอบรู ้
อธิบายเนือ้หาไดช้ดัเจน ความเป็นกนัเอง ความสภุาพ แตง่กายเหมาะสม ของผูส้อน 
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3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการหอ้งเรียน 
ความสะอาด แสงสวา่งเพียงพอ ปราศจากสิ่งรบกวน  

4. ดา้นการวดัและประเมินผล หมายถึง ความพงึพอใจตอ่วิธีการท่ีผูส้อนใชใ้นการวดั
และประเมินผลผูเ้รยีน มีการวดัท่ีหลากหลายและครอบคลมุ มีเกณฑท่ี์ชดัเจนและยติุธรรม 

 
5. คะแนนจุดตดั  

5.1 ความหมายของคะแนนจุดตดั 
คะแนนจุดตัด หมายถึง จุดหรือคะแนนท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด (Berk, 1976; Kurpius, 

2006; วรชยั  สทุธไชย, 2559: 27; ศิริพนัธ ์ ติยวงศส์วุรรณ, 2554: 27) คะแนนจุดตดัใชเ้ป็นเกณฑ์
ส  าหรบัตดัสินผูเ้รียน (Zieky, 2008; สรุีพร  อนุศาสนนนัท,์ 2550: 22) โดยคะแนนจุดตดัใชใ้นการ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ผู ้รอบรู ้คือ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีคะแนนสูงถึงเกณฑ์ และ  
2. ผูไ้ม่ รอบรู ้คือ กลุม่ผูเ้รยีนท่ีมีคะแนนนอ้ยกวา่เกณฑ ์(Berk, 1976; วรชยั  สทุธไชย, 2559: 27) 

ดงันัน้ สรุปไดว้า่ คะแนนจุดตดั หมายถึง คะแนนท่ีมีค่านอ้ยท่ีสดุ ท่ีผูว้ดัใชเ้ป็นเกณฑ์
ส  าหรบัตดัสนิผลและจ าแนกกลุม่ผูเ้รยีน  

5.2 วิธีก าหนดคะแนนจุดตัด 
การหาคะแนนจุดตดัมีหลากหลายวิธี การเลือกวิธีใชข้ึน้อยู่กบับรบิทของผูท่ี้ตอ้งการ

ศกึษา โดยตอ้งมีความสอดคลอ้งกับขอ้มูล วิธีการเก็บขอ้มูล และการแปลผล โดยเลือกใชว้ิธีการ
เลอืกคะแนนจุดตดัของเบอรก์ (Berk, 1976: 4-9) เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีค านวณไดง้่าย ไม่ซบัซอ้น 
สะดวกและนิยมใชใ้นทางการศกึษา (กฤษณา  โลหการก, 2559: 62; พรณิชา  พรหมเสนา, 2560: 
59; วรชยั  สทุธไชย, 2559: 27) เหมาะส าหรบัแบบวดัปรนยัและมีจ านวนขอ้สอบมาก ๆ ได ้(สรุพีร  
อนุศาสนนนัท ,์ 2550: 33) โดยวิธีการไดม้าซึ่งเกณฑด์งักลา่ว พิจารณาจากจุดตดัของกราฟท่ีได้
จากการแจกแจงความถ่ีของคะแนนระหวา่งผูเ้รยีนกลุม่ท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้ละกลุม่ท่ียงัไม่ได้
รบัการจดัการเรยีนรูแ้ลว้น ามาเป็นคะแนนพยากรณ ์(Berk, 1976: 4-9; กฤษณา  โลหการก, 2559: 
62-63) โดยใชจุ้ดตดัของคะแนนท่ีแบ่งกลุม่ผูเ้รียนได ้2 กลุม่ อันไดแ้ก่ 1) กลุม่ท่ีไดร้บัการสอนให้
เป็นผูร้อบรู ้(Master) และ 2) กลุม่ท่ีไม่ไดร้บัการสอนใหเ้ป็นผูไ้ม่รอบรู ้(Non Master) (กฤษณา  
โลหการก, 2559: 63; วรชยั  สทุธไชย, 2559: 28) จากนัน้ใหผู้เ้รยีนทัง้สองกลุม่ท าแบบทดสอบแลว้
พิจารณาการกระจายคะแนนของผูเ้รียนทัง้ 2 กลุม่ ซึ่งจะคาบเก่ียวกันท่ีจุดตดัของกราฟทัง้สอง 
เรยีกวา่ คะแนนพยากรณ ์(Berk, 1976: 6) ดงัภาพประกอบท่ี 6 
 



  43 

 

ภาพประกอบ 6 คะแนนพยากรณท่ี์ไดจ้ากจุดตดัของการกระจายคะแนนผูเ้รยีนกลุม่ ของ เบอรก์ 
(Berk, 1976: 6) 

จากภาพประกอบ แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนพยากรณท์ าใหส้ามารถแบ่งลกัษณะของ
กลุม่ผูเ้รยีนออกเป็น 4 กลุม่ ดงัตารางท่ี 9 

 

ตาราง 9 การจ าแนกแบง่ลกัษณะของกลุม่ผูเ้รียนจากคา่คะแนนพยากรณ ์

คะแนนพยากรณ ์

เกณฑใ์น
แบบทดสอบ 

การจ าแนกเกณฑ ์
หลังเรียน ก่อนเรียน 

รอบรู้ รอบรูจ้รงิ (TM) รอบรูไ้มจ่รงิ (FM) 

ไม่รอบรู้ ไม่รอบรูไ้ม่จรงิ (FN) ไม่รอบรูจ้รงิ (TN) 

 
เพื่อใหไ้ดค้ะแนนจุดตดัท่ีเหมาะสมจ าเป็นตอ้งพิจารณา ดงันี ้(Berk, 1976: 7) 
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5.2.1 พิจารณาโดยใชค้วามน่าจะเป็น โดยในการหาคะแนนจุดตดัจะตอ้ง
ด าเนินการวิเคราะหค์วามน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยจ าแนกผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่มขา้งต้น  
ซึ่งความนา่จะเป็นของเหตกุารณท์ัง้ 4 สามารถหาไดจ้ากสดัสว่นของจ านวนผูเ้รยีน ดงันี ้ 

  p (TM)   =   TM / (M + N)  
  p (FM)   =   FM / (M + N) 
  p (TN)   =   TN / (M + N) 
  p (FN)   =   FN / (M + N) 
เม่ือ  p (TM) แทน  ความนา่จะเป็นของการรอบรูจ้รงิ 
  p (FM) แทน  ความนา่จะเป็นของการรอบรูไ้ม่จรงิ 
  p (TN) แทน  ความนา่จะเป็นของการไม่รอบรูจ้รงิ 
  p (FN) แทน  ความนา่จะเป็นของการไม่รอบรูไ้ม่จรงิ 
  TM แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุม่รอบรูจ้รงิ 
  FM แทน  จ านวนนกัเรยีนกลุม่รอบรูไ้ม่จรงิ 
  TN แทน  จ านวนนกัเรยีนกลุม่ไม่รอบรูจ้รงิ 
  FN แทน  จ านวนนกัเรยีนกลุม่ไม่รอบรูไ้ม่จรงิ 
จากความนา่จะเป็นดงักลา่ว สามารถน ามาหาความนา่จะเป็นของผูร้อบรูใ้น

กลุ่มประชากร และความน่าจะเป็นของการพยากรณ์ว่ารอบรู ้ในกลุ่มประชากร จากสูตร  
 (Berk, 1976: 7) 

 BR   =   p (FN) + p (TM) 
 SR   =   p (TM) + p (FM) 
เม่ือ  BR แทน  ความนา่จะเป็นของผูร้อบรูใ้นกลุม่ประชากร 
  SR แทน  ความน่าจะเป็นของการพยากรณ์ว่ารอบรูใ้น

       กลุม่ประชากร 
ดงันัน้ ความนา่จะเป็นของผูไ้ม่รอบรูใ้นประชากร  = 1 – BR 
  ความนา่จะเป็นของการพยากรณว์า่ไม่รอบรูใ้นประชากร = 1 – SR 
5.2.2 คะแนนจุดตดัท่ีเหมาะสมจะตอ้งสามารถพยากรณก์ารรอบรูข้องผูเ้รยีน

ไดส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์คือ จะตอ้งใหมี้กลุม่ท่ีรอบรูจ้ริงและไม่รอบรูจ้ริงมีจ านวนมากท่ีสดุ หรอืท า
ใหก้ลุม่ท่ีรอบรูไ้ม่จรงิ และไม่รอบรูไ้ม่จรงิมีจ านวนนอ้ยท่ีสดุ ดงันัน้ คะแนนจุดตดัท่ีเหมาะสมจึงตอ้ง
พิจารณาจากความนา่จะเป็นแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี ้(ลว้น  สายยศ, 2538) 
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1) p(TM) + p(TN) มีคา่สงูท่ีสดุ หมายถึง ความน่าจะเป็นของการตดัสนิใจท่ี
ถกูมีคา่สงูสดุ  

2) p(FM) + p(FN) มีค่าต ่าท่ีสดุ หมายถึง ความนา่จะเป็นของการตดัสนิใจท่ี
ผิดมีคา่ต ่าสดุ  

5.2.3 พิจารณาโดยใช้สมัประสิทธ์ิความเท่ียงตรง ซึ่งจะแสดงว่า คะแนน
จุดตดัใชใ้นการจ าแนกไดดี้เพียงใด โดยใชส้ตูร (Berk, 1976: 7) 
 

∅𝐕𝐂 =
𝐩(𝐓𝐌) − 𝐁𝐑(𝐒𝐑)

𝐁𝐑(𝟏 − 𝐁𝐑)𝐒𝐑(𝟏 − 𝐒𝐑)
 

 
เม่ือ  ∅𝐕𝐂 แทนคา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงตรงของคะแนนจุดตดั 
  p (TM) แทนความนา่จะเป็นของการรอบรูจ้รงิ   
  BR แทนความนา่จะเป็นของผูร้อบรูใ้นกลุม่ประชากร 
  SR แทนความนา่จะเป็นของการพยากรณว์า่รอบรูใ้นกลุม่ 
จากสตูร จะเห็นวา่ ถา้ BR = SR จะท าใหค้่า ∅𝐕𝐂 มีค่าสงูสดุใกลเ้คียง 1.00 

โดยคา่ ∅𝐕𝐂 มีคา่สงูแสดงวา่คะแนนจุดตดัมีความเหมาะสม 
ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงน าวิธีการของเบอรก์ (Berk) เพื่อน าไปสรา้งเป็นเกณฑ์ เน่ืองจากเป็น

วิธีการท่ีเหมาะส าหรับแบบวัดปรนัย ค านวณได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกและนิยมใช้ในทาง
การศกึษา โดยพิจารณาจุดตดัของกราฟแจกแจงความถ่ีของคะแนนระหว่างผูเ้รียนกลุม่ท่ีผ่านการ
ปฏิบติัและกลุม่ท่ียงัไม่ไดผ้่านการปฏิบติั แลว้น ามาก าหนดเป็นคะแนนพยากรณ ์แลว้น าคะแนน
มาพิจารณาเพื่อคดัเลือกคะแนนท่ีมีค่าความน่าจะเป็นในการตดัสินใจถูกตอ้งมากท่ีสดุ ค่าความ
นา่จะเป็นท่ีผิดพลาดนอ้ยท่ีสดุ และสมัประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของคะแนนเกณฑม์ากท่ีสดุมาเป็น
คะแนนจุดตดั 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
2. การศกึษาน ารอ่ง 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. การด าเนินการดา้นจรยิธรรมวิจยัในมนษุย ์
 

1. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC 
1.1  ศึกษา เอกสาร ท่ี เ ก่ี ยวกับการจัดการ เ รียน รู ้แบบสืบ เสาะหาความ รู ้  

และกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC เพื่อใชใ้นการจดัท าแผนกาจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 
1.2 ศึกษาหลกัสตูร สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ฟิสิกส ์เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง 

โดยศึกษามาตรฐาน ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดสาระการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล  
และแบง่เนือ้หาใหเ้หมาะสม ดงัตารางที่ 1  

1.3 จัดท าแผนกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีใชว้งจรการเรียนรู ้5E ท่ีเสริมดว้ยกระบวนการ
แก้ปัญหาแบบ DAPIC ในขั้นขยายความรู ้ ผ่านค าถามหรือสถานการณ์ปัญหาท่ีท้าทาย
ความสามารถ เพื่ อกระตุ้นให้เกิดความสนใจท่ีจะด าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอย่างตอ่เน่ืองและเต็มศกัยภาพ โดยมีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 10 
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ตาราง 10 ประเด็นปัญหาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ DAPIC รว่มกบักระบวนการ
แกปั้ญหาแบบ DAPIC ในขัน้ขยายความรู ้

แผนการ
จดัการเรยีนรู ้

ประเด็นเนือ้หา ประเด็นปัญหา 

1. ระยะทาง
และการ
กระจดั 

1. ความหมาย
ของระยะทาง
และการกระจดั 
2. ความเหมือน
และความ
แตกตา่งของ
ระยะทางและ
การกระจดั 
3. วิธีการหา
ระยะทางและ
การกระจดั 

1. สถานการณจ์ากคลปิวีดิทศันก์ารเดินทางในลกัษณะ
เสน้ตรง (ท่ีมา 
https://www.youtube.com/watch?v=21BwUNDOQno) 
แลว้ตัง้ค  าถามกบันกัเรยีนวา่ ในการเดินทางท่ีปรากฏใน
คลปิวีดิโอ นกัเรยีนสามารถหาคา่ระยะทางและการกระจดั
ไดห้รอืไม่อยา่งไร 
2. สถานการณท่ี์มีความซบัซอ้นกวา่เดิมโดยก าหนด
เงื่อนไขวา่ ถา้การเดินทางเปลี่ยนทิศ หรอืไม่ไดเ้ดินทางเป็น
เสน้ตรงตลอดเสน้ทาง นกัเรยีนสามารถหาคา่ระยะทาง
และการกระจดัไดอ้ยา่งไร โดยครูผูส้อนก าหนดเหตกุารณ์
การเคลื่อนท่ีดงัตอ่ไปนี ้
- การเดินทางจากหนา้หอ้งไปหลงัหอ้ง จากนัน้เดินกลบัมา
หนา้หอ้งอีกครัง้ในลกัษณะทางตรง 
- การเดินทางจากมมุหลงัหอ้งฝ่ังซา้ยไปมมุหลงัหอ้งฝ่ังขวา 
จากนัน้เดินทางขึน้ไปมมุหนา้หอ้งฝ่ังขวาในลกัษณะ
ทางตรง 
- การเดินทางรอบสนามบาสเกตบอล จ านวน 1 รอบ 
- การเดินทางรอบสนามบาสเกตบอล จ านวน 2 รอบ 
- การเดินทางเป็นวงกลม จ านวน 1 รอบ 
- การเดินทางเป็นวงกลม จ านวน 2 รอบ 
- การเดินทางเป็นครึง่วงกลม 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21BwUNDOQno
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ตาราง 10 (ตอ่) 

แผนการ
จดัการเรยีนรู ้

ประเด็นเนือ้หา ประเด็นปัญหา 

2. อตัราเรว็
และความเรว็ 

1. ความหมาย
ของอตัราเรว็และ
ความเรว็ 
2. ความเหมือน
และความ
แตกตา่งของ
อตัราเรว็และ
ความเรว็ 
3. วิธีการหา
อตัราเรว็และ
ความเรว็ 

1. น าสถานการณก์ารดงึแถบกระดาษผา่นเครื่องเคาะ
สญัญาณเวลา เพื่อใหน้กัเรยีนสงัเกตจุดท่ีเกิดขึน้บนแถบ
กระดาษ 
2. ตัง้ประเด็นปัญหาวา่ การหาอตัราเรว็และความเรว็จาก
การดงึแถบกระดาษผา่นเครื่องเคาะสญัญาณเวลามี
วิธีการหาอยา่งไร และอตัราเรว็และความเรว็ในการดงึแถบ
กระดาษมีคา่เทา่ใด  

3. ความเรง่ 1. วิธีการหา
ความเรง่ 

1. น าสถานการณก์ารดงึแถบกระดาษผา่นเครื่องเคาะ
สญัญาณเวลา เพื่อใหน้กัเรยีนสงัเกตจุดท่ีเกิดขึน้บนแถบ
กระดาษ 
2. ตัง้ประเด็นปัญหาวา่ การหาความเรง่ในการดงึแถบ
กระดาษมีวิธีการหาอยา่งไร และความเรง่ในการดงึแถบ
กระดาษมีคา่เทา่ใด 

4. กราฟของ
การเคลื่อนท่ี
แนวตรง 

1. ความสมัพนัธ์
ระหวา่งกราฟการ
เคลื่อนท่ีแนวตรง 

1. ยกตวัอยา่งสถานการณปั์ญหาในรูปแบบของกราฟ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเรว็กบัเวลา (ดงัรูป) แลว้ตัง้
ประเด็นค าถามกบันกัเรยีนวา่ จากกราฟนกัเรยีนสามารถ
อธิบายลกัษณะการเคลื่อนท่ีของวตัถไุดอ้ยา่งไร 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

แผนการ
จดัการเรยีนรู ้

ประเด็นเนือ้หา ประเด็นปัญหา 

    
 
 
 
 
2. ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมวา่ จากกราฟความสมัพนัธ์
ระหวา่งความเรว็กบัเวลาขา้งตน้ เราชใ้นการอธิบาย
ลกัษณะของความสมัพนัธร์ะหวา่งการกระจดักบัเวลา และ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเรง่กบัเวลา ไดห้รอืไม่ และใช้
วิธีการไดม้าซึ่งขอ้มลูอยา่งไร 

5. สมการ
ส  าหรบัการ
เคลื่อนท่ีแนว
ตรง 

1. สมการส  าหรบั
การเคลื่อนท่ีแนว
ตรงท่ีมีความเรง่
คงตวั 

1. ยกตวัอยา่งสถานการณปั์ญหาในรูปแบบของการ
เคลื่อนท่ีแนวตรงท่ีมีความเรง่คงตวั กรณีขา่วรถกระบะชน
ทา้ยรถสปอรต์ (ท่ีมา : 
https://www.youtube.com/watch?v=xL-Ej5TlP34) แลว้
ใชค้  าถามกระตุน้กบันกัเรยีนวา่ “ถา้นกัเรยีนเป็นคนขบัรถ
กระบะจะมีวิธีการปอ้งกนัอบุติัเหตอุยา่งไร” 
2. ก าหนดโจทยปั์ญหาทางฟิสกิสท่ี์สอดคลอ้งกับ
สถานการณข์า้งตน้ ใหน้กัเรยีนรว่มกนัแกปั้ญหา ดงันี ้
“ชายคนขบัรถมาดว้ยความเรว็ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง เม่ือ
พบวา่มีรถอีกคนัจอดขวา้งอยูด่า้นหนา้จึงเหยียบเบรกท า
ใหร้ถมีความหนว่งเทา่กบั 10 เมตร/วินาที2 อยากทราบวา่
ชายคนนีจ้ะตอ้งเริ่มเบรกเม่ือรถของเขาอยูห่า่งจากรถคนัท่ี
จอดอยูด่า้นหนา้ท่ีระยะหา่งเทา่ใด จึงจะท าใหไ้มเ่กิด
อุบติัเหต ุ
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ตาราง 10 (ตอ่) 

แผนการ
จดัการเรยีนรู ้

ประเด็นเนือ้หา ประเด็นปัญหา 

6. การตก
แบบเสร ี

1. สมการส  าหรบั
การเคลื่อนท่ี
แนวด่ิงภายใต้
ความเรง่โนม้ถ่วง
ของโลก 

1. ก าหนดโจทยปั์ญหาการตกแบบเสร ีใหน้กัเรยีนรว่มกนั
แกปั้ญหาโดยใชส้ถานการณโ์จทยปั์ญหาทางฟิสกิส ์ดงันี ้
“ชายคนหนึ่งยืนอยูบ่นดาดฟา้ตกึ เขาตอ้งการทราบตกึท่ี
เขายืนอยูมี่ความสงูเทา่ใด เขาจึงปลอ่ยกอ้นหินจากตกึลง
มา พรอ้มจบัเวลาท่ีกอ้นหินใชใ้นการเคลื่อนท่ีตกลงมา
จนถึงพืน้พบวา่ กอ้นหินตกถึงพืน้ใชเ้วลาทัง้สิน้ 10.6 
วินาที” 
2. นกัเรยีนท าโจทยปั์ญหาทางฟิสกิสใ์นใบงานท่ี 6 
เพิ่มเติม 

 
1.4 ให้อาจารยที์ปรึกษาพิจารณาความถูกตอ้งของเนือ้หาและความเหมาะสม 

ดา้นการใชภ้าษาและการน าไปใช ้เพื่อรบัขอ้เสนอแนะน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
1.5 แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ โดยอาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ์ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 

ในประเด็นตอ่ไปนี ้
 1) กิจกรรมการเรียนรูใ้นแตล่ะขัน้ ควรเขียนน าดว้ยพฤติกรรมของนกัเรยีน มุ่งเนน้

ใหเ้ป็นนกัเรยีนแสดงพฤติกรรรมดว้ยตนเองแทนการใหผู้ส้อนเป็นผูเ้ริ่มตน้การเรยีนรูต้า่ง ๆ ทัง้หมด 
เช่น จากประโยคท่ีกล่าวว่า “ครูผูส้อนกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการพูดคุยซักถาม
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนตอบค าถาม” ปรับเป็น “นักเรียนตอบค าถามการเดินทางจากบ้าน 
มาโรงเรยีน โดยครูผูส้อนถามวา่” เป็นตน้ 

 2) ขัน้ส  ารวจค้นหา (Exploration) ควรปรบัแนวการปฏิบัติให้มีความน่าสนใจ  
ใหน้กัเรยีนไดค้น้ควา้ ผา่นกิจกรรมการเรียนรู ้เทคนิคการจัดการเรยีนรู ้หรอืการทดลอง ไม่ใช่เพียง
แค่การใหน้กัเรียนท าการสืบคน้จากหนงัสือเรียน เช่น “แผนท่ี 1 จากการใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูล 
คน้ควา้หาความรูจ้ากหนังสือเรียน” ปรบัเป็น “กิจกรรมท่ีใช้อุปกรณร์ถของเลน่ในการสาธิตและ 
ใหน้กัเรยีนไดร้ะดมความคิดดว้ยเทคนิค Think Pair Share” เป็นตน้ 
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 3) ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) ในกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC  
ขัน้ A : Assess ประเมินสิ่งท่ีรู ้ควรระบุใหช้ดัเจนถึงพฤติกรรมของนกัเรยีนท่ีตอ้งการใหแ้สดงออก 
เช่น จาก “นักเรียนน าความรูท้างฟิสิกสแ์ละความรูอ่ื้น ๆ มาใช้เพื่อหาวิธีการ เพื่อน ามาใช้
แกปั้ญหาการหาระยะทางและการกระจดั” ปรบัเป็น “นกัเรียนน าขอ้มูลมาใชใ้นการพิจารณาเพื่อ
ลงข้อสรุปในการจัดกลุ่มลักษณะการเคลื่อนท่ีท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 1. มีลักษณะ 
การเดินทางเป็นเสน้ตรง และ 2. มีลกัษณะการเดินทางเป็นเสน้โคง้” เป็นตน้ 

 4) ขัน้ประเมิน (Evaluation) ควรมีวิธีการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลายน่าสนใจ  
ใชก้ลยุทธ์การสอนต่าง ๆ มาประกอบ เพื่อใหน้กัเรยีนไดส้รุปองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่
การใหน้กัเรยีนสรุปความรูล้งสมดุ เช่น “แผนท่ี 3 จากการประเมินความรูข้องนกัเรียนผ่านกิจกรรม
ท่ีใหน้กัเรยีนสรุปองคค์วามรูล้งสมดุ” ปรบัเป็น “ใช ้Exit Ticket ในการประเมินนกัเรยีน” เป็นตน้ 

1.6 ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความถูกตอ้งและความเหมาะสม เพื่อหาค่าดชันี
ความสอดคล้อ ง  (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่าตั้งแต่   
0.5 ขึน้ไป (ล้วน  สายยศ , 2543: 246)  และความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ 
(ชชัวาลย ์ เรอืงประพนัธ์, 2539: 15) โดยใชเ้กณฑด์งันี ้

 ความสอดคลอ้ง  
 + 1 หมายถึง แนใ่จวา่มีความถกูตอ้งสอดคลอ้ง  
 0 หมายถึง ไม่แนใ่จวา่มีความถกูตอ้งสอดคลอ้ง 
 - 1  หมายถึง ไม่มีความความถกูตอ้งสอดคลอ้ง   

  ความเหมาะสมดา้นภาษาและการน าไปใช ้ 
 5  หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 4  หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 3  หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง ความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 การแปลผลความเหมาะสมดา้นภาษาและการน าไปใช ้
 4.21-5.00   หมายถึง มากท่ีสดุ 
 3.41-4.20   หมายถึง มาก 
 2.61-3.40   หมายถึง ปานกลาง 
 1.81-2.60   หมายถึง นอ้ย 



  52 

 1.00-1.80   หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 
1.7 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียน พบวา่ มีคา่สมัประสทิธค์วามสอดคลอ้ง อยู่

ระหว่าง 0.67-1.00 และความเหมาะสมดา้นภาษาและการน าไปใช ้มีค่าอยู่ระหว่าง 3.33-4.33 
แสดงว่า มีความสอดคลอ้งและสามารถน าไปใชไ้ด ้มีความเหมาะสมดา้นภาษา และการน าไปใช้
ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสดุ ซึ่งผูว้ิจัยไดป้รบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญในประเด็น
ตอ่ไปนี ้

 1) การปรับประโยคหรือค า ท่ีใช้ให้ถูกต้องและชัดเจน เช่น การตรวจสอบ  
ความถกูตอ้งของการใชค้  าวา่ อตัราเรว็ และความเรว็ เป็นตน้ 

 2) การปรบักิจกรรมการเรียนรูบ้างกิจกรรมใหมี้ความนา่สนใจ และเนน้การลงมือ
ปฏิบติั และสรุปแนวคิดดว้ยตนเอง เช่น ใหน้กัเรยีนลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีใชอุ้ปกรณร์ถของเลน่ใน
การสาธิต และใหน้กัเรียนสงัเกตแนวการเคลื่อนท่ีและวดัความยาวเสน้ทางการเคลื่อนท่ี เพื่อศกึษา
ระยะทางและการกระจดัของการเคลื่อนท่ี แทนการคน้ควา้หาจากหนงัสอืเรยีน เป็นตน้ 

 3) การปรบัปรุงเกณฑก์ารวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและพฤติกรรมการทดลอง ใหล้ะเอียดและชดัเจน โดยแต่ละองคป์ระกอบมีการนะบุ
ลกัษณะของการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณในองคป์ระกอบนัน้ ๆ ใหช้ดัเจนและละเอียดขึน้จากเดิม 3 ระดบั ประกอบดว้ย 
ดี ปานกลาง และควรปรบัปรุง เป็น 5 ระดบั โดย 5 หมายถึง นกัเรยีนแสดงพฤติกรรมครบถว้นทัง้ 5 
ตวับง่ชี ้และลดลงตามล าดบั  

จากนัน้น าแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ไปตรวจสอบความถกูตอ้งของผลการแกไ้ข
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษา 

1.8 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน เพื่อหา
ขอ้บกพรอ่ง ปัญหาและอุปสรรค  

1.9 น าแผนการจดัการเรยีนรู ้ไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
2. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการสรา้งแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบ
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ประกอบดว้ยแบบวดั 4 ตอน โดยวดัความสามารถ 4 ดา้น คือ การตดัสิน
ความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มลูและการสงัเกต การอุปนยั การนิรนยั และการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
ตามขัน้ตอนดงันี ้
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2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสรา้งนิยามศัพท์เฉพาะ  
และกรอบแนวคิดของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

2.2 ศกึษาแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณคอรเ์นลฺระดบัเอกซ ์ท่ี
พฒันาโดยเอนนิสและมิลแมน  

2.3 สรา้งแบบวดัความสามารถ แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลอืก มี 4 ตอน เพื่อวดั 4 ดา้น 
ดา้นละ 12 ขอ้ รวม 48 ขอ้ 

2.4 อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความสอดคลอ้งและความเหมาะสม
ดา้นการใชภ้าษาและการน าไปใช ้เพื่อรบัขอ้เสนอแนะน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

2.5 ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ในประเด็น
ตอ่ไปนี ้

 1) ปรับค าหรือข้อความให้มีความถูกตอ้งชัดเจน เพื่อไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
คลาดเคลื่อนทางฟิสกิส ์เช่น ดา้นท่ี 3 การนิรนยั ค าถามขอ้ท่ี 24 ท่ีกลา่วว่า “จุดบนแถบกระดาษท่ี
ดงึผ่านเครื่องเคาะสญัญาณเวลามีค่าระยะทางเท่ากับการกระจัด เน่ืองจากเป็นการเคลื่อนท่ีเป็น
เสน้ตรง” ปรบัเป็น “จุดบนแถบกระดาษท่ีดึงผ่านเครื่องเคาะสญัญาณเวลามีค่าระยะทางเท่ากับ
ขนาดของการกระจดั เน่ืองจากเป็นการเคลื่อนท่ีเป็นเสน้ตรง” 

 2) ปรบัขอ้ความเพื่อใหเ้กิดความชัดเจนว่าเป็นการวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไม่ใช่การวัดความรูค้วามจ า เช่น ด้านท่ี 1 การตัดสินความน่าเช่ือถือ 
ของแหลง่ขอ้มูลและการสงัเกต ค าถามขอ้ท่ี 1 จากขอ้ความท่ีกลา่วว่า “นายเปรมชัย สนทนากับ  
นายจรูญ ว่า “อัตราเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุหาจาก การกระจัดของวัตถุหารดว้ยเวลาท่ีใช้”  
สว่นนายวิเชียร กลา่ววา่ “ไม่จรงิหรอก อตัราเรว็ค านวณไดโ้ดยน า ระยะทางของวตัถุหารดว้ยเวลา
ท่ีใช ้ตา่งหาก” ปรบัเป็น “นายประกิต กลา่ววา่ “อตัราเรว็ของค านวณไดโ้ดยน า การกระจดัหารดว้ย
เวลาท่ีใช้ เพราะ การเคลื่อนท่ีแบบเสน้ตรงการกระจัดมีค่าเท่ากับระยะทาง” ส่วนนายบัญชา  
กล่าวว่า “ไม่จริงหรอก อัตราเร็วของวัตถุค  านวณได้โดยน า ระยะทางหารด้วยเวลาท่ีใช้ใน  
เพราะ อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร ์จึงตอ้งใชร้ะยะทางซึ่งเป็นปริมาณสเกลารเ์หมือนกันมาใช้
ค  านวณ” เป็นตน้ 

 3) ตัดขอ้ค าถามท่ีเป็นการวัดเนือ้หาออก  จ านวน 15 ข้อเน่ืองจากเป็นข้อท่ีมี
ลกัษณะเป็นการวดัความรูโ้ดยอาศยัใชก้ารค านวณสมการเพื่อหาค าตอบ ไม่ไดว้ดัความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วท าการสร้างข้อค าถามข้อใหม่ เข้า ไปแทนท่ี  เช่ น  
ดา้นท่ี 3 การนิรนยั ค าถามขอ้ท่ี 25 ท่ีกลา่ววา่ “อัตราเรว็ท่ีวตัถใุชใ้นการเคลื่อนท่ี เทา่กบั อตัราสว่น
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ของระยะทางท่ีวตัถุใชใ้นการเคลื่อนตอ่เวลาท่ีวตัถุใชใ้นการเคลื่อนท่ี ถา้นายธนบตัรเคลื่อนท่ีจาก  
A ไป B ไดร้ะยะทาง 75 เมตร ใชเ้วลาทัง้สิน้ 15 วินาที จะสรุปไดว้า่อยา่งไร ซึ่งค าตอบ คือ อตัราเรว็
ของนายธนบตัร คือ 5 เมตร/วินาที” เปลี่ยนเป็น การเคลื่อนท่ีทั่ว ๆ ไป ระยะทางจะมากกว่าการ
กระจัดเสมอ ยกเวน้เม่ือวัตถุเคลื่อนท่ีเป็นเสน้ตรง ระยะทางจะมีขนาดเท่ากับการกระจัด จาก
ขอ้ความดังกลา่วสรุปไดว้่าอย่างไร ซึ่งค าตอบ คือ ระยะทางมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับขนาดการ
กระจดั เป็นตน้  

2.6 ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะของแบบวัด  
ไปด าเนินการตรวจสอบค่าความสอดคลอ้ง(ลว้น  สายยศ, 2543: 246) และความเหมาะสม 
ดา้นภาษาและการน าไปใช ้(ชชัวาลย ์ เรอืงประพนัธ์, 2539: 15)  

จากนัน้พิจารณาคดัเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป  
และพิจารณาความเหมาะสมดา้นภาษาและการน าไปใช ้พบว่า ความสอดคลอ้งกับนิยามศพัท์
เฉพาะ มีคา่เฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 จ านวน 46 ขอ้ และขอ้ค าถามท่ีไม่สอดคลอ้ง จ านวน 2 ขอ้ 
คือ ขอ้ 4 และ 40 มีค่าเทา่กับ 0.33 ความเหมาะสมของแบบวดัอยู่ในระดบัมากขึน้ไป มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 3.41-5.00 (ใชค้่าตัง้แต่ 3.41 ขึน้ไป) จ านวน 47 ขอ้ และมีความเหมาสมดา้นภาษา
และการน าไปใชอ้ยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเทา่กับ 3.33 จ านวน 1 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 40 ขอ้เสนอแนะ
จากผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นรว่มกันว่า ในสว่นของภาษาและขอ้ความ ควรปรบัภาษาใหมี้ความ
ชดัเจน เขา้ใจงา่ย ไม่ก ากวม ตดัขอ้ความท่ีเป็นการแนะน าใหผู้ต้อบสามารถเดาค าตอบได ้ซึ่งผูว้ิจยั
ได้ท  าการปรับตามข้อ เสนอของผู้ เ ช่ียวชาญ แต่ในส่วนของค าแนะน า ท่ี เสนอแนะว่า  
“ควรใหส้ถานการณห์นึ่ง ๆ ถามครบทุกดา้นของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ”  
ซึ่งผูว้ิจัยไม่ได้ปรับตามขอ้เสนอแนะดังกล่าว เน่ืองจากผูว้ิจัยไดน้  าขอ้เสนอแนะไปปรึกษากับ
อาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ลงความเห็นว่า การใช้สถานการณ์วัดความสามารถในดา้นใดดา้นหนึ่ง  
จะเป็นการป้องกันการเดาค าตอบโดยใช้ค  าตอบในขอ้ก่อนหนา้มาใชใ้นการพิจารณาแทนท่ีจะ
พิจารณาจากสถานการณ ์ซึ่งท าใหน้กัเรียนไม่ไดใ้ชค้วามสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
อยา่งแทจ้รงิ 

2.7 เลอืกเฉพาะขอ้ท่ีผา่นเกณฑค์วามสอดคลอ้ง และเกณฑค์า่ความเหมาะสมตัง้แต่ 
จ  านวน 46 ขอ้ 48 ขอ้ (ตดัขอ้ท่ี 4 และ 40) จากนัน้ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณาความถูกตอ้งอีก
ครัง้ 
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2.8 ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีนักเรียนจ านวน 113 คน  
ซึ่งไดม้าจากวิธีการเลอืกตามความสะดวก (Convenience Sampling) แลว้ตรวจใหค้ะแนน  

2.9 ท าการหาคา่ความยากงา่ยและอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ โดยมีขอ้สอบท่ีผา่น 24 
ขอ้ จากนัน้น าขอ้สอบท่ีเลือกไปหาความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูร KR-20 ของ คูเดอ-ริชารดฺ์สนั  
(Kuder Richardson method) (ลว้น  สายยศ, 2538: 197-198) พบวา่ ค่าความยากง่ายรายขอ้มี
คา่ 0.24 - 0.80 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้มีคา่อยู ่0.29 - 0.72 และความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัมีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 0.72  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 
ผูว้ิจัยสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจัดการเรียนรู ้  เป็นแบบ 

ลเิคิรท์ 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความพงึพอใจ ระดบัมากท่ีสดุ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย 
และระดับนอ้ยท่ีสุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีแบ่งตามองคป์ระกอบของการ
จัดการเรียนรู ้ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี ้ ด้านการจัดการเรียนรู ้ ด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอน  
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรยีน และดา้นการวดัและประเมินผล ตามขัน้ตอนดงันี ้

3.1 ศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจตอ่การจัดการเรียนรู ้ 
เพื่อวิเคราะหแ์ละสรา้งนิยามศพัทเ์ฉพาะและกรอบแนวคิดของความพงึพอใจในการจดัการเรยีนรู ้ 

3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจและ
วิธีการเขียน เพื่อรวบรวมขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถาม โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

 5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
 3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
 1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 เกณฑก์ารวิเคราะหแ์ละการแปลผลดงันี ้(พรรณี ลกิีจวฒันา,  2553) 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
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3.3 สรา้งแบบประเมินความพงึพอใจ ประกอบดว้ยเนือ้หา 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นตวัของนกัเรยีน 
 ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู ้
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คิดเห็น เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
3.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความถูกตอ้งของเนือ้หาและความ

เหมาะสมดา้นการใชภ้าษาและการน าไปใช ้เพื่อรบัขอ้เสนอแนะน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
3.5 ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ จากนัน้น าไปด าเนินการตรวจสอบเพื่อหาคา่ดชันี

ความสอดคลอ้งและความเหมาะสมดา้นภาษาและการน าไปใช ้ 
3.6 ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ท าการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมดา้น

ภาษาและการน าไปใช ้พบว่า ความสอดคลอ้งมีค่า 0.67-1.00 และค่าเฉลี่ยความเหมาะสมดา้น
ภาษาและการน าไปใช ้มีคา่ 3.33-4.67 โดยด าเนินการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

 1) การปรบัประโยคหรือค าท่ีใชใ้หถ้กูตอ้งและชดัเจน เช่น จากขอ้ความท่ีกลา่วว่า 
“หอ้งเรยีนมีขนาดกวา้งและมีท่ีนั่งเพียงพอ” ปรบัเป็น “หอ้งเรยีนมีความกวา้งและมีท่ีนั่งเพียงพอ” 
เป็นตน้ 

 2) การปรบัขอ้ความบางขอ้ใหเ้ป็นเชิงลบ เช่น จาก “กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสริม
การท างานอย่างเป็นระบบ” ปรบัเป็น “กิจกรรมการเรียนรูไ้ม่สง่เสริมการท างานอย่างเป็นระบบ” 
เป็นตน้ 

 3) การเพิ่มเติมขอ้ค าถามดา้นกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อท ามีความน่าเช่ือถือ ดังนี ้ 
ขอ้ท่ี 4 กิจกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตวัเอง  

จากนัน้น าไปเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบก่อนน าไปใช ้
 

2. การศึกษาน าร่อง 
ผูว้ิจัยท าการศกึษาน ารอ่งกบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร ์- 

คณิตศาสตร ์โรงเรียนในจังหวดัลพบุรี จ  านวน 36 คน ซึ่งไดม้าจากวิธีการเลือกตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเวลา ดา้นกิจกรรมการเรยีนรูใ้นแต่
ละขัน้ตอน ดา้นสื่อท่ีใชใ้นการเรียนรู ้และหาขอ้บกพรอ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แลว้น ามา
แกไ้ขโดยหลงัจากด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้สร็จสิน้แลว้ ผูว้ิจัยไดท้  าการสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนเพื่อรวบรวมขอ้มูลความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู ้พบว่า เกิดปัญหาใน
เรื่องของระยะเวลา โดยในบางกิจกรรมนักเรียนใช้เวลามากกว่าท่ีได้ระบุไวก้่อนหนา้ และบาง
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กิจกรรมนกัเรียนสามารถปฏิบติัไดเ้สร็จสิน้ก่อนก าหนด นอกจากนี ้อุปกรณก์ารทดลองบางชิน้ไม่
สามารถแสดงผลออกมาตามท่ีได้วางแผนไว้ จากนั้นน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในประเด็น
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ปรับปรุงระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม เช่น แผนการจัดการเรียนรู ้ท่ี 2  
จากขัน้ขยายความรู ้ท่ีใหน้กัเรียนท าการทดลองดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสญัญาณเวลา 
แลว้น าจุดท่ีเกิดขึน้ไปออกแบบตารางเพื่อค านวณหาปรมิาณท่ีก าหนด ซึ่งพบวา่ นกัเรยีนใชเ้วลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมมากกว่าท่ีไดว้างแผนไว้ จึงท าการปรบัเวลาในขัน้ของกิจกรรมการเรียนรู ้
ดงักลา่วใหน้กัเรยีนไดมี้เวลาเพิ่มขึน้จากเดิม 50 นาที เป็น 60 นาที แลว้ลดเวลาในการท ากิจกรรม
ขัน้ส  ารวจและคน้หาจากเดิม 40 นาที เป็น 30 นาที เน่ืองจากในขัน้ดังกล่าวใช้เวลาในการท า
กิจกรรมนอ้ยกวา่ท่ีวางแผนไว ้หรอื แผนท่ี 6 จากกิจกรรมขัน้ส  ารวจและคน้หา ท่ีใหน้กัเรยีนท าการ
ทดลองปลอ่ยแถบกระดาษท่ีผูกติดกับถุงทรายผ่านเครื่องเคาะสญัญาณเวลาในแนวด่ิง เพื่อน า
ขอ้มูลมาใชใ้นการหาคา่ความเรง่ของการตกแบบเสรขีองถุงทราย ซึ่งพบวา่ นกัเรยีนใชเ้วลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมนอ้ยกวา่ท่ีคาดไว ้เน่ืองจากนกัเรยีนมีประสบการณจ์ากการใชอุ้ปกรณใ์นการท าการ
ทดลองในแผนท่ี 2 และ 3 จึงท าการปรบัลดเวลาจากเดิม 35 นาที เป็น 25 นาที แลว้น าเวลาท่ีเหลอื
ไปเพิ่มในการท ากิจกรรมขัน้ประเมิน จากเดิม 10 นาที เป็น 20 นาที เน่ืองจากนกัเรียนจะไดเ้วลา
มากยิ่งขึน้ในการท าโจทยปั์ญหา เพื่อประเมินความรูข้องตนเองหลงัไดร้บัการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
เป็นตน้ 

2) ปรบัปรุงอุปกรณ์การทดลอง เช่น แผนท่ี 1 จากกิจกรรมขัน้ส  ารวจ ท่ีใหน้กัเรียน
สงัเกตเสน้ทางการเคลื่อนท่ีของรถพลงัยางเพื่อศึกษาระยะทางและการกระจดั ซึ่งเดิมไดก้ าหนดให้
ผูกเสน้ดา้ยไว้กับตัวรถแลว้ให้รถลากเสน้ด้ายเพื่อศึกษาเสน้ทาง แต่เม่ือทดลองใช้ปรากฏว่า
เสน้ดา้ยไม่สามารถแสดงลกัษณะของเสน้ทางไดช้ัดเจน จึงท าการดดัแปลงรถพลงัยางจากการ  
ใชเ้สน้ดา้ยเป็นการน าปากกาเมจิกติดไวก้ับรถแลว้ท าการศึกษาเสน้ทางจากรอยขีดของปากกา  
ท่ีอยูบ่นพืน้ผิวแทน เป็นตน้ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการวิจัย 
งานวิจัยนีใ้ช้แบบแผนงานวิจัยแบบการวิจัยเชิงทดลองเบือ้งต้น (Pre-experimental 

design) ซึ่งการทดลองท่ีไม่มีกระบวนการสุม่และไม่มีกลุม่ควบคมุ มีกลุม่ตวัอย่างเพียงกลุม่เดียว 
คือ กลุ่มทดลอง ซึ่งด าเนินการตามแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
(One-Group Pretest-Posttest Design) (Kirk, 1995) ดงัตารางที่ 11 

ตาราง 11  แบบแผนการวิจยั 

กลุม่ สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 
E1 T1 X T2 

 
 E1 แทน กลุม่ทดลอง 
 T1  แทน การทดสอบก่อนทดลอง 
 T2  แทน การทดสอบหลงัทดลอง 
 X แทน ตวัแปรจดักระท า  

ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
ในการท าวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูก่อนการทดลอง 
 1. ขอความรว่มมือกับโรงเรียนท่ีท าการทดลอง โดยได้ด  าเนินการชีแ้จงกิจกรรม

ใหก้บันกัเรยีนทราบเพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจจุดประสงคแ์ละปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2. ใหน้กัเรียนกลุม่ตวัอย่างท าการทดสอบก่อนเรียน จากนัน้อธิบายใหน้ักเรียน

กลุม่ตวัอยา่งเขา้ใจวิธีการปฏิบติั 
 3. ก าหนดคะแนนจุดตดั โดยเลอืกใชว้ิธีของเบอรก์ (Berk, 1976: 4-9) โดยการน า

คะแนนก่อนเรียนของกลุม่ตวัอย่างท่ียงัไม่ไดร้บัการจัดการเรียนรู ้มาเปรียบเทียบกับคะแนนหลงั
เรียนของกลุม่นกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูไ้ปแลว้ จากนัน้น าคะแนนดงักลา่วมาสรา้งกราฟ  
เพื่อหาคะแนนจุดตดั  

ระยะท่ี 2 การด าเนินการทดลอง 
 1. ด าเนินการทดลอง โดยผูว้ิจัยท าการจดัการเรียนรูใ้หก้ับกลุม่ตวัอยา่ง ซึ่งไดม้า

จากวิธีการเลอืกตามความสะดวก (Convenience Sampling)  
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ระยะท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลอง 
 1. หลังจากท่ีได้ด  าเนินการสอบจบตามเนือ้หาท่ีก าหนดให้กับนักเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง ใหน้กัเรยีนท าแบบวดัซึ่งเป็นชุดเดียวกนักับการทดสอบก่อนเรียน และใหน้กัเรยีนท าแบบ
ประเมิน 

 2. ผูว้ิจัยน าขอ้มูลมาวิเคราะหโ์ดยใช้วิธีทางสถิติ ในการตรวจสอบสมมตฐาน
ตอ่ไป 

 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
ผูว้ิจัยไดน้  าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบประเมิน

ความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มาใชใ้นการเก็บขอ้มลูเป็นคะแนนดิบ  
การวิเคราะหข้์อมูล 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน ก่อนและ
หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC  
โดยใชส้ถิติการทดสอบคา่ทีแบบสองกลุม่ท่ีไม่เป็นอิสระตอ่กนั (t-test for Dependent Samples) 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน หลงัไดร้บั
การจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC กบัคา่คะแนน
จุดตดั โดยใชส้ถิติการทดสอบคา่ทีแบบกลุม่เดียว (One Sample t-test) 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา 

1.1 คา่เฉลี่ยเลขคณิต (ลว้น  สายยศ, 2543: 170-175) โดยใชส้ตูร 

X̅ =  
∑X

n
 

 

 เม่ือ x̅ แทน คา่เฉลี่ยเลขคณิต 
  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย 
  n แทน จ านวนของผูท้  าแบบทดสอบ 
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1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลว้น  สายยศ, 2543: 170-175) โดยใชส้ตูร 
 

    s = √
nΣX2-(ΣX)2

n(n-1)
 

 

 เม่ือ s แทน คา่เฉลี่ยเลขคณิต 

  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย 

  Σx2  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนนในกลุม่ตวัอยา่ง 
  n     แทน จ านวนผูต้อบแบบทดสอบ 

2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ 
2.1 หาค่าความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (ลว้น  

สายยศ, 2543: 170-175) โดยใชส้ตูร 
 

𝐈𝐎𝐂 =  
∑𝐑

𝐍
 

 
 เม่ือ ∑R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณา 
  N   แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
2.2 หาคา่ความยากงา่ย (p) (ลว้น  สายยศ, 2543: 170-175) โดยใชส้ตูร 
 

𝐏 =
𝐏𝐇 + 𝐏𝐋

𝟐𝐍
 

 
 เม่ือ P แทน คา่ความยากงา่ย 
  PH แทน คนท่ีตอบถกูในกลุม่สงู 
  PL แทน คนท่ีตอบถกูในกลุม่ต ่า 
  N แทน จ านวนคนในกลุม่สงูหรอืกลุม่ต ่า 
2.3 หาคา่อ านาจจ าแนก (r) (ลว้น  สายยศ, 2543: 170-175) โดยใชส้ตูร 
 

𝐫 =
𝐑𝐇 + 𝐑𝐋

𝐍
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 เม่ือ r แทน คา่อ านาจจ าแนก 
  RH แทน คนท่ีตอบถกูในกลุม่สงู 
  RL แทน คนท่ีตอบถกูในกลุม่ต ่า 
  N แทน จ านวนคนในกลุม่สงูหรอืกลุม่ต ่า 
2.4 หาคา่ความเช่ือมั่น ตามสตูร KR-20 ของคูเดอร-์ริชารดฺ์สนั (Kuder Richardson 

method) (ลว้น  สายยศ, 2543: 170-175) โดยใชส้ตูร 
 

𝛂 =  
𝐤

𝐤 − 𝟏
[𝟏 −

∑𝛂𝐢
𝟐

𝛂𝐲
𝟐

] 

 
 เม่ือ k แทน  จ านวนขอ้ 
  αi

2 แทน ความแปรปรวนแตล่ะขอ้ 
  αy

2 แทน ความแปรปรวนรวมทัง้ฉบบั 
3. สถิติเพื่อใชท้ดสอบสมมติฐาน 

3.1 สถิติการทดสอบค่าทีแบบสองกลุม่ท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent 
Sample) (Ali & Bhaskar, 2016: 666) โดยใชส้ตูร 

 

   t =  
ΣD

√nΣD2-(ΣD)2

n-1

  ;df = n-1 

 
 เม่ือ t แทน การทดสอบคา่ที 
  D แทน คะแนนความแตกตา่งของการทดสอบก่อนและ 

     หลงัเรยีนของแตล่ะคู ่
  n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
  df แทน ความเป็นอิสระมีคา่เทา่กบั n-1 
3.2 สถิติการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว (One Sample t-test) (Ali & Bhaskar, 

2016: 666) โดยใชส้ตูร 
 

   t =  
X̅- μ

S/ √n
   ;df = n-1 
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 เม่ือ t แทน สถิติทดสอบคา่ที 
  �̅� แทน คา่เฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลงัเรยีน 
  μ แทน คะแนนการทดสอบหลงัเรยีน 
  s แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบหลงัเรยีน 
  n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
  df แทน ความเป็นอิสระมีคา่เทา่กบั n-1 
3.3 สถิติการก าหนดคะแนนจุดตดั ดว้ยวิธีการของเบอรก์  (Berk, 1976: 4-9)  
 

5. การด าเนินการด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์
งานวิจัย นี ้เ ป็นงานวิจัยในสาขาวิชา  วิทยาศาสตรศึกษา และมีความจ า เ ป็น 

ตอ้งศึกษาวิจัยในมนุษย ์ผู ้วิจัยมีการวางแผนงานวิจัยอย่างระมัดระวังในการด าเนินการวิจัย 
เน่ืองจากกลุม่ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งเป็นเด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงด าเนินการขอการรับรองโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์และไดร้ับการรับ
เอกสารรบัรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมตามหนังสือหมายเลข SWUEC/X/G-
105/2562 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 (ภาคผนวก ก) โดยไดจ้ัดท าเอกสารขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยไปยังผู้อ  านวยการสถานศึกษาส าหรับการเข้าเก็บข้อมูล ในระหว่าง  
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 –  30 เมษายน 2563 และท าการชีแ้จงรายละเอียดของงานวิจัยกับ
ผูเ้ขา้รว่มในงานวิจัยก่อนท าการเก็บขอ้มูล พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามในหนงัสือใหค้วามยินยอม
เขา้รว่มในโครงการวิจัยส  าหรบัผูย้ินยอมตนใหท้ าวิจัย ซึ่งขอ้มูลวิจัยท่ีไดผู้ว้ิจัยท าการรกัษาสิทธิ 
โดยมีการใช้หมายเลขและนามสมมติแทนการใช้ช่ือจริงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน  
เพื่อเป็นการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นตวั ไม่ใหเ้กิดผลกระทบกับกลุม่ตวัอยา่งในภายหลงั และเปิดเผย
เฉพาะผลการวิจยัเทา่นัน้ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การศกึษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ 

DAPIC ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

1. การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบ 
DAPIC 

จากการศึกษาคะแนนเฉลี่ยความสามารถของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนไดร้ับการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC พบวา่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 10.59 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.71 โดยเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบ 4 ดา้น พบว่า 
ด้านท่ี 1 การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14 ดา้นท่ี 2 การอุปนัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 สว่นเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 0.96 ดา้นท่ี 3 การนิรนยั มีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 3.00 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 
1.32 และดา้นท่ี 4 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 1.18 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 
0.97 

คะแนนเฉลี่ยหลังได้ร ับการจัดการเรียนรู ้ดังกล่าว พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.05  
ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐานเท่ากับ  2.06  โดยเ ม่ือพิจารณาองค์ประกอบ 4 ด้าน พบว่า  
ดา้นท่ี 1 การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสงัเกต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 ด้านท่ี 2 การอุปนัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.83 ดา้นท่ี 3 การนิรนยั มีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.79 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 
0.86 และดา้นท่ี 4 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.96 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 
1.00 

จากขอ้มูลดงักลา่ว เม่ือเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลงัปฏิบติัการ โดยใชส้ถิติ
การทดสอบค่าทีแบบสองกลุม่ท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน พบว่า หลงัปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยรวมสงูกว่า
ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง 12 
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ตาราง 12  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรยีน ก่อนและหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 

องคป์ระกอบ 

คะ
แน

นเ
ตม็

 ผลการวิเคราะห ์(n=39) 
t p ก่อนเรียน หลังเรียน 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
การตดัสนิความน่าเชื่อถือของ
แหลง่ขอ้มลูและการสงัเกต 

6 3.56 1.14 4.85 0.84 -6.851* .000 

การอปุนยั 6 2.85 0.96 4.72 0.83 -9.953* .000 
การนิรนยั 6 3.00 1.32 4.79 0.86 -9.936* .000 

การระบขุอ้ตกลงเบือ้งตน้ 6 1.18 0.97 3.69 1.00 -15.344* .000 

รวม 24 10.59 2.71 18.05 2.06 -29.676* .000 

*p< .05 
 
2. การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC กับค่า
คะแนนจุดตัด 

การหาคะแนนจุดตัด (Cut off score) ดว้ยวิธีการของเบอรก์ (Berk, 1976) หาไดจ้าก 
การน าคะแนนหลงัเรียนท่ีไดจ้ากกลุม่ศึกษาน ารอ่ง (Pilot study) และคะแนนก่อนเรียนจากกลุ่ม 
ทดลองจริง (Main study) มาสรา้งกราฟเพื่อหาคะแนนพยากรณ์จุดตดั พบว่าคะแนนพยากรณ์
จุดตดัมีโอกาสเป็นไปไดท่ี้จะเป็นคะแนนจุดตดัท่ีมีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมาก
ท่ีสดุ คือ 14 คะแนน ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 กราฟคะแนนจุดตดัของคะแนน 

เม่ือพิจารณาหาค่าความน่าจะเป็นในการตดัสินถูกตอ้งมากท่ีสดุ คือ (P(TM) + P(TN)) 
ค่าความน่าจะเป็นในการตดัสินใจผิดพลาดนอ้ยท่ีสดุ คือ (P(FN) + P(FM)) และค่าสมัประสิทธ์ิ
ความเท่ียงตรงของคะแนนเกณฑ์ (Phi coefficient, ∅𝐕𝐂) มากท่ีสุดเป็นคะแนนจุดตัด พบว่า
คะแนน 14 มีค่าความนา่จะเป็นในการตดัสินใจถกูตอ้ง (P(TM) + P(TN)) เท่ากบั 0.88 มีคา่ความ
น่าจะเป็นในการตัดสินใจผิดพลาด (P(FN) + P(FM)) เท่ากับ 0.12 และมีค่าสมัประสิทธ์ิความ
เท่ียงตรงของคะแนนเกณฑ ์(Phi coefficient, ∅𝐕𝐂) เทา่กบั 0.76 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์(0.50-1.00) 
ดังนั้น คะแนน 14 จึงเป็นคะแนนจุดตัดท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไดผ้ลดงัตาราง 13 

ตาราง 13 คะแนนจุดตดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรยีน  

คะแนน P(TM) + P(TN) P(FN) + P(FM) ∅𝑉𝐶  
14 0.88 0.12 0.76 

 
ทดสอบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกับคะแนนจุดตัด โดยใชส้ถิติ

ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว พบว่า นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนจุดตดัอย่างมีนยัส  า
คญฺัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูก้บัคะแนนจุดตดั 

คะแนน คะแนนเต็ม x̅ S.D. 
คะแนน
จุดตดั 

df t p 

หลงัเรยีน 24 18.05 2.06 14 38 12.257* .000 

*p< .05 
 
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC 
ผูว้ิจัยไดท้  าการวัดความพึงพอใจหลงัการจัดการเรียนรู ้และน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย

ระดบัความพึงพอใจ โดยในขัน้ตอนของการวิเคราะหข์อ้มลูไดท้  าการกลบัคา่คะแนนความพึ่งพอใจ
ของขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเชิงลบใหเ้ป็นเชิงบวก ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้ขอ้ท่ี 3 และดา้น
ผูส้อน ขอ้ท่ี 1 เพื่อน าคะแนนมาหาคา่เฉลี่ยรวมรายดา้นและคา่เฉลี่ยรวมทัง้หมด  

หลงัไดก้ารจดัการเรียนรู ้นกัเรยีนมีความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (x̅= 4.59 , S.D. 
= 0.28 ) และเม่ือพิจารณาความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูท้ัง้ 4 ดา้น พบวา่ ดา้นกิจกรรมการ

เรียนรู ้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̅= 4.54, S.D. = 0.36) ดา้นผูส้อน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̅= 4.84, 

S.D. = 0.26) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรยีน อยูใ่นระดบัมาก (x̅= 4.33, S.D. = 0.46) และดา้น

การวดัและประเมนิผล ในระดบัมากท่ีสดุ (x̅= 4.68, S.D. = 0.37) ดงัตาราง 15 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู ้

รายการ x̅ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรมการเรียนรุท้  าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาการเรียนได้
ง่าย 

4.59 0.55 มากท่ีสดุ 

2. ผูเ้รยีนมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรยีนรู ้ 4.62 0.54 มากท่ีสดุ 

3. กิจกรรมการเรยีนรูไ้ม่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

1.44 0.68 นอ้ยท่ีสดุ 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

รายการ x̅ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. กิจกรรมการเรียนรูส้งเสริมใหผู้ ้เรียนสามารถสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง 

4.38 0.63 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนรู ้ท  าให้ผู ้เรียนได้ฝึกกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

4.54 0.55 มากท่ีสดุ 

6.  กิจกรรมการเรียนรู ้สงเสริมให้นัก เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

4.56 0.55 มากท่ีสดุ 

7. สื่อท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรยีนรูม้ีความน่าสนใจ 4.54 0.55 มากท่ีสดุ 

8. สื่อท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรยีนรูม้ีความหลากหลาย 4.49 0.64 มาก 

ค่าเฉล่ียด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.54 0.36 มากที่สุด 

ด้านผู้สอน    
1. ผูส้อนไม่เอาใจใส่ผูเ้รยีน 1.08 0.27 นอ้ยท่ีสดุ 
2. ผูส้อนมีความรอบรูใ้นเนือ้หาวิชาท่ีสอน 4.87 0.41 มากท่ีสดุ 
3. ผูส้อนอธิบายเนือ้หาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.72 0.51 มากท่ีสดุ 
4. ผูส้อนมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีน่าสนใจ 4.74 0.50 มากท่ีสดุ 
5. ผูส้อนมีความสภุาพ แต่งกายเหมาะสม  4.95 0.22 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียด้านผู้สอน 4.84 0.26 มากที่สุด 

ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน    
1. หอ้งเรยีนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 4.28 0.65 มาก 
2. หอ้งเรยีนมีแสงสว่างแลการถ่ายเทอากาศดี 4.51 0.51 มากท่ีสดุ 
3. หอ้งเรยีนปราศจากเสียงรบกวน 4.00 0.83 มาก 
4. หอ้งเรยีนมีความกวา้งและมีท่ีนั่งเพียงพอ 4.56 0.60 มากท่ีสดุ 
5. หอ้งเรียนมีวสัดุ อุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบการเรียนการสอน
เพียงพอ 

4.31 0.77 มาก 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

รายการ x̅ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉล่ียด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน 4.33 0.46 มาก 

ด้านการวัดประเมินผล    
1. มีวิธีการวดัและประเมินท่ีหลากหลาย 4.49 0.60 มาก 
2. มีการวัดประเมินผลทีสอดคล้องกับวัตถุประสงคก์าร
เรยีนและกิจกรรมการเรยีนรู ้

4.69 0.52 มากท่ีสดุ 

3. มีการวดัและประเมินผลเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 4.69 0.47 มากท่ีสดุ 
4. มีการวดัและประเมินผลครอบคลมุทัง้ความรู ้ทกัษะ และ 4.79 0.41 มากท่ีสดุ 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์    
5. มีการก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลท่ีชดัเจน 4.72 0.46 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียด้านการวัดและประเมนิผล 4.68 0.37 มากที่สุด 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.59 0.28 มากที่สุด 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ1 

 
ในการวิจัยการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ 

DAPIC เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
มีกระบวนการและส าคญัได ้ดงัตอ่ไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจาร
ญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังได้ร ับการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะ 
หาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ 
หาความรูร้่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบ DAPIC กับค่าคะแนนจุดตัด และ 3. เพื่อศึกษา 
ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรู ้
แบบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC  

กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดั ลพบุร ี
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 สายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน  
จ านวน 39 คน ซึ่งไดม้าจากวิธีการเลือกตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือ 
ท่ีใช ้ประกอบดว้ย 1. แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับ
กระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 2. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ และ  
3. แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การจดัการเรยีนรู ้

ผูว้ิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลงัเรียน (One-Group 
Pretest-Posttest Design) โดยไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเริ่มจากขอความร่วมมือกับ
โรงเรยีนท่ีท าการทดลองซึ่งเป็นกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยั โดยก่อนด าเนินการทดลอง ไดด้  าเนินการ
ชีแ้จงกิจกรรมใหก้ับนกัเรียนทราบเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจจุดประสงคแ์ละปฏิบติัตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ใหน้กัเรียนกลุม่ตวัอย่างท าการทดสอบก่อน จากนัน้อธิบายใหน้กัเรยีนกลุม่ตวัอย่างเขา้ใจวิธีการ
เรียนการปฏิบัติตัวของนักเรียน น าข้อมูลมาก าหนดคะแนนจุดตัด ด้วยวิธีการของเบอร์ก  
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 14 คะแนน จากนัน้ด าเนินการจัดการเรียนรู ้แลว้ใหน้กัเรียนท าแบบวัดหลงัเรียน  
ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน พรอ้มทั้งน าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู ้  
แลว้น าขอ้มูลทัง้หมดมาวิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ  
t-test for Dependent Samples เปรียบเทียบความสามารถของนกัเรียน ก่อนและหลงัไดร้บัการ
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จดัการเรยีนรุ ้ใชส้ถิติ One Sample t-test เปรียบเทียบความสามารถความสามารถหลงัไดร้บัการ
จดัการเรยีนรู ้และใชส้ถิติคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศกึษาความพงึพอใจ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
หลงัเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรียน  
มีคา่เทา่กบั 10.51 (S.D. = 2.71) และ 18.05 คะแนน (S.D. = 2.06) ตามล าดบั  

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
หลงัเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 
สงูกว่าเกณฑค์ะแนนจุดตดัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนและ
คะแนนจุดตดั มีคา่เทา่กบั 18.05 และ 14.00 คะแนน ตามล าดบั 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบ  
สบืเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเทา่กบั 4.59 (S.D. = 0.28) 

 
อภปิรายผล 

1. นกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหา
แบบ DAPIC มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนจุดตดัพบวา่คา่เฉลี่ยคะแนน
มีค่าเท่ากับ 18.05 คะแนน สูงกว่าคะแนนจุดตัด 14.00 คะแนน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยเม่ือพิจารณาตามคะแนนเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีค่าเท่ากับ  10 .51 และ  2.69 ตามล าดับ  
และหลังการจัดมีค่าเท่ากับ 18.05 และ 2.88 ตามล าดับ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนรู ้
ดงักลา่ว มีผลต่อพัฒนาการความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนใหสู้งขึน้ 
เน่ืองจากไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้สง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใชก้ารจัดการเรียนรู ้
แบบสบืเสาะหาความรู ้(Inquiry Learning) ท่ีสง่เสริมการใชก้ระบวนการคิดและการสืบคน้ความรู ้
เพื่อสรา้งความรูผ้า่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หารายวิชา
อย่างแท้จริง ผ่านค าถามหรือประเด็นปัญหาท่ีเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
การศึกษาคน้ควา้หาความรู ้โดยสืบคน้ความรูผ้่านวิธีการท่ีหลากหลาย บนพืน้ฐานของการคิด
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่ งท าให้เ กิดพัฒนาความสามารถดังกล่าว  
ในการพิจารณาความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มลูหลกัฐานท่ีไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ เช่ือมโยงขอ้มลู
ต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจและการลงขอ้สรุปสรา้งเป็นค าอธิบายจากขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมี 
จากนัน้จึงน าขอ้สรุปไปใชอ้ธิบายค าถามหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่างหรือซบัซอ้น
มากขึน้ ท าใหเ้กิดความรูท่ี้กวา้งขึน้ สง่ผลใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการพฒันาความคิดและเกิดการ
พฒันาในแตล่ะองคป์ระกอบอยา่งครบถว้นชดัเจน ผา่นการแกปั้ญหาแบบ DAPIC ท่ีช่วยฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน อาศยัความรูค้วามเขา้ใจหรือแนวคิดใน
ดา้นเนือ้วิชามาประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติตามขัน้ตอนของการแก้ปัญหาแต่ละขัน้ ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดพิจารณาไตรต่รองขอ้มูล ใน
การตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลในการแกไ้ขสถานการณปั์ญหาท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งนกัเรียน
จะตอ้งด าเนินการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เริ่มตัง้แต่การระบุประเด็นปัญหา การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประเมินขอ้มูลต่าง ๆ พิจารณาเลือกขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือส  าหรบัน ามาใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหา ก าหนดแผนในการด าเนินการแกปั้ญหาใหเ้หมาะสมโดยอาศยัองคค์วามรู ้ท่ีไดจ้าก
การเรียนรู ้แลว้น ามาสรา้งเป็นขอ้สรุป รวมทัง้อาศัยหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการ
พิจารณา ด าเนินการแก้ปัญหา ท าการรวบรวมขอ้มูลมาใช้ในการอ้างอิง โดยพิจารณาตาม
ขอ้เท็จจริงท่ีน ามาอา้งอิง มีการปรบัปรุงแผนการปฏิบติังานใหดี้ขึน้ และแสดงผลการด าเนินการ
และแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หรือวิธีการร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อพิจารณาลงขอ้สรุปเป็นค าตอบท่ีมีความ
ถกูตอ้ง สมเหตุสมผล ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้งักลา่ว ท าใหส้ามารถพฒันาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ สอดคลอ้งกับเดรสเซลและเมยฮิ์ว (Dressel & 
Mayhew, 1957) ท่ีกลา่ววา่ในการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตอ้งเริ่มตน้
จากการวิเคราะห ์ท าความเขา้ใจประเด็นปัญหา น าไปสู่การระบุประเด็นปัญหา และพิจารณา
องคป์ระกอบเพื่อพิจารณาตดัสินและประมวลผลขอ้มลู มีการพิจารณาตดัสนิความน่าเช่ือถือของ
แหลง่ขอ้มลู ตีความขอ้เท็จจรงิ เพื่อลงขอ้สรุปอย่างสมเหตสุมผล ซึ่งสอดคลอ้งกับรายงานวิจยัของ
เอมิลี่ (Emily, 2011) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถดงักล่าวตอ้งอาศยัองคค์วามรู ้การท างานเป็นทีม 
และกิจกรรมท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางเพื่อ ใหน้กัเรียนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง สง่เสริมการ
อภิปราย แสดงความคิด หรือตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการท่ีจะเห็น  ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
สถานการณ์นั้นซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู ้ดังกล่าวจะท าให้นักเรียนมีความคิด  อย่างมี
วิจารณญาณสงูขึน้  
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นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น ปรากฏว่า หลงัปฏิบติัการนกัเรียนมีคะแนนทัง้ 4 
ดา้น มีค่าไม่แตกต่างกันมาก โดย ดา้นท่ี 1 การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มูลและการ
สัง เ ก ต  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  4 . 8 5  ด้ า น ท่ี  2  ก า ร อุ ป นั ย  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  4 . 7 2  
ดา้นท่ี 3 การนิรนยั มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.79 และดา้นท่ี 4 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 
3.69 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ดา้นการตดัสนิความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มูลและ
การสงัเกต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเน่ืองมาจาก ในการด าเนินกิจกรรมนักเรียนสว่นใหญ่สามารถ
คน้หาขอ้มูล ดว้ยวิธีการและช่องทางท่ีมีความแตกตา่งและหลากหลาย ทัง้การศึกษาคน้ควา้จาก
สื่อต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือแบบเรียน หรือ คน้ควา้ขอ้มูลจากเว็บไซตใ์นอินเทอรเ์น็ต และการท าการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร ์มีการสงัเกต เพื่อพิจารณาและรวบรวมขอ้มูลใหไ้ดม้ากท่ีสดุ แลว้น ามา
อภิปรายโตแ้ยง้เพื่อพิจารณาวา่ขอ้มลูท่ีสบืคน้มามาจากแหลง่ท่ีมีความนา่เช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 
และในการท าแบบวดั นกัเรียนสามารถพิจารณาขอ้มูลหรือสถานการณ ์โดยการสงัเกตประเด็น
หรอืค ากลา่วของแต่ละบุคคลตามท่ีโจทยก์ าหนด แลว้น าไปใชป้ระกอบการตดัสินความสอดคลอ้ง
ของข้อมูลท่ีแต่ละบุคคลกล่าวว่า บุคคลใดให้ข้อมูลท่ี มีความถูกต้อง หรือให้ข้อมูลท่ีมีความ
สอดคลอ้งกันระหว่างเหตุและผล เพื่อตดัสินใจวา่ประเด็นหรือค ากลา่วของแต่ละบุคคลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือหรือไม่ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด ได้แก่ ด้านการระบุขอ้ตกลงเบือ้งต้น ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจาก ในการด าเนินกิจกรรมนกัเรียนบางสว่นไม่สามารถพิจารณาตัดสินไดด้ว้ยตนเองว่า 
ปรากฏการณห์รือสถานการณท์างฟิสิกสเ์กิดขึน้มาไดอ้ย่างไร นกัเรยีนขาดการจัดล  าดบัขอ้มูลว่า 
ขอ้มลูใดเป็นเหตท่ีุเกิดขึน้ก่อน ขอ้มลูใดเป็นผลท่ีเกิดขึน้ภายหลงั ไม่สามารถตดัสินใจดว้ยตนเองได้
วา่สิ่งใดเป็นเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงเบือ้งตน้ตอ้งอาศยัค าชีแ้นะจากเพื่อนหรือครูผูส้อน อาทิเช่น ใน
กิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องกราฟการเคลื่อนท่ีในแนวตรง หลังจากท่ีนักเรียนได้ศึกษาลักษณะ  
ของกราฟการเคลื่อนท่ีทั้ง 3 แบบไปแลว้ ครูผู้สอนได้ยกตัวอย่างกราฟการเคลื่อนท่ีระหว่าง 
ความเรง่กับเวลา ใหน้กัเรียนสงัเกตพรอ้มตัง้ค  าถามกับนกัเรียนว่าลกัษณะท่ีเป็นเงื่อนไขของการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุเป็นอย่างไร จึงท าใหไ้ดม้าซึ่งกราฟระหว่างความเรง่กับเวลา ซึ่งมีนกัเรียนสว่น
นอ้ยท่ีอธิบายไดว้่าเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดกราฟดังกล่าวเกิดจากความเร็วของวัตถุท่ีเปลี่ยนไปใน
ลกัษณะของการเพิ่มและลดความเร็ว และในการท าแบบวัดความสามารถนักเรียนบางส่วน 
ไม่สามารถพิจารณาหาสาเหตแุละระบุไดว้า่สิ่งใดเกิดก่อนสถานการณท่ี์ก าหนดให ้ตอ้งอาศยัการ
พิจารณาจากตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งผลการวิจัย
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อภิชาติ พยคัฆิน (2556) ท่ีศึกษาผลของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบ 
2(PCA) เรือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมี 
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วิจารณญาณของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนในจังหวดัภูเก็ต ดว้ยแบบวดัมาตรฐาน
คอ ร์ เ น ลฺ ร ะ ดับ เ อ กซ์  (Cornell Critical Thinking Test Level X)  ฉบับ แปล ไ ทย  พบ ว่ า  
ดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต  
และดา้นท่ีต ่าสุด ไดแ้ก่ ด้านการระบุข้อตกลงเบือ้งตน้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยของ ศราวุธ  
จอมน า (2557) ท่ีศกึษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้รบิทเป็นฐาน เรื่องอตัราสว่นและรอ้ยละ  
ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่   
ดา้นการนิรนัย และดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ไดแ้ก่ ดา้นการตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล
และการสังเกต ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้วิจัย อาจเน่ืองมาจาก รูปแบบของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละลักษณะบริบทของรายวิชามีแตกต่างกันกับผู้วิจัย ซึ่งการใช ้
การจัดการเรียนรูด้ังกลา่วในวิชาคณิตศาสตร ์มุ่งเนน้การน าประสบการณ์ของนักเรียนมาเป็น
ประเด็นในการเรียนรู ้แลว้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ โดยมีเป้าหมายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้สรุปท่ีเป็น
องคค์วามรู ้จากนัน้จึงความรูไ้ปประยุกตใ์ช้กับบริบทท่ีใกลเ้คียงกับบริบทเดิม ซึ่งมุ่งเนน้การหา
ขอ้สรุปท่ีมีความสมเหตุสมผลตามหลกัการนิรนัย แตกต่างจากกิจกรรมการเรียนรูข้องผูว้ิจัย  
ท่ีมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนตอ้งพิจารณาตดัสินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีใชใ้นการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ 
ตามท่ีโจทยร์ะบุไว ้จึงอาจท าใหผ้ลการวิจัยมีความแตกตา่งกนั อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาคะแนน
ของนักเรียนหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูท้ัง้ 4 ดา้น ยังคงมีค่าเฉลี่ยรายดา้นไม่แตกต่างกันมาก
เช่นเดียวกบัผูว้ิจยั  

ดว้ยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนว่า การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
รว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC มีสว่นช่วยในการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารญาณของนกัเรยีนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

2. ความพงึพอใจของนกัเรยีน หลงัการปฏิบติัการนกัเรยีนมีความพงึพอใจเป็นอยา่งมาก 
โดยเม่ือพิจารณาตามคะแนนเฉลี่ยร่วมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรูเ้ท่ากับ 4.59 และ 0.28 ตามล าดบั แสดงว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรยีนรู ้เน่ืองจากกิจกรรมมีความหลากหลาย มุ่งเนน้การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรผ์นวกเขา้
กบัการใชค้วามรูค้วามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สง่เสริมการใชค้วามคิดในการพิจารณา 
ไตร่ตรอง และสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ  ฝึกการส  ารวจและคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อน า
ขอ้สรุปมาสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ผ่านค าถามหรือประเด็นปัญหาเป็นสิ่งจูงใจนักเรียนให้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ นอกจากนี ้ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยา่งเป็นขัน้ตอน ผา่นกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิการแกปั้ญหาอย่างเป็นล  าดบั ซึ่ง
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จะช่วยสง่เสริมกระบวนการคิด ในการท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาอย่างลกึซึง้ ใหน้กัเรียนได้
น าเสนอความคิดของตนเอง ฝึกการคน้หาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลและพิจารณาตดัสินขอ้มูล ท าให้
เกิดการเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติ เกิดความทา้ทายในการเรียนรู ้ซึ่งสอดคลอ้งกับ กฤษณา  
โลหการก (กฤษณา  โลหการก, 2559) ท่ีกลา่วว่า กิจกรรมการเรยีนรูท่ี้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัเอง  
ไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลอืกนัระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ และรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีของ
ตน ท าใหเ้ห็นความส าคญัของตนเองและผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิดความรูส้กึและการแสดงพฤติกรรมออกมา
ในเชิงบวก ท าใหป้ระสบผลส าเรจ็ และเม่ือการปฏิบติังานส าเร็จตามท่ีคาดหลงัจะท าใหผู้เ้รียนอยู่
ในสภาวะพงึพอใจ และสอดคลอ้งกับ บองและแกรแฮม (Bonk & Graham, 2004) ท่ีกลา่ววา่การ
จดั การผสมผสานการจัดการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย จะท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรอืรน้ในการ
เรียนรู ้สง่ผลใหเ้กิดภาวะพึงพอใจ และ พบว่า ทัง้ 4 ดา้น มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมาก โดยดา้น
กิจกรรมการเรียนรู ้มีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.54 ดา้นผูส้อน มีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.84 ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และดา้นการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68  
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ซึ่งขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้คือ นักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนรู ้  
อาจเน่ืองมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุ้่ง เนน้การเรียนรูด้ว้ยตนเอง ฝึกการลงมือปฏิบัติ 
คน้ควา้ ทดลอง ดว้ยตนเอง และมีการใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ท าใหน้กัเรยีนไดมี้สว่น
ร่วมตลอดเวลา ส่งผลใหเ้กิดความรูส้ึกท่ีดีต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ละท าใหก้ารเรียนรูส้ามารถ
ด าเนินไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สุมณฑา พรหมบุญ (2540) ท่ีกล่าวว่า  
การท่ีนกัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนรู ้จะท าใหเ้กิดความรูส้กึและแรงจูงใจท่ีดีตอ่กิจกรรม
การเรยีนรู ้ซึ่งจะสง่ผลตอ่การแสดงพฤติกรรมของนกัเรยีนในการท างานจนส าเรจ็   

2.2 ดา้นผูส้อน นกัเรยีนมีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และเป็นดา้นท่ี
มีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจมากท่ีสดุ โดยเม่ือพิจารณารายขอ้มีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ
ทุกข้อ อาจเน่ืองมาจาก นักเรียนส่วนใหญ่ค านึงถึงผู้สอนเป็นหลักในการด าเนินการเรียนรู ้  
โดยบุคลกิภาพ ความเป็นกนัเองและความเอาใจใสข่องผูส้อน จะท าใหน้กัเรียนเกิดความไวว้างใจ 
เกิดความเช่ือมั่นต่อผู้สอน และให้ความร่วมมือกับผู้สอนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้ 
สอดคลอ้งกับ สอดคลอ้งกบั สรุุจิรา บุญเลิศ (2556) ท่ีกลา่ววา่ ความสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีนกับ
ครูผูส้อนมีผลตอ่ความพงึพอใจของนกัเรยีนในการเรียนรู ้ครูผูส้อนท่ีเป็นกนัเอง รบัฟังความคิดเห็น 
และมีความเขา้อกเขา้ใจนกัเรยีน จะสง่เสรมิสขุภาพจิตและสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมีความสขุ  
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2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรยีน นกัเรยีนมีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ อาจเน่ืองมาจาก การจดักิจกรรมการเรียนรูข้อง
ผูว้ิจัยมีขอ้จ ากัดในเรื่องของสถานท่ีท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เน่ืองจากโรงเรียนท่ีผูว้ิจัย
ท าการศกึษาไม่มีหอ้งเรียนส  าหรบัใชเ้ป็นหอ้งประจ าส  าหรบันกัเรียน ท าใหใ้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้นแต่ละคาบตอ้งเปลี่ยนหอ้งเรียน ซึ่งในบางครัง้หอ้งเรียนท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ไม่เอือ้ต่อการเรียนรู ้เช่น ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีในดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียน คือ หอ้งเรียน
ปราศจากเสียงรบกวน ซึ่งในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นคาบเรียนท่ีตรงกับคาบพัก
กลางวนัของนกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืน ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมไดร้บัเสียงรบกวนจากภายนอก หรือ 
ขอ้ท่ีกลา่วว่า หอ้งเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ซึ่งกรณีท่ีมีการใช้หอ้งเรียนต่อจาก
ผูอ่ื้น ซึ่งอาจมีการละเลยในสว่นของการดูแลรกัษาหอ้งเรียน ท าใหส้ถานท่ีท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูข้าดความความสะอาดเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย นอกจากนีโ้รงเรยีนท่ีผูว้ิจยัท าการศกึษาไม่
มีหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตรแ์ละขาดความพรอ้มในสว่นของวสัดุ อุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบการ
เรียนรู ้ท  าใหใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้างกิจกรรม ผูส้อนจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้การสาธิต ท าให้
นกัเรยีนบางสว่นไม่ไดมี้สว่นรว่มหรอืไม่ไดป้ฏิบติั ซึ่งการมีวสัด ุอุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบการเรยีนรูท่ี้ไม่
เพียงพอ ถือเป็นขอ้จ ากดัในดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรยีนเช่นกัน ดงันัน้เม่ือเกิดขอ้จ ากัดในดา้น
สภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีไม่เอือ้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จึงสง่ผลใหเ้กิดอุปสรรคต่อการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ของนักเรียน ท าให้ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีลดลง 
สอดคลอ้งกับ สเุมธ เนาวรุ์่งโรธ (2560) ท่ีกลา่วว่า สิ่งแวดลอ้มมีผลต่อสุขภาพจิตและความพึง
พอใจของบุคคลหากหอ้งเรยีนอยู่ในจุดท่ีมลภาวะไม่ดี มีมลพิษทางเสียง หรือมีความเสี่ยงในดา้น
ความปลอดภยั ท าใหน้กัเรยีนเกิดรูส้กึถึงความไม่มั่นคง สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของนกัเรยีนในการ
เรยีนรูแ้ละสง่ผลใหป้ระสทิธิภาพในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนลดลง 

2.4 ดา้นการวดัและประเมินผล มีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ซึ่งขอ้ท่ี
มีค่าเฉลี่ยสูงสดุในดา้นการวัดและประเมินผล คือ มีการวัดและประเมินผลคอบคลมุทัง้ความรู ้
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาจเน่ืองมาจาก  การด าเนินการจัดการเรียนรู ้  
มีการใชกิ้จกรมการเรียนรูท่ี้ผสมผสานและใชเ้ครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลมุทัง้ความรู ้ทกัษะ  
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์มีการเก็บผลการทดสอบก่อนและหลงัเรียน และมีเกณฑช์ัดเจน 
ท าใหเ้กิดเช่ือมั่นในผลการวดัและประเมินผล เช่นเดียวกับ จารุวรรณ เทวกุล (2555) ท่ีกล่าวว่า 
การใหโ้อกาสทดสอบความรูค้วามสามารถของตนเองด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุม  
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มีการวดัและประเมินผลพัฒนาการ สามารถเราความสนใจเชิงบวกและเกิดความตอ้งการท่ีจะ
พฒันาตนเอง สง่ผลใหบุ้คคลเห็นความส าคญัของการวดัและประเมินผล 

3. กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการ
แกปั้ญหาแบบ DAPIC มีประสิทธิภาพตามท่ีไดก้ าหนด ทัง้นีอ้าจเน่ืองมากจาก มีการด าเนินการ
ตามขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนาแผน เริ่มจากการศึกษาเอกสารและวิเคราะหเ์นือ้หาสาระการ
เรียนรู ้เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง เพื่อใชใ้นการจัดท าแผน โดยมีการปรกึษาและตรวจสอบแกไ้ข
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมทั้งผ่านการประเมินและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  
อีกทัง้ยงัน าไปทดลองใช้เพื่อหาปัญหาและขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ เพื่อใหมี้ความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 
ก่อนน าไปใชใ้นการทดลอง ซึ่งเม่ือน าไปทดลองใชจ้รงิ มีประเด็นอภิปรายดงันี ้

3.1 ในการจัดกิจกรรม นักเรียนจะได้ศึกษาและท ากิจกรรมไปพรอ้ม ๆ กับการ
ด าเนินการแกปั้ญหา ซึ่งในการด าเนินการแกปั้ญหาตา่ง ๆ ไดใ้หน้กัเรียนใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
อย่างเป็นขัน้ตอน โดยเป็นกระบวนการท่ีช่วยชีน้  าและช่วยพฒันาความคิดของนกัเรียนอย่างเป็น
ระบบ สง่เสริมใหน้กัเรียนสามารถมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยมีครูผูส้อนเป็นคนก าหนดสถานการณ ์แลว้ใหน้กัเรียนพิจารณาสถานการณเ์พื่อ
ระบุปัญหา ประเมินสิ่งท่ีรู ้จากสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา  
มีการด าเนินการ และน าเสนอผลร่วมกัน ท าใหน้ักเรียนไดใ้ช้ความคิด ได้ฝึกการแก้ไขปัญหา  
จึงท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้สูงขึน้ สอดคลอ้งกับ  
วนัเพ็ญ วรรณโกมล ท่ีกล่าวว่า การแก้ปัญหาจะช่วยพฒันาความคิดในการพิจารณาไตร่ตรอง
ขอ้มลูอยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจ ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาความสามารถดงักลา่วของผูเ้รยีน 

3.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีการเลือกใชว้สัดุอุปกรณป์ระกอบการจดักิจกรรม
การเรียนรูท่ี้ใชง้านง่าย เหมาะสมกบักบัเนือ้หาและผูเ้รยีน ท าใหก้ารปฏิบติัการเป็นไปตามท่ีผูว้ิจัย
ก าหนด ซึ่งผลการปฏิบติักิจกรรมท าใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาเพิ่มขึน้ นกัเรียนไดพ้ฒันา
ความสามารถในการคิดและการแก้ไขปัญหาไปพรอ้ม ๆ กับการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและเกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง ส่งผลให้
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูขึน้ และมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุต่อการ
จดัการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบั สรุุจิรา บุญเลศิ (2556: 66) ท่ีกลา่ววา่ การใชส้ื่อท่ีมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หาและผูเ้รียน ท าใหบุ้คคลไดร้บัประสบการณก์ารเรยีนรูแ้ละช่วยเพิ่มพนูความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนได้
เป็นอยา่งดี 
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3.3 จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ พบว่า  
นกัเรยีนใหค้วามรว่มมือกบัครูผูส้อนในการปฏิบติักิจกรรมเป็นอยา่งดี นกัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ 
มีความตัง้ใจ ใหค้วามสนใจเป็นอยา่งดี อาจเพราะ โดยปกตินกัเรยีนจะไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดย
มีครูก าหนดการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน กิจกรรมการเรียนรูไ้ม่มีความหลากหลาย ไม่ไดมุ้่งเนน้ใหน้กัเรยีน
ไดก้ารลงมือปฏิบติักิจกรรมหรอืท าการทดลอง เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางสภาพแวดลอ้ม วสัดอุุปกรณ ์
สถานท่ีและเวลา เม่ือผูว้ิจัยใชก้ารจัดการเรียนรู ้ท่ีประกอบไปดว้ยรูปแบบหรือเทคนิคการสอนท่ี
เนน้การลงมือปฏิบติัและท าการทดลอง สง่เสริมการใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ไขปัญหา ใหน้ักเรียนรูส้ึกมีส่วนร่วม ส่งผลใหน้ักเรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณสูงขึน้ และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
เช่นเดียวกบั จารุวรรณ เทวกลุ (2555: 19) ท่ีกลา่วว่า เม่ือนกัเรยีนเกิดเป็นความรูส้กึและการแสดง
พฤติกรรมออกมาในเชิงบวก จะท าให้เ กิดความสนใจ ท่ีจะเรียนรู ้ และปฏิบัติงานให้ 
ประสบผลส าเรจ็ สง่ผลใหกิ้จกรรมการเรยีนการสอนเป็นไปตามเปา้หมายและท าใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

4. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถใช้ในการศึกษา
ความสามารถดงักลา่วได ้ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการศึกษาแบบวดัมาตรฐาน มา
พฒันาสรา้งแบบวดั และพิจารณาตรวจสอบคณุภาพอยา่งเหมาะสม มีการปรบัปรุงตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ มีการทดลองใชเ้พื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุงขอ้ค าถาม และด าเนินการหาความยาก
งา่ย ค่าอ านาจ าแนก และคา่ความเช่ือมั่น นอกจากนีข้อ้ค าถาม เป็นสถานการณโ์จทยท่ี์อิงเนือ้หา
เก่ียวกับรายวิชาฟิสิกส ์เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรูอ้ยู่แลว้ จึง
น่าจะท าให้ผู ้เรียนมีจุดเน้นในการท าแบบวัดมากขึน้ แตกต่างจากแบบวัดมาตรฐานท่ีใช้
สถานการณโ์จทยท่ี์มีลกัษณะเป็นเหตกุารณท์ั่ว ๆ ไป ไม่เก่ียวขอ้งกับบรบิทของเนือ้หารายวิชา ซึ่ง
อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความสนใจของผูเ้รียน น าไปสูก่ารไดม้าซึ่งขอ้มูลท่ีแสดงความสามารถ
ของนักเรียนท่ีคลาดเคลื่อนได ้ทัง้นี ้ธรรมราช บุญทิพยเ์จริญ (2553) ไดก้ล่าวว่า แบบวดัควรมี
ความยากงา่ยเหมาะสมกบัอายขุองนกัเรยีน อยา่งไรก็ตามขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะของเนือ้ความเป็น
เนือ้หา อาจมีขอ้จ ากดัหากเนือ้หานัน้เป็นเนือ้หาท่ีนกัเรยีนมองวา่ยากหรอืเป็นนามธรรมซึ่งสามารถ
สง่ผลตอ่ความสนใจและความตัง้ใจของนกัเรยีนในการท าแบบวดัไดเ้ช่นกนั  
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ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับกระบวนการแกปั้ญหา
แบบ DAPIC ต้องอาศัยเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู ้  
ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวควรมีความหลากหลาย แปลกใหม่ทา้ทาย เก่ียวขอ้งกับสิ่งท่ีก าลงัศึกษา 
เพื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู ้ ดังนัน้ผูส้อนสามารถเลือกใช้สถานการณข์่าว 
หรือสถานการณจ์ าลองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนัหรือสถานการณปั์จจุบนัท่ีไดร้บัความ
สนใจจากนักเรียน และเป็นเรื่องสอดคลอ้งกับหลกัการหรือเนือ้หารายวิชา มาใช้ประกอบการ
จดัการเรยีนรู ้

1.2 เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพ ผูส้อนควรศึกษาและท าความ
เขา้ใจในวิธีการจดัการเรียนรูใ้นแตล่ะขัน้ตอน เน่ืองจากในบางกิจกรรมการเรียนรูต้อ้งอาศยัสื่อการ
เรียนรูท่ี้เป็นวสัดุอุปกรณท่ี์มีความเฉพาะเจาะจง วสัดุอุปกรณบ์างชนิดไม่สามารถหาซือ้ไดท้ั่วไป 
เช่น เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรมในแผนท่ี 2, 3 และ 6 ดังนั้น 
หากขาดการเตรยีมความพรอ้มในสว่นของวสัดุอุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบการเรยีนการสอน อาจจะท า
ใหเ้กิดอุปสรรคในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้และหากผูส้อนขาดความรูห้รอืทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์
ดงักลา่ว ก็อาจจะท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ท าใหก้ารจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูไ้ม่มีประสทิธิภาพ 

1.3 การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในครัง้นี ้ใช้ แบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ ซึ่งมีลกัษณะขอ้ความสถานการณ์โจทยท่ี์อิงเนือ้หา
รายวิชาฟิกส ์เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ดงันัน้หากผูส้นใจจะน าเครื่องมือไปใช ้ควรค านงึถึงความรู ้
พืน้ฐานของนกัเรยีนท่ีจะสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจสถานการณข์องขอ้ความในแบบวดัและควรมีการ
ตรวจสอบความรูข้องนกัเรยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาดงักลา่ว 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
2.1 การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในครัง้นี ้ มุ่งเน้นการ

พฒันาความสามารถดงักลา่ว ผา่นกิจกรรมที่สง่เสรมิการคน้ควา้หาความรู ้เกิดความรูค้วามเขา้ใจ
ในแนวคิด แลว้น าแนวคิดท่ีได้ไปประยุกตใ์ช้ในการออกแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่า ค าถามหรือประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนใช้ถือเป็นสิ่งส  าคัญในการ
กระตุน้ความสนใจในการศึกษาคน้ควา้ความรูต้่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
หากค าถามหรือประเด็นปัญหาไม่มีความน่าสนใจหรือไม่ทา้ยทายความสามารถของนักเรียน  
จะท าใหข้าดแรงจูงใจท่ีตอ้งการจะมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรู ้ท  าใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดไ้ม่ครบ
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ตามเป้าหมายของผูส้อน อีกทัง้ไม่สามารถพฒันาความสามารถดังกลา่วไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ 
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงการใช้ค  าถามหรือการเลือกประเด็นปัญหาของผูส้อนในการจัด 
การเรยีนรู ้มาประกอบกบักระบวนการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารญาณของนกัเรยีน 

2.2 การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในครัง้นี ้เป็นการศึกษา
ข้อมูลเชิงปริมาณ ท่ีแสดงเป็นตัวเลขบ่งบอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนเท่านั้น  
แมว้่าขอ้มลูดงักลา่วจะท าใหส้ามารถประเมินระดบัความสามารถของนกัเรยีนได ้แต่ยงัขาดขอ้มูล
เชิงลกึในการอธิบายกระบวนคิดท่ีสะทอ้นความสามารถดงักลา่วของนกัเรียน ดงันัน้ควรมีศึกษา
กระบวนการคิดของนกัเรียน เพื่อน าขอ้มูลวิธีคิดและเหตุผลของนกัเรียน มาตีความหมายขอ้มูล  
จดัระเบียบขอ้มลูใหอ้ยูใ่นลกัษณะขอ้มลูเชิงคณุภาพท่ีมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชิง
ลกึในการพฒันาความสามารถของนกัเรยีนตอ่ไป 

2.3 การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในครัง้นี ้เป็นการศึกษา
โดยมีขอ้ความท่ีอิงเนือ้หา รายวิชาฟิสิกส ์เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ซึ่งอาจมีขอ้จ ากัดในดา้น
ประสบการณ์เดิม และการน าเอาผลท่ีไดไ้ปใช้ในการอ้างอิง ดว้ยเหตุนีจ้ึงควรมีการตรวจสอบ
ความรูท่ี้เก่ียวกบัเนือ้หาและบรบิทวิชา และควรใชแ้บบวดัมาตรฐานควบคูก่นัไปดว้ย เพื่อน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าเปรยีบเทียบประกอบการน าเสนอผลการศกึษาใหมี้ความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
1. รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจยั 

2. หนงัสอืขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
3. หนงัสอืขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 

4. หนงัสอืรบัรองโครงการวิจยัท่ีท าในมนษุย ์
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ภาคผนวก ข 
1. คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

ของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2. คา่ความยากงา่ย(p) และอ านาจจ าแนก(r) และคา่ความเช่ือมั่น  

ของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
3. คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

ของแผนการจดัการเรยีนรู ้
4. คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

ของแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การจดัการเรยีนรู ้
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1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตาราง 16 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เรือ่ง การเคลื่อนท่ีแนวตรง 

ข้อที ่

ความคิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญ 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
ผู้เชีย่วชาญ 1 ผู้เชีย่วชาญ 2 ผู้เชีย่วชาญ 3 

1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้
4 0 +1 0 0.33 ใชไ้มไ่ด ้
5 +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
15 +1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
19 +1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ข้อที ่

ความคิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญ 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
ผู้เชีย่วชาญ 1 ผู้เชีย่วชาญ 2 ผู้เชีย่วชาญ 3 

23 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
40 -1 +1 +1 0.33 ใชไ้มไ่ด ้
41 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
43 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
44 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
45 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
46 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
47 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
48 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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2. ค่าความยากง่าย(p) และอ านาจจ าแนก(r) และค่าความเช่ือมั่น ของแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตาราง 17 คา่ความยากงา่ย(p) และอ านาจจ าแนก(r) และคา่ความเช่ือมั่น ของแบบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เรือ่ง การเคลื่อนท่ีแนวตรง 

ขอ้ท่ี p แปลผล r แปลผล 
1 0.63 คอ่นขา้งง่าย 0.38 ปานกลาง 
2 0.80 คอ่นขา้งง่าย 0.32 ปานกลาง 
3 0.56 ปานกลาง 0.35 ปานกลาง 
4 0.48 ปานกลาง 0.35 ปานกลาง 
5 0.80 คอ่นขา้งง่าย 0.29 ปานกลาง 
6 0.66 คอ่นขา้งง่าย 0.45  ดี 
7 0.53 ปานกลาง 0.35 ปานกลาง 
8 0.41 ปานกลาง 0.35 ปานกลาง 
9 0.64 คอ่นขา้งง่าย 0.29 ปานกลาง 
10 0.48 ปานกลาง 0.42 ดี 
11 0.78 คอ่นขา้งง่าย 0.29 ปานกลาง 
12 0.33 คอ่นขา้งยาก 0.30 ปานกลาง 
13 0.52 ปานกลาง 0.53 ดี 
14 0.58 ปานกลาง 0.35 ปานกลาง 
15 0.80 คอ่นขา้งง่าย 0.30 ปานกลาง 
16 0.59 ปานกลาง 0.56 ดี 
17 0.80 คอ่นขา้งง่าย 0.34 ปานกลาง 
18 0.39 คอ่นขา้งยาก 0.44  ดี 
19 0.66 คอ่นขา้งง่าย 0.60 ดีมาก 
20 0.31 คอ่นขา้งยาก 0.29 ปานกลาง 
21 0.29 คอ่นขา้งยาก 0.35 ปานกลาง 
22 0.50 ปานกลาง 0.32 ปานกลาง 
23 0.24 คอ่นขา้งยาก 0.41 ดี 
24 0.42 ปานกลาง 0.72 ดีมาก 
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3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ตาราง 18 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบักระบวนการแกปั้ญหาแบบ 
DAPIC 

รายการพจิารณา 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

เฉล่ีย แปลผล 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 1
 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 2
 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 3
 

1.เนือ้หา/สาระส าคญัในการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้ง
กบัผลการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1 ผา่นเกณฑ ์

2.กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัสาระส าคญั  +1 +1 +1 1 ผา่นเกณฑ ์
3.กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

4.กิจกรรมการเรียนรูห้ลากหลายสอดคลอ้งกบั
ความสามารถของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1 ผา่นเกณฑ ์

5.กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัเวลาท่ีใช่ในการ
จดัการเรียนรู ้

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

6.กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัการสง่เสรมิให้
นกัเรียนเกิดความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารญาณ 

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

7.ส่ือ/แหลง่เรียนรูส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการจดัการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

8.ส่ือ/แหลง่เรียนรุส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
9.ส่ือ/แหลง่เรียนรูห้ลากหลายสอดคลอ้งกบัวยั และ
ความสามารถผูเ้รียน 

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

10.วธีิการประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

11.วธีิการประเมนิผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
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ตาราง 18 (ตอ่) 

รายการพจิารณา 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

เฉล่ีย แปลผล 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 1
 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 2
 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 3
 

12.เกณทใ์นการประเมนิผล ชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมนิผล 

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

13.แผนมีองคป์ระกอบโดยภาพรวมสอดคลอ้งและ
สมัพนัธก์นั 

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

14.เนือ้หา/สาระส าคญัในการจดัการเรียนรุส้อดคลอ้ง
กบัผลการเรียนรู ้

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
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4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบประเมนิ
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 

ตาราง 19 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบ
ประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การจดัการเรยีนรู  ้

รายการพจิารณา 

ความคิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญ 

เฉล่ีย แปลผล 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 1
 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 2
 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 3
 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หา
การเรียนไดง้่าย 

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

2. นกัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
3. สือท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียนรูมี้ความ
น่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

4. ส่ือท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียนรูมี้ความ
หลากหลาย 

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

5. กิจกรรมการเรียนรูท้  าใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

6. กิจกรรมการเรียนรูส้งเสรมิใหน้กัเรียนได้
พฒันาการคดิพจิารณา ไตรต่รอง ตดัสนิใจ
อย่างสมเหตสุมผล 

+1 0 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

ด้านผู้สอน 
1. ผูส้อนเอาใจใสน่กัเรียน +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
2. ผูส้อนมีความรอบรุใ้นเนือ้หาวชิาท่ีสอน +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
3. ผูส้อนอธิบายเนือ้หาไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 0 +1 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์
4. ผูส้อนมีความรอบรูเ้ก่ียวกบัเทคนิค วธีิการ
สอน 

+1 +1 0 0.67 ผา่นเกณฑ ์

5. ผูส้อนมีความสภุาพ แตง่กายเหมาะสม  +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
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ตาราง 19 (ตอ่) 

รายการพจิารณา 

ความคิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญ 

เฉล่ีย แปลผล 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 1
 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 2
 

ผู้เ
ชีย่

วช
าญ

 3
 

ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน 
1. หอ้งเรียนมีความสอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ย +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
2. หอ้งเรียนมีแสงสวา่งและการถ่ายเทอากาศดี +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
3. หอ้งเรียนปราศจากเสียงรบกวน +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
4. หอ้งเรียนมีขนาดกวา้งและมีท่ีนั่งเพียงพอ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
5. หอ้งเรียนมีวสัดฺ อปุกรณท่ี์ใชป้ระกอบการ
เรียนการสอนเพียงพอ 

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

ด้านการวัดและประเมินผล 
1. มีวธีิการวดัและประเมนิท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
2. มีการวดัและประเมนิผลท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคก์ารเรียนและกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

3. มีการวดัและประเมนิผลเป็นรายบคุคลและ
เป็นกลุม่ 

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์

4. มีการวดัและประเมนิผลครอบคลมุทัง้ 
ความฺรู ้ทกัษะ และจิตพิสยั 

0 +1 +1 0.67 ผา่นเกณฑ ์

5. มีการก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลท่ี
ชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ ์
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ภาคผนวก ค 
1. คะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
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1. คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

ตาราง 20 คะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน 

คนที ่
คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 9 18 
2 7 14 
3 10 18 
4 17 23 
5 12 19 
6 9 17 
7 10 16 
8 6 14 
9 8 19 
10 7 16 
11 12 20 
12 11 19 
13 12 18 
14 13 19 
15 15 22 
16 14 18 
17 9 18 
18 11 19 
19 7 17 
20 12 18 
21 7 17 
22 16 22 
23 9 17 
24 13 20 
25 8 17 



  108 

ตาราง 20 (ตอ่) 

คนที ่
คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
26 9 16 
27 11 19 
28 6 16 
29 13 21 
30 12 19 
31 14 20 
32 8 15 
33 12 17 
34 9 18 
35 11 19 
36 7 16 
37 10 16 
38 10 17 
39 14 20 

ค่าเฉล่ีย 10.59 18.05 
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ภาคผนวก ง 
1. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบั

กระบวนการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 
2. ตวัอยา่งแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์  รหัส ว 31201   วิชา  ฟิสิกส ์1 
เร่ือง อัตราเร็วและความเร็ว      เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ทดลอง และอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งต าแหนง่การกระจดั ความเร็ว และความเรง่ของ
การเคลื่อนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหา  
คา่ความเรง่โนม้ถ่วงของโลก และค านวณปรมิาณตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
สาระส าคัญ 
 อัตราเร็ว (Speed ; v ) คือ ระยะทางท่ีวตัถุเคลื่อนท่ีไดใ้นหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณ 
สเกลาร ์มีหนว่ยเป็น เมตรตอ่วินาที (m/s)  

 ความเร็ว (Velocity ; v⃑  ) คือ การกระจดัท่ีวตัถเุคลื่อนท่ีไดใ้นหนึ่งหนว่ยเวลา เป็นปรมิาณ 
เวกเตอร ์มีหนว่ยเป็น เมตรตอ่วินาที (m/s)   
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. ด้านความรู้ 
  1.1 ผูเ้รยีนอธิบายความหมายและความสมัพนัธฺของอตัราเรว็และความเรว็ได ้
 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2.1 ผูเ้รียนสามารถใช้ความสามารในการคิดอย่างมีวิจารญาณ ในการแก้ไข
สถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ ได ้
  2.2 ผูเ้รยีนปฏิบติัการทดลองทางฟิสกิสเ์ก่ียวกบัการวดัอตัราเรว็และความเรว็ได  ้
  2.3 ผูเ้รยีนสามารถค านวณหาปรมิาณตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือก าหนดสถานการณ์
ตา่ง ๆ มาใหไ้ด ้
 3. ด้านคุณลักษณะ 
  3.1 มีวินยั  
  3.2 ใฝ่หาความรู ้ 
  3.3 มุ่งมั่นในการทางาน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
     1. ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) (5 นาที) 
 1.1 ครูผูส้อนและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเ้ดิม เกียวกับเรื่อง ระยะทางและการ
กระจดั โดยครูผูส้อนตัง้ค  าถามวา่ จากความรูท่ี้นกัเรียนไดร้บัเก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีในครัง้ก่อน ไดมี้
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การนิยามปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกับการเคลื่อนท่ีอยา่งไรบา้ง จนไดข้อ้สรุปเก่ียวกับ ระยะทางและการ
กระจดั เพื่อเช่ือมโยงเนือ้หาเป็นความรูพ้ืน้ฐานน าไปสูก่ารศกึษา เรื่อง อตัราเรว็และความเรว็  
 1.2 นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์การเคลื่อนท่ีของรถยนต์ท่ีครูยกตัวอย่างขึน้
พรอ้มตัง้ค  าถามว่า ในทางฟิสกิส ์ยงัมีปริมาณใดบา้งนอกจากระยะทางและการกระจัด ท่ีน ามาใช้
ในการอธิบายการเคลื่อนท่ีของรถยนต ์(แนวค าตอบ อตัราเรว็ ความเรว็) 
 1.3 ครูผูส้อนน าสถิติการแข่งขนัวิ่งทางตรงระยะ 100 เมตร มาใหน้กัเรียนสงัเกตดงัตาราง 
แลว้ตัง้ค  าถามกบันกัเรยีนว่า นกักีฬาคนใดวิ่งไดเ้ร็วท่ีสดุ ใชเ้กณฑอ์ะไรในการตดัสนิ (แนวค าตอบ 
นาย ง วิ่งไดเ้รว็ท่ีสดุ พิจารณาจากเวลาท่ีใชน้อ้ยท่ีสดุ) 
   ตารางที่ 1 สถิติการแขง่ขนัวิ่งทางตรงระยะ 100 เมตร 

ผู้แข่งขัน สถิติ (วินาที) 

นาย ก. 18.00 
นาย ข. 12.25 
นาย ค. 19.84 
นาย ง. 10.23 
นาย จ. 15.36 

 1.4 ครูผูส้อนน าสถิติการแขง่ขนัท่ีทา้ทายขึน้ มาใหน้กัเรยีนสงัเกตดงัตาราง แลว้ตัง้ค  าถาม
กบันกัเรยีนวา่ นกักีฬาคนใดวิ่งไดเ้รว็ท่ีสดุ ใชเ้กณฑอ์ะไรในการตดัสนิ  
 ตารางที่ 2 สถิติการแขง่ขนัวิ่งทางตรงรายการตา่ง ๆ 

ผู้แข่งขัน สถิติ (วินาที) 

นาย ก. ชนะเลศิการแขง่ขนัวิ่ง 100 เมตร ในกีฬาโอลมิปิกครัง้ท่ี 15 10.00 
นาย ข. ชนะเลศิการแขง่ขนัวิ่งมาราธอน ระยะทาง 3 กิโลเมตร 3625.26 
นาย ค. ชนะเลศิการแขง่ขนัวิ่ง 400 เมตร ในกีฬาเอเช่ียนเกมส ์ 29.84 

 
 1.5 นกัเรยีนช่วยกนัพิจารณาสถานการณข์า้งตน้แลว้เสนอประเด็นวา่ นกัเรียนจะมีวิธีการ
ในการตดัสนิอยา่งไร และใชก้ระบวนการใดในการน าเสนอผลการตดัสนิ 
     2. ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration) (30 นาที)  
 2.1 ครูผูส้อนขออาสาสมัครนกัเรียนจ านวน 2 ทีม ทีมละ 3 คน มาสาธิตการท ากิจกรรม 
โดยใหท้ัง้ 2 ทีมมารบัรถพลงัยาง โดยครูสอนน าปากกาเมจิกติดไวก้ับรถ เพื่อใชข้ีดเสน้ทางการ
เคลื่อนท่ี  
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 2.2 ใหต้วัแทนนกัเรียนคนท่ี 1 ของแต่ละทีม ปลอ่ยรถใหเ้คลื่อนท่ีอย่างอิสระบนกระดาษ 
เพื่อแขง่ขนัวา่รถของทีมใดเคลื่อนท่ีไดไ้วท่ีสดุ ตวัแทนนกัเรยีนคนท่ี 2 ของทีม จบัเวลาท่ีรถใชใ้นการ
เคลื่อนท่ีจนหยดุ จากนัน้ใหน้กัเรยีนทกุคนรว่มกนัสงัเกตลกัษณะเสน้ทางการเคลื่อนท่ี 
 2.3 ตวัแทนนกัเรยีนคนท่ี 3 ของทีม วดัความยาวเสน้ทางของรถ 2 ลกัษณะ คือ วดัความ
ยาวเป็นเสน้ตรงจากจุดเริ่มตน้ไปยงัจุดสดุทา้ย และวดัความยาวของเสน้เชือกทัง้หมด 
 2.4 ครูผูส้อนใช้ค  าถามเพื่อทบทวนความรูข้องนักเรียนว่า ความยาวเสน้ทางของรถ 2 
ลกัษณะ แต่ละลกัษณะบ่งบอกขอ้มูลใดท่ีเก่ียวขอ้ง (แนวค าตอบ ความยาวเป็นเสน้ตรงจาก
จุดเริ่มตน้ไปยงัจุดสุดทา้ย คือ การกระจัดท่ีวัตถุใช้ในการเคลื่อนท่ี และความยาวของเสน้เชือก
ทัง้หมด คือ ระยะทางท่ีวตัถใุชใ้นการเคลื่อนท่ี) 
 2.5 ครูผูส้อนตัง้ค าถามใหน้กัเรยีนเกิดกระบวนการคิด ดงันี ้“การน าค่าระยะทางและการ
กระจัดมาหาอัตราสว่นเทียบกับเวลาค่าท่ีออกมาเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ และแต่ละลกัษณะ
เรียกว่าในทางฟิสิกสมี์การนิยามปริมาณเหลา่นีว้่าอะไรบา้ง” เพื่อใหน้กัเรียนท าการสืบคน้ขอ้มูล 
เรื่อง อตัราเรว็และความเรว็ 
 2.6 ให้นักเรียนแยกตามกลุ่มท่ีได้แบ่งไว้กลุ่มละ 5 คน แบบคละความสามารถ แลว้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูล เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว จากหนงัสือเรียนและแหล่งเรียนรู ้
ตา่ง ๆ เพื่อตอบค าถาม 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) อตัราเรว็คืออะไร?  

  แนวค าตอบ อตัราเรว็ (Speed ; v ) คือ ระยะทางท่ีวตัถเุคลื่อนท่ีไดใ้นหนึ่งหนว่ย
เวลา เป็นปรมิาณ สเกลาร ์มีหนว่ยเป็น เมตรตอ่วินาที (m/s) เขียนสมการไดว้า่ 
 

   v =
s

t
   

 
 
  2) ความเรว็คืออะไร? 

  แนวค าตอบ ความเร็ว (Velocity ; v⃑  ) คือ การกระจัดท่ีวตัถุเคลื่อนท่ีไดใ้นหนึ่ง
หนว่ยเวลา เป็นปรมิาณ เวกเตอร ์มีหนว่ยเป็น เมตรตอ่วินาที (m/s) เขียนสมการไดว้า่ 
  

   v⃑ =
s⃑ 

t
   

 

เม่ือ v คือ อตัราเรว็ (m/s) 

 s คือ ระยะทาง (m) 

 t คือ เวลา (s) 

เม่ือ v⃑  คือ ความเรว็ (m/s) 

 s  คือ การกระจดั (m) 

 t คือ เวลา (s) 
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 2.7 ครูผูส้อนตัง้ประเด็นค าถามกับนกัเรยีนแต่ละกลุม่ว่า จากขอ้มูลดงักลา่ว นกัเรียนคิด
ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราเร็วและความเร็วเป็นอย่างไร โดยครูผูส้อนใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม
สรา้งแผนภาพเวนน(์Venn Diagram) เพื่อเปรยีบเทียบ ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 1 แผนภาพเวนน(์Venn Diagram)  

 2.8 นกัเรยีนทกุคนรว่มกนัน าขอ้มลูทัง้หมดมาใชใ้นการหาอตัราเรว็และความเรว็ท่ีรถใช้
โดยใชส้มการท่ีไดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูขา้งตน้ 
 2.9 เม่ือนกัเรียนไดข้อ้สรุป จึงน าไปใชใ้นการตอบค าถามการแข่งขนัในตารางท่ี 2 (แนว
ค าตอบ นาย ข วิ่งไดเ้รว็ท่ีสดุ) 
 2.10 ครูผูส้อนตัง้ประเด็นเพิ่มเติม ว่า นกัเรยีนคิดวา่ อัตราเรว็หรอืความเรว็ของนาย ข นัน้
เป็นอัตราเร็วหรือความเร็วท่ีนาย ข ใชใ้นการวิ่งตลอดเสน้ทางหรือไม่อย่างไร (แนวค าตอบ ไม่) 
จากนัน้ครูผูส้อนไดใ้หค้วามรูก้ับนกัเรียนว่าอัตราเร็วหรือความเร็วดงักล่าวเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของ
การเคลื่อนท่ี 
 2.11 ครูผูส้อนน าเสนอเหตุการณ์ โดยยกตวัอย่างอุปกรณท่ี์ใช้วดัอัตราเร็วของรถยนตท่ี์
เรียกว่า มาตรวดัอตัราเร็วของรถยนต ์อธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจว่าอุปกรณว์ดันีว้ดัค่าอัตราเรว็ของ
รถยนตข์ณะท่ีผูส้งัเกตอ่าน ซึ่งจะเป็นคา่ท่ีบอกคา่อตัราเรว็ในการเคลื่อนท่ี ณ ขณะใดนัน้ ๆ 
 2.12 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบคน้ เก่ียวกับการบอกอัตราเร็วหรือความเร็วท่ีเป็น
คา่เฉลี่ยและท่ีเป็นคา่ ณ จุดๆหนึ่ง จากหนงัสอืเรยีนและแหลง่เรยีนรูต้า่ง ๆ เพื่อสรุป อตัราเรว็เฉลี่ย 
อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง และร่วมกันอภิปราย เพื่อ
สรา้งเป็นขอ้สรุปของกลุม่ 
     3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (15 นาที) 
 3.1 นกัเรยีนน าเสนอขอ้มลูท่ีสบืคน้ไดใ้หเ้พื่อน ๆ ทราบหนา้หอ้งเรยีน 
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 3.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการสืบเสาะหาความรู ้ เพื่อน าขอ้สรุปท่ีไดม้าอภิปราย
และน าขอ้สรุปมาน าเสนอความคิดเห็นกบักลุม่อ่ืน ๆ 
 3.3 ครูผูส้อนและนกัเรยีนรว่มกนัสรุปผล ดงันี ้

  - อตัราเร็วเฉลี่ย (vav) คือ ระยะทางทัง้หมดท่ีวตัถเุคลื่อนท่ีไดใ้นหนึ่งหน่วยเวลา 
(ในช่วงเวลาหนึ่งท่ีก าลงัพิจารณาเทา่นัน้) 

  - อตัราเรว็ขณะใดขณะหนึ่ง (vt)  คือ อตัราเรว็ ณ เวลาใด ๆ หรอือตัราเรว็ท่ีจุดใด
จุดหนึ่ง หมายถึง ระยะทางท่ีวตัถเุคลื่อนท่ีไดใ้นหนึ่งหนว่ยเวลา เม่ือช่วงเวลาท่ีเคลื่อนท่ีนอ้ยมากๆ 

  - ความเร็วเฉลี่ย (v⃑ av) คือ การกระจัดทัง้หมดของวัตถุท่ีเปลี่ยนไปในเวลาหนึ่ง
หนว่ย (ในช่วงเวลาหนึ่งท่ีก าลงัพิจารณาเทา่นัน้) 

  - ความเรว็ขณะใดขณะหนึ่ง (v⃑ t) คือ ความเรว็ ณ เวลาใดเวลาหนึงหรอืความเร็ว
ท่ีจุดใดจุดหนึ่ง หมายถึง การกระจัดท่ีวตัถุเคลื่อนท่ีไดใ้นหนึ่งหน่วยเวลา เม่ือช่วงเวลาท่ีเคลื่อนท่ี
นอ้ยมากๆ  
 3.4 ครูผูส้อนครูใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัความเรว็และอตัราเร็ว ซึ่งโดยทั่วไปคนมกัใชท้ัง้ 2 ค าใน
ความหมายเดียวกนั แตใ่นทางฟิสกิสท์ัง้ 2 ค ามีความหมายท่ีแตกตา่งกนั 
 3.5 ครูใหค้วามรูเ้ก่ียวกับความเรว็ ความเรว็ขณะใดขณะหนึ่ง และความเร็วเฉลี่ย พรอ้ม
ทั้งอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณเหล่านี ้กับการกระจัดและเวลา โดยเสนอแนะวิธีการ
ค านวณหาความเร็วจากความหมายของความเร็วท่ีว่าความเรว็เป็นการกระจดัท่ีเปลี่ยนไปในหนึ่ง
หน่วยเวลา รวมทัง้ชีใ้หเ้ห็นว่า ในกรณีท่ีวตัถุเคลื่อนท่ีในทิศทางเดียวกันตลอดเสน้ทาง (เคลื่อนท่ี
แนวตรงไม่กลบัทิศทาง) เราอาจใชอ้ตัราเรว็แทนขนาดของความเรว็ได ้ 
     4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) (60 นาที) 
 4.1 ครูผูส้อนใหค้วามรู ้เรื่อง เครื่องเคาะสญัญาณเวลาท่ีจะใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมตอ่ไป 
โดยอธิบายวา่เครื่องเคาะสญัญาณเวลานีเ้ป็นอุปกรณอ์ยา่งงา่ยท่ีสามารถน ามาเรยีนรูก้ารเคลื่อนท่ี
ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ไดผ้ลดี จากนัน้ใหน้ักเรียนไดท้  าการทดลอง ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบ 
DAPIC 
 ข้ัน D : Define ระบุปัญหา (5 นาที) 
  4.1.1 ครูผูส้อนทดลองดึงแถบกระดาษผา่นเครื่องเคาะสญัญาณเวลา แลว้แสดง
ใหน้กัเรียนเห็นพรอ้มตัง้ประเด็นว่า จากแถบกระดาษดงักลา่ว เราจะสามารถทราบไดอ้ย่างไรว่า
ความเร็วท่ีใชใ้นการดึงมีค่าเท่าใด (ครูผูส้อนแนะน าใหน้กัเรียนระบุจุดแต่ละจุดบนแถบกระดาษ 
พรอ้มเลอืกช่วงจุดท่ีใชใ้นการค านวณหาอตัราเรว็และความเรว็) 
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  4.1.2 นกัเรียนแต่ละกลุม่ท า กิจกรรมท่ี 1 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว โดยใหแ้ต่
ละกลุม่ดึงแถบกระดาษของตนเอง และใหแ้ต่ละกลุ่มท าความเขา้ใจสถานการณ์  โดยครูผูส้อน
แนะน าใหน้กัเรยีน “นกัเรียนเขา้ใจสถานการณนี์ห้รือไม่” อยา่งไร” “สถานการณนี์ส้นใจสิ่งใด” จน
สามารถสรุปไดว้า่ ประเด็นปัญหาของนกัเรยีน คือ วิธีการหาอตัราเรว็และความเรว็ใหช้ดัเจน 
 ข้ัน A : Assess ประเมินส่ิงที่รู้ (5 นาที) 
  4.1.3 นกัเรยีนรวบรวมขอ้มลูจากสถานการณปั์ญหา โดยพิจารณาแถบกระดาษท่ี
ดงึผา่นเครื่องเคาะสญัญาณเวลาวา่ทราบขอ้มลูของปรมิาณทางฟิสกิสใ์ดบา้ง (แนวค าตอบ เวลา
กบัระยะทาง/การกระจัด) ผ่านค าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนน าความรูท้างฟิสิกสม์าใชเ้พื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหา เรื่อง การหาอัตราเร็วและความเร็วของแถบกระดาษ (ในกรณีดังกล่าวมีค่าเท่ากัน
เน่ืองจากเป็นการเคลื่อนท่ีแบบเสน้ตรง) “นักเรียนจะน าความรูเ้รื่องใดมาใช้ในการแก้ปัญหา” 
“ขอ้มลูท่ีมีเพียงพอตอ่การแกปั้ญหาหรอืไม่ ถา้ไม่จะตอ้งหาสิ่งใดมาใชแ้กปั้ญหา” “จากขอ้มูลท่ีได้
สามารถน าไปใชใ้นการหาคา่อตัราเรว็และความเรว็แบบใดไดบ้า้ง” 
 ข้ัน P :  Plan วางแผน (10 นาที) 
  4.1.4 แต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดวิธีการในการด าเนินการแก้ปัญหาเพื่อหาค่า
อัตราเร็วและความเร็วของการดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสญัญาณเวลา โดยครูผูส้อนชีน้  า
นกัเรยีน ดงันี ้
   “วิธีการใดบา้ง ท่ีนกัเรยีนเลอืกใชใ้นการแกปั้ญหา”  
   “เหตผุล/หลกัเกณฑใ์ด ท่ีนกัเรยีนใชใ้นการพิจารณาเลอืกใชว้ิธีการนัน้ ๆ”  
   “วิธีการดงักลา่วจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู/้เครื่องมือใดบา้ง”  
   “วิธีการท่ีเลอืกมีขัน้ตอนของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งไร” 
  4.1.5 ครูผูส้อนใหน้กัเรยีนอธิบายแผนการด าเนินการแกปั้ญหาของตนเอง เพื่อหา
คา่อตัราเรว็และความเรว็ของการดงึแถบกระดาษผา่นเครื่องเคาะสญัญาณเวลา  
  4.1.6 ใหน้กัเรียนรว่มกันพิจารณาความเป็นไปไดข้องวิธีการท่ีเลอืกใช ้วา่มีความ
น่าเช่ือถือ และความเหมาะสมในการแก้ปัญหามากนอ้ยเพียงใด จากนัน้ใหน้ักเรียนน าวิธีการท่ี
เลอืกไปปรบัปรุงแกไ้ขวิธีการใหมี้ความสมบูรณ ์
 ข้ัน I : Implement ด าเนินการ (20 นาที) 
  4.1.7 นักเรียนด าเนินการแก้ปัญหาดว้ยวิธีการตามท่ีไดว้างแผนไวด้ว้ยตนเอง 
และใหร้ว่มกันพิจารณาผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากวิธีการท่ีเลอืกว่าเป็นอยา่งไร มีจุดใดบา้งท่ียงัมีขอ้บกพรอ่ง 
โดยใหน้กัเรยีนออกแบบตารางบนัทกึผลและบนัทกึผลลงในใบกิจกรรมที่ 1 
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 ข้ัน C : Communication ส่ือสาร (20 นาที) 
  4.1.8 ครูผูส้อนสุ่มนักเรียนออกมาอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง แลว้ใช้
ค  าถามเพื่อตรวจสอบค าตอบกบันกัเรยีนในชัน้เรยีน “วิธีการหาอตัราเรว็และความเรว็ท่ีใชใ้นมีแบบ
ใดบา้ง มีความเหมาะสมหรอืไม่ มีความเหมือนหรอืมีความตา่งกบัวิธีของเพื่อนหรอืไม่อยา่งไร”  
  4.1.9 ครูผูส้อนใหน้กัเรยีนท่ีมีวิธีการแกปั้ญหาในการหาอัตราเรว็และความเร็วท่ี
แตกต่างจากเพื่อนออกมาอธิบายวิธีการแกปั้ญหาของตนเอง และรว่มกนัอภิปรายถึงค าตอบหรือ
วิธีการในการแก้ปัญหา โดยใช้ค  าถาม “ในสถานการณ์นี(้แถบกระดาษ) สามารถใช้ในการหา
อตัราเรว็และความเรว็ ไดก่ี้ชนิด/ก่ีวิธีในการแกปั้ญหาหรอืหาค าตอบ 
  4.1.10 ครูผูส้อนใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกันอภิปรายถึงความถกูตอ้งเหมาะสม
ของวิธีการในการแกปั้ญหาแตล่ะวิธีท่ีน  าเสนอ โดยรว่มกนัพิจารณาวิธีการท่ีเลอืกใช ้โดยใชค้  าถาม
ว่า “วิธีการดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกับสถานการณ์หรือไม่อย่างไร” “วิธีการดังกล่าวมีความ
นา่เช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด” “วิธีการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลในการน าไปใชห้รอืไม่อยา่งไร 
     5. ข้ันประเมิน (Evaluation) (10 นาที) 
 5.1 ครูและนกัเรยีนรว่มกนัอภิปราย ความคิดเห็นตา่ง ๆ ท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม และ
รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดมาสรุปเป็นองคค์วามรูใ้หก้บันกัเรยีน 
 5.2 ครูประเมินความรูท่ี้ไดจ้ากการเรยีนและจากการใชกิ้จกรรมการแกปั้ญหาแบบ DAPIC 
ในการแกปั้ญหาฟิสิกส ์สิ่งท่ีไดค้น้พบจากการแก้ปัญหาทางฟิสิกส ์เก่ียวกบัอตัราเร็วและความเร็ว 
ไดแ้ก่ 
  1) สรุปความรูเ้ป็นอนทิุนโดยบนัทกึลงในสมดุ 
  2) ใบงานท่ี 2 อตัราเรว็และความเรว็ 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  
 1. หนงัสอืเรยีนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ์ฟิสกิส ์ชัน้มธัยมฺศกึษาปีท่ี 4 เลม่ 1  
 2. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง อตัราเรว็และความเรว็ 
 3. ชุดการทดลองเครื่องเคาะสญัญาณเวลา 
 4. ใบงานท่ี 2 เรื่อง อตัราเรว็และความเรว็ 
 5. เว็บไซตก์ารทดลองเครื่องเคาะสญัญาณเวลา 
 http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/10/Motion/motion4.htm 
 
 
 



  117 

การวัดและประเมินผล 
ส่ิงทีต้่องการวัด การวัด เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

ดา้นความรู ้
- ผูเ้รียนอธิบายความหมาย
และความสมัพนัธข์อง
อตัราเรว็ ความเรว็ได ้

ประเมนิจากการ
น าเสนอความคดิ การ
ตอบค าถามจากการ
จดัการเรียนรู ้และการ
สรุปความรู ้

สมดุจดบนัทึก 
 

ผา่นรอ้ยละ 70  
ขึน้ไป  
(เอกวทิย ์ดวงแกว้.  
2558: 125) 

ดา้นทกัษะ /กระบวนการ  
-ผูเ้รียนสามารถใช้
ความสามารถในการคดิอย่าง
มีวจิารณญาณ ในการแกไ้ข
สถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ ได ้

ประเมนิพฤตกิรรมจาก
การสงัเกต การท า
กิจกรรม การน าเสนอ
วธีิการในการแกปั้ญหา
การซกัถาม 

แบบประเมนิ
ความสามารถในการ
คดิอย่างมีวจิารญาณ 

ผา่นเกณฑใ์นระดบัดี 

- ผูเ้รียนปฏิบตักิารทดลองทาง
ฟิสกิสเ์ก่ียวกบัการวดัอตัราเรว็
และความเรว็ได ้
 

ประเมนิพฤตกิรรมจาก
การสงัเกต การท า
กิจกรรม การน าเสนอ
วธีิการในการแกปั้ญหา
การซกัถาม 

- แบบประเมนิ
พฤตกิรรมในการ
ทดลอง 
- ใบกิจกรรมท่ี 1 

ผา่นเกณฑใ์นระดบัดี 

- ผูเ้รียนสามารถค านวณหา
ปรมิาณตา่ง ๆ ท่ีเกียวขอ้ง 
เม่ือก าหนดสถานการณต์า่ง ๆ 
มาใหไ้ด ้

ตรวจสอบผลงานจาก 
ใบงาน 

ใบงานท่ี 2 ผา่นรอ้ยละ 70  
ขึน้ไป 
(เอกวทิย ์ดวงแกว้.  
2558: 125) 

ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์
-  มีวนิยั 
-  ใฝ่หาความรู ้
-  มุง่มั่นในการทางาน 

สงัเกตจากการรว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

แบบประเมนิคณุ
ลกัษฺณะอนัพงึประสงค ์
 

ผา่นเกณฑใ์นระดบัดี 
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บันทึกผลหลังสอน 
 
1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ลงช่ือ............................................................ 
(นายวชัรพล  จนัทรวงศ)์ 

ผูส้อน 
วนัท่ี.........../....................../............... 
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ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ค าชีแ้จง           
1. แบบวดัฉบบัน่ีมีทัง้หมด 24 ขอ้     

2. ใหเ้ลอืกตอบขอ้ท่ีถกูตอ้งท่ีสดุเพียงขอ้เดียวและท าเครื่องหมายกากบาท (×) ลงใน
กระดาษค าตอบ 
.............................................................................................................................................. 
ด้านที่ 1 การตดัสนิความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มลูและการสงัเกต 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนพิจารณาค ากลา่วในแตล่ะขอ้ความ แลว้ตดัสนิวา่ค ากลา่วนัน้ “บุคลคลใดมี
ความนา่เชือถือกวา่กนั” “นา่เช่ือถือทัง้สองคน” หรอื “ไม่นา่เช่ือถือทัง้สองคน”  
 
 
 
 
1. จากขอ้ความขา้งตน้ นกัเรยีนคิดวา่ ค าพดูของใครนา่เช่ือถือกวา่กนั   
 ก. นายประกิต     ข. นายบญัชา   
 ค. นา่เช่ือถือทัง้สองคน    ง. ไม่นา่เช่ือถือทัง้สองคน 
ด้านที่ 2 การอุปนยั 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนพิจารณาค ากลา่วในแตล่ะขอ้ความ แลว้ตดัสนิวา่ค ากลา่วนัน้ “สนบัสนนุ” 
“คดัคา้น”  
“ไม่เก่ียวขอ้งกบั” หรอื “ยงัไม่สามาถสรุปขอ้เท็จจรงิได”้ จากการสรุปของครูและนกัเรยีน  
 
 
 

จากขอ้สรุปในกรอบขา้งตน้ จงตอบค าถามในขอ้ 7 
7. ปัทมากลา่ววา่ ในการเคลื่อนท่ีแบบเสน้ตรง “อตัราเรว็เฉลี่ยมีคา่มากกวา่หรอืเทา่กบัขนาดของ
ความเรว็เฉลี่ย”   
 ก. ค ากลา่วนี ้สนบัสนนุ การสรุปของครูและนกัเรยีน 
 ข. ค ากลา่วนี ้คดัคา้น การสรุปของครูและนกัเรยีน     

นายประกิต กลา่ววา่ “อตัราเรว็ของวตัถสุามารถค านวนไดโ้ดยน า การกระจดัหารดว้ยเวลาท่ีวตัถใุช่ในการ
เคล่ือนท่ี เพราะ ในการเคล่ือนท่ีแนวตรงการกระจดัมีค่าเท่ากบัระยะทาง” สว่นนายบญัชา กลา่ววา่ “ไมจ่รงิ
หรอก อตัราเรว็ของวตัถสุามารถค านวณไดโ้ดยน า ระยะทางหารดว้ยเวลาท่ีวตัถใุชใ้นการเคล่ือนท่ี เพราะ 
อตัราเรว็เป็นปริมาณสเกลาร ์จึงตอ้งใชร้ะยะทางซึ่งเป็นปรมิาณสเกลารเ์หมือนกนัมาใชค้  านวณ” 

ในตอนทา้ยของชั่วโมงวชิาฟิสกิส ์ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปความสมัพนัธข์องระยะทางและการกระจดัใน
การเคล่ือนท่ีเป็นเสน้ตรงวา่ “ระยะทางมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบัขนาดของการกระจดั”  
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 ค. ค ากลา่วนี ้ไม่เก่ียวขอ้ง การสรุปของครูและนกัเรยีน    
 ง. ค ากลา่วนี ้ยงัไม่สามารถสรุปได ้
ด้านที่ 3 การนิรนยั 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนพิจารณาค ากลา่วในแตล่ะขอ้ความ แลว้ตดัสนิวา่ค ากลา่วนัน้ มีขอ้สรุปเป็นไป
ตามขอ้ใด  
 
 
 
 
13. จากขอ้ความทีก าหนดให ้จะสรุปไดว้า่ 
 ก. ระยะทางขึน้อยูก่บัเสน้ทางการเคลื่อนท่ี 
 ข. ระยะทางไม่ขึน้อยูก่บัเสน้ทางการเคลื่อนท่ี 
 ค. ระยะทางขึน้อยูก่บัต าแหนง่เริ่มตน้และต าแหนง่สดุทา้ย    
 ง. ระยะทางขึน้อยูก่บัลกูศรท่ีชีจ้ากต าแหนงสดุทา้ยไปยงัต าแหนง่เริ่มตน้ 
ด้านที่ 4 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนพิจารณาค ากลา่วในแตล่ะขอ้ความ แลว้ตดัสนิวา่ค ากลา่วใด เป็นเหตุผลท่ี
นา่เช่ือถือ และเป็นไปไดท่ี้ท าใหข้อ้ความขา้งตน้เป็นท่ียอมรบั   
19. นายวรวฒัน ์เคลื่อนท่ีจากจุดหนงึไปอีกจุดหนึ่ง พบวา่ระยะทางและขนาดของการกระจดัของ
นายวรวฒัน ์มีคา่เทา่กนั ขอ้ใดเป็นเหตผุลท่ีนา่เช่ือถือ และเป็นไปไดท่ี้ท าใหข้อ้ความขา้งตน้เป็นท่ี
ยอมรบั     
 ก. นายวรวฒันเ์คลื่อนท่ีดว้ยอตัราเรว็คงท่ี 
 ข. นายวรวฒันเ์คลื่อนท่ีเป็นเสน้ตรงในทิศทางเดียว 
 ค. ทิศทางของอตัราเรว็กบัความเรว็ของนายวรวฒันอ์ยูทิ่ศเดียวกนั   
 ง. ทิศทางของการกระจดักบัระยะทางของนายวรวฒันอ์ยูทิ่ศเดียวกนั 

จากการศกึษาการเคล่ือนท่ีของวตัถ ุพบวา่ต  าแหน่งของวตัถมีุการเปล่ียนไปจากเดมิหรือกลา่ววา่วตัถจุะ
เล่ือนจากต าแหน่งเดิมไปยงัต  าแหน่งใหม ่ซึ่งอาจเรียกการเคล่ือนท่ีวา่การเคล่ือนท่ีแบบเล่ือนต าแหน่ง ถา้
ทราบต าแหน่งเริม่ตน้ เสน้ทางการเคล่ือนท่ีและต าแหน่งสดุทา้ยของการเคล่ือนท่ี ก็จะหาระยะทางไดจ้าก
ความยาวตามเสน้ทางการเคล่ือนท่ี 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วชัรพล จนัทรวงศ ์
วัน เดือน ปี เกิด 18 เมษายน 2535 
สถานที่เกิด สงิหบ์ุรี 
วุฒิการศึกษา การศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขา วิทยาศาสตร-์ฟิสกิส ์คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ    
การศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา วิทยาศาตรศกึษา คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ   

ที่อยู่ปัจจุบัน 19 หมู่ 2 ต าบล หนองแม่ไก่ อ าเภอ โพธ์ิทอง จงัหวดั อ่างทอง 14120   
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