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ช่ือเร่ือง แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาและผล
ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษา
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งานวิ จัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้  มีความมุ่งหมาย เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

ฟิสิกส์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ ปัญหาของโพลยา 2) 
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้  3) เสนอแนว

ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ศึกษาในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีของกลุ่มที่ศึกษาที่ไม่เป็นอิสระกัน และการทดสอบค่าทีแบบทางเดียวและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์หลังเรียน (M = 42.92, SD = 15.49) สูงกว่า ก่อนเรียน (M = 25.70, SD = 8.22) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t = 9.875, p = .000) และอยู่ในระดับพอใช้ 2) นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์  70% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาจากงานวิจัยนี้ คือ 3.1)  ส่ือวีดิทัศน์ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน

หรือกิจกรรมกระตุ้นความสนใจร่วมกับค าถามกระตุ้นความคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
ส่งผลต่อการแสดงออกถึงความรู้เดิมของนักเรียน 3.2) การใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาร่วมกับค าถามท้ายกิจกรรมส่งเสริมการวาดภาพและระบุปริมาณต่าง  ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์โจทย์
ปัญหาได้ 3.3) การใช้กิจกรรมการสาธิตในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสามารถส่งเสริมความ
เข้าใจในหลักการและสมการความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ และ 3.4)  การอภิปรายร่วมกันทั้งช้ัน
เรียนและการอภิปรายค าตอบจากการน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าช้ันเรียนท าให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาและการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (M = 4.17, SD = 0.11) 
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The objectives of this classroom action research were as follows: (1) to study the physics problem-

solving ability of Grade 10 students who learned with the Polya problem-solving process; (2) to compare physics 

problem-solving ability scores of the students, before and after learning with the Po lya problem-solving process; (3) to  
propose the best practice for the implementation of the Polya problem-solving process affecting the physics problem -
solving ability of students; and (4) to study the satisfaction of the students towards learning with the  Polya problem-
solving process. The participants in this study consisted of fifty Grade 10 students who studied in the second 
semester of the 2019 academic year in a school in Bangkok and using purposive selection. The research instruments 

consisted of lesson plans, a physics problem-solving ability test and student satisfaction toward learning with the 
Polya problem-solving process questionnaire. The data were analyzed quantitatively using percentage, mean, 
standard deviation, a t-test for dependent samples and one-sample t-test in the form of a one-tailed test. The 
qualitative data was analyzed using content analysis. The results showed that: (1) the physics problem -solving ability 
of the mean scores of the students after learning (M = 42.92, SD = 15.49) was higher than before learning (M = 25.70,  
SD = 8.21) with a statistical significance level of .05 (t = 9.875, p = .000) and was at a fair level; (2) most of students 

had physics problem-solving ability scores after learning were lower than 70% with a stat istical significance level of 
.05; (3)  the best practice for the implementation of the Polya problem-solving process from this research were 3.1) 
the media and video related to daily life situations or the activities that can motivate students to learn to gether with 
thought-provoking questions in teaching and learning with the Polya problem-solving process affected the prior 
knowledge of the students, 3.2) using experimental activities in teaching and learning with the Polya problem -solving 

process together with using questions at the end of the activity that can encourage drawing and identifying the 
quantities related to the situation in the problem, 3.3) using demonstration activities in teaching and learning with the 
Polya problem-solving process can promote understanding of principles and equations of various quantities in 
problem situations, and 3.4) a whole class discussion and a discussion of the answers from the presentation of 
problem-solving using the Polya problem-solving process in front of the classroom to help students develop the 
correct understanding of the content and able to solve physics problems; and (4) the student satisfaction on learning 

with the Polya problem-solving process was at the highest level (M = 4.17, SD = 0.11).  
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 

ฟิสิกส์เป็นหนึ่งในแขนงวิชาที่ส  าคัญของวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่ มุ่งเน้นการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  ส่ ง เส ริมให้นักเรียนเชื่อมโยงแนวคิดเข้ากับสถานการณ์  
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน (สถาบันส่งเส ริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2554: 40) 
แนวคิดทางฟิสิกส์มีความส  าคัญต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ใหม่ ๆ ที่สร้างขึ ้นเพื่ออ านวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยน าไปสู่การปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยู่ให้กับผู้คนเพื่อตอบสนองความต้องการและการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ได้อีก
ด้วย (ประดิษฐ์  เหล่าเนตร, 2552: 4) 

ส  าห รับประเทศไทยนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง 2560) ได้ก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดทางฟิสิกส์ ในสาระที่ 6 โดยจัดให้มีการ
เรียนรู้แนวคิดตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ตามช่วงวัยของนักเรียน อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการคิด ที่ เป็นกระบวนการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์  โดยเป็นการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล และคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รายวิชาฟิสิกส์ถือเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่น ามาก าหนดเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลาย และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด 
แบบมีกระบวนการเพื่อแก้โจทย์ปัญหาได้เป็นอย่างดี (ประภาพร  วรรณคดี, 2556: 72) การจัดการ
เรียนรู้วิชาฟิสิกส์มักจะเน้นไปที่การอธิบายถึงแนวคิด  หลักการและที่มาของปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่ เกิดขึ ้น  ซึ่ งแนวคิ ดทางฟิสิ กส์มีความเชื่อมโยงกับแนวคิ ดทางคณิตศาสตร์โดย
คณิตศาสตร์ถือเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์อีกทั้งยังสามารถน ามาใช้ในการท านาย
และอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละปริมาณที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
(พวงรัตน์  ไพเราะ, 2559: 7)  การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไป
กับการใช้คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยควรเน้นการจัดประสบการณ์ให้
นักเรียนได้เรียนรู้มากกว่าได้รับการสอนเพื่อจดจ ารูปแบบหรือสมการที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาจาก
ผู้สอนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้จากการคิดรวบยอดที่สามารถน าไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และสามารถแก้สมการทางฟิสิกส์ได้ (สุระ  วุฒิพรหม, 2547: 1-3) 

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ พบว่า การแก้โจทย์ปัญหาเป็นสิ่งส  าคัญของ
การเรียนวิชาฟิสิกส์ (Sunday, 2010: 39) ครูผู้สอนมักพบว่า นักเรียนมีปัญหาในเร่ืองความเข้าใจ
แนวคิดทางฟิสิกส์ที่คลาดเคลื่อน และการให้เหตุผลในการอธิบายที่มาของปรากฏการณ์ทาง
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ธรรมชาตินั้น ๆ รวมไปถึงความสามารถฺในด้านตัวเลขที่ส่งผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาของนักเรียน (จิรายุส  สมานมิตร, 2554: 112; สุรีพร  เปรมปรีดิ์, 2547: 86) ซึ่งสอดคล้องกับ
การที่ผู้ วิจัยได้ท าการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์  ด้วยรูปแบบการบรรยายและการทดลอง  
เพื่อน ามาสู่การแก้โจทย์ในรายวิชาฟิสิกส์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่สามารถแ ก้โจท ย์ปัญหาฟิสิกส์ ได้ต ามเป้าหมายที่ ครูผู้ สอนก าหนด  เนื่ องจาก นัก เรียน  
มีความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เพียงพอ โดยนักเรียนไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ อีกทั้ง ยังไม่สามารถเชื่อมโยงในเร่ืองของหลักการทางฟิสิกส์ที่ เก่ียวข้อง 
กับการแก้สถานการณ์ในโจทย์ปัญหาได้จึงส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบที่ถูกต้อง 

ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาเป็นพฤติกรรมด้านการคิดที่สะท้อนถึงกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยต้องอ าศัยทักษะ
ย่อยหลายทักษะ ได้แ ก่ การวิเคราะห์ปัญหา การแปลความหมายของโจทย์ปัญหาและการ
พิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบขั้นตอนตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา (บุญน า  อินทนนท์, 2551: 
66 ; เสาวนีย์  เวชพิทักษ์, 2551: 6)  ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกระบวนการแก้โจทย์ปัญหานั้น 
ได้ แก่ การอ่านเพื่อท าค วามเข้าใจ โจทย์ปัญหา การน าข้ อมูล ที่ได้จ ากการอ่านมาวิเคราะห์  
สิ่งที่ก าหนด การส  ารวจสิ่งที่โจท ย์ต้องการทราบพ ร้อมหาหลักการที่ เก่ียวข้อง การวางแผน  
ในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาจนได้มาซึ่งค าตอบและการตรวจสอบค าตอบ (Billstein, 1987: 
30; นฤมล  ฉิมงาม, 2558: 38; วิชชุดา  อ้วนศรีเมือง, 2555: 9; อนัญญา  อินทรภักดิ์, 2558: 482) 
โดยปัจจัยภายนอกที่ส  าคัญมีผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหา ได้แก่ เนื้อหาในรายวิชา 
เนื่องจากเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ มีความซับซ้อน เพราะเป็นความรู้ที่รวบรวมมาจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ อีกทั้งบางเร่ืองในรายวิชาต้องอาศัยความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ในรูปแบบของสมการ 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเนื้อหามากย่ิงขึ ้น (Barham, Macours, & Maluccio, 2013: 4 ; 
พลิน  ศรช่วย, 2552: 84) ส่วนปัจจัยภายในที่มีส่วนส  าคัญต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์คือ แรงจูงใจที่จะคอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการน าศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวแสดงออกมาเพื่อน าไปพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะในจัดระบบความคิดที่จะแสดงออก
ถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ (Saleh, 2014: 224) ทั้งนี้ 
เกริก ศักดิ์สุภาพ (2556: 39) และ กานิน่า และวูเลด (Ganina & Voolaid, 2010: 81) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่ส  าคัญในการส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา เช่น พื้นฐานความรู้เดิม 
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สติปัญญา ประสบการณ์ ความตั้งใจ ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยสิ่ง เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่
พัฒนาทักษะและความสามารถฺในการแก้โจท ย์ปัญหฺาที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์  โดย
สามารถน าค วามรู้แล ะทั กษะในการแก้โจท ย์ปัญ หานี้ ไปประ ยุกต์ ใช้ในการแ ก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถฺในการแก้ปัญหฺา เช่น 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสะท้อน
ความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา รวมถึงบรรยากาศในการเรียนรู้และสถานการณ์ที่สนับสนุนให้เกิด
ความคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยปัจจัยเหล่านี้จะต้องจัดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
พร้อมกระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถฺเพื่อแก้ปัญหฺาอย่างเต็มศักยภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการสอนที่ส่งเส ริมความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺา พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเป็นหนึ่งในวิธีการที่
ส่ง เสริมการฝึกคิดวิเคราะห์หาค าตอบของโจทย์ปัญหาให้กับนักเรียนได้โดยนักเรียนต้องอ่านเพื่อ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา และปฏิบัติตามล  าดับขั้นที่ชัดเจน จนได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ส่งผลให้ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาของนักเรียนเกิดการพัฒนาขึ ้นได้โดยลดบทบาท
ครูผู้สอนที่เคยเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้เป็นเพียงผู้ที่คอยแนะน าและช่วยให้ค าปรึกษาเพื่อให้
การเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ละเนื้อหานั้น ๆ และเสริมให้เนื้อหาเกิดความสมบูรณ์มาก
ที่สุด (Shaw, Chambless, Chessin, Price, & Beardain, 1997: 85; ธิดา  โมสิกรัตน์, 2548: 120; 
พิจิตรา  ศรีพัดยศ, 2559: 190; ศศิธร  แก้วมี, 2555: 84) ท าให้นักเรียนต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปได้ 
ท้ังยังส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึน้อีกด้วย (นรินช์ณัฏฐ์  ตระหง่าน , 2558: 766) ซึ่ง
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  (Polya, 1945: 5) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้
โจทย์ปัญหา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา เป็นขั้นตอนที่
เน้นให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ระบุไว้ในโจทย์ปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน เป็นขั้น
ที่นักเรียนค้นหารูปแบบแก้โจทย์ปัญหา และวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตาม
แผน เป็นขั้นที่นักเรียนกระท าตามขั้นตอนที่ได้วางแผนการด าเนินการไว้ และขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ 
เป็นขั้นที่นักเรียนตรวจสอบค าตอบจากการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา มีจุดเด่นคือ มีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นระบบระเบียบ มีการระบุถึง
พฤติกรรมที่นักเรียนจะแสดงออกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาในรายวิชาฟิสิกส์จน
น าไปสู่การจัดระบบความคิดเพื่อให้การด าเนินการแก้โจทย์จนได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องได้ อาศัย
การอ่านสถานการณ์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์และท าการวิเคราะห์สถานการณ์ในโจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์จนสามารถน าข้อมูลและวิธีการในการหาค าตอบมาท าการตรวจสอบ เพื่อความสมบูรณ์ของ
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ค าตอบได้ (ศาสดาภรณ์  หาสนาม , 2559: 543)  โดยกระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาและด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ที่ มี
ความซับซ้อนอยู่ภายในโจทย์ปัญหานั้น ๆ ได้  เนื่องจากมีข้ อค าถามที่ ส่ ง เส ริม ให้ นักเรียนได้
แสด งออกถึง ความสามารถฺ ในการแก้โจท ย์ปัญหฺ า ประกอบด้ วย การวาดแผนภาพแสดง
สถานการณ์ในโจทย์ปัญหา การเขียนสัญลักษณ์แทนปริมาณที่โจทย์ก าหนดและการเขียนหลักการ
ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา (สมฤทัย  พุทธมนต์สิงห์ , 2559: 143)  ดังงานวิจัยของ 
อรพินท์ ชื่นชอบ (2549: 54) ที่ได้ท าการศึกษาการแสดงถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 46 คน เม่ือได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
ช่วยส่งเสริมความสามารถฺดังกล่าว ให้กับนักเรียนซึ่งข้อค าถามในแต่ละขั้นตอนช่วยในการขยาย
ความพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อการแสดงออกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของ
นักเรียนจนสามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ 

 งานวิจัยนี้ผู้ วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
มาส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยระบุเข้าไปในโจทย์ปัญหาของแบบฝึกหัดในรูปแบบของใบงาน ท าให้พฤติกรรมที่ต้องการ  
ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถฺดังกล่าว มีความชัดเจนมากย่ิงขึน้ซึ่งในบริบทชั้นเรียนของ
ผู้วิจัย ผู้ วิจัยได้ท าการสังเกตนักเรียนจากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในชั้นเรียน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิ กส์ ห รือ
แสดงออกได้แต่ไม่ครบถ้วน โดยนักเรียนมีพฤติกรรมดังนี้  ขาดการอ่านโจทย์ปัญหาให้ครบถ้วน ไม่
สามารถน าข้อมูลจากการอ่านมาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ได้ ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ
ไม่ได้ มองภาพของสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาไม่ออก ไม่สามารถน าหลักการทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้อง
กับสถานการณ์โจทย์ปัญหามาเชื่อมโยงเพื่อใช้ในการวางแผนด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาจนได้มาซึ่ง
ค าตอบ ขาดทักษะในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ มีกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เป็น
ระบบ ขาดความใส่ใจในแก้โจทย์ปัญหา และเกิดความย่อท้อในการแก้โจทย์ปัญหา ส่งผลให้ไม่
สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์จนได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องได้  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาที่แทรกอยู่ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติในชั้นเรียนซึ่งงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอนเป็นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
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ครูผู้สอนคุ้นเคย และได้น ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ไปแทรกในขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการน าเสนอสถานการณ์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ได้แก่ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
และขั้นขยายความรู้ ที่มีการน าเสนอสถานการณ์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์รูปแบบใหม่ ๆ และมี การ
ก าหนดสถานการณ์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือขยายความรู้เดิมที่มี
อยู่ให้เกิดความเข้ าใจที่ดี มาก ย่ิงขึ ้น  รวม ถึงมุ่ งเน้ นการหาแนวปฏิ บัติที่ ดีในการ สอนโดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ในการแก้ปัญหาของนักเรียนผ่านรูปแบบงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ที่มีกระบวนการในการด าเนินการวิจัย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกต ขั้นสะท้อน (Zuber & Skerritt, 1992: 130) ซึ่ง
ในการด าเนินการแต่ล ะขั้นได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทชั้นเรียน โดยผู้ วิจัยมีบทบาทเป็นครูผู้ที่
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยตนเอง และใช้แนวคิดทางฟิสิกส์เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับลักษณะของการออกแรง และการเคลื่อนที่ของวัตถุหลังจากถูกแรงกระท ารวมถึง
ประยุกต์ใช้กับการอธิบายลักษณะการออกแรงในลักษณะต่าง ๆ (Einstein, 1950:  100) ซึ่ง เป็น
เนื้อหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ท าให้ผู้ที่แก้โจทย์ปัญหาสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมการ  
แก้โจทย์ปัญหาได้ค่อนข้างสมบูรณ์  (ชัยวัฒน์  คุประตกุล , 2549: 50)  อีกทั้งสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของแนวคิดนี้ที่ระบุในหลั กสูตรแกนกลางฯ  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกิดการพัฒนาระดับความสามารถฺใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ มีกระบวนคิดที่เป็นล  าดับขั้นตอน สามารถเลือกใช้แนวคิด หลักการ 
กฎ ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ประกอบกันเพื่ อแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์และผ่านการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์จนได้ค าตอบที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด  

ค าถามวิจัย 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาของโพลยา มีความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์เป็นอย่างไร 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สามารถส่งเสริมความ

สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้หรือไม่อย่างไร 
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่

ส่งผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เป็นอย่างไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
2. เพื่ อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา  

3. เพื่อเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์  ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัยในคร้ังนี้ ท าให้ได้มาซึ่งการส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์และได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนทีส่่ง เส ริมความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบริบทชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นแนวทาง
ให้ครูผู้สอนรายฟิสิกส์น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 และแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
ไปใช้ในการส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในบริบทชั้นเรียนของตนเองได้ต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
รูปแบบของการวิจัย 

งานวิจัยในค ร้ังนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research) 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ ซูเบอร์และสเคอร์ริท (Zuber & Skerritt, 1992: 130) ได้แก่  

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน 
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต 
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ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อน 
มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ มีการวัดและเปรียบเทียบความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยาและเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทฺ ย์ปัญหาของโพลยา 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
ของกลุ่มที่ศึกษา การสะท้อนจากการท าใบงาน และการสัมภาษณ์กลุ่มที่ศึกษาในเชิงการสนทนา 
แล้วท าการจดบันทึกไว้ โดยมีการบรรยายจากสิ่งที่ค้นพบ จากการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

กลุ่มท่ีศึกษา 
กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยนี้  คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ก าลังศึกษา

อยู่ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง สังกัดส  านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงฺเทพมหานคร มีบริบทเป็นโรงเรียนชายล้วน มีนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนนักเรียน 1,500 คน โดยถูก
เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนที่ผู้ วิจัยท าการสอนด้วยตนเองและเป็น
กลุ่มที่มีปัญหาในการแสดงออกซึ่งความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ จ านวน 50 คน 
เป็นห้องเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถฺแบ่งเป็น 2 ห้องเรียน คือ ห้อง 4/2 และ 4/3 
ห้องละ 25 คน ถูกเลือกมาจากนักเรียน จ านวน 100 คน จากโรงเรียนเดียวกัน  

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยา 
2.ตัวแปรตาม  

2.1 ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้

โจทย์ปัญหฺาของโพลยา 
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2.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถฺในการแก้
โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา หมายถึง ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์ที่มีการระบุข้อค าถามที่เป็นล  าดับในการแก้โจทย์ปัญหาที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่  1 การท าค วฺาม เข้าใจ โจท ย์ปัญหา เป็นขั้นที่นั ก เรียนอ่านแล ะวิเค ราะห์
สถานการณ์โจทย์ปัญหา โดยสามารถเขียนแสดงแผนภาพพร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของ
ปริมาณต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดได้ เพื่อใช้ในการประกอบการแก้โจทย์ปัญหา  

ขั้นที่ 2 การวางแผนการด าเนินฺการแก้โจทย์ปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนระบุสิ่งที่โจทย์
ปัญหาต้องการทราบ และท าการเปลี่ยนจากภาษาเขียนใน โจทย์ปัญหาเป็นสั ญลักษณ์ เพื่ อ
เชื่อมโยงความความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์และปริมาณให้อยู่ในรูปแบบของสมการได้   

ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน เป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามที่ได้
วางแผนไว้ โดยนักเรียนสามารถน าสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรทางฟิสิกส์มาด าเนินการ  
ทางคณิตศาสตร์ จนได้มาซึ่งค าตอบของโจทย์ปัญหา 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ เป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินการสรุปและตรวจสอบค าตอบ 
เพื่อหาความถูกต้อง โดยการให้นักเรียนเขียนสรุปค าตอบพร้อมระบุหน่วย และตรวจสอบความ 
สมเหตุสมฺผลของค าตอบตามรูปแบบของแต่ละสถานการณ์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ได้แก่  การสรุป
ความสมเหตุสมผลฺจากการค านวณค่าย้อนกลับเพื่อดูความเท่ากันของสมการทางคณิตศาสตร์ 
การหาปริมาณที่โจทย์ต้องการทราบจากการด าเนินการอีกวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบค าตอบ  หรือการ
วิเคราะห์และระบุถึงความสมเหตุสมผลของการเกิดขึน้ในสถานการณ์โจทย์ปัญหานั้น  

2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  หมายถึง การแสดงออกทาง
กระบวนการคิดของนักเรียนที่เป็นระบบ ประกอบการใช้ข้อมูล น าความรู้และประสบการณ์เดิมมา
เชื่อมโยง รวมไปถึงการรู้จักวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาหรือสถานการณ์ทางฟิสิกส์ที่ เก่ียวข้องกับ
เนื้อหากฎการเคลื่ อนที่ของนิวตัน แล้วสามารถเขียนแผนภาพแสดงเหตุการณ์ และปริมาณที่
เก่ียวข้องได้ พร้อมทั้งน ามาซึ่งการหาหลักการและสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มาใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ โดยการแสดงออกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ มี 5 พฤติกรรมดังนี้ 
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1) การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหฺา โดยผ่านการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เขียนสิ่งที่ เป็น
เงื่อนไขในโจทย์ปัญหา 

2) การเขียนแสดงแผนภาพ พร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของปริมาณทางฟิสิกส์
ตามสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดได้ และแปลข้อความในโจทฺย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์เพื่อ
ใช้ในการประกอบการแก้โจทย์ปัญหา 

3) การหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา โดยหาหลักการที่ เก่ียวข้องมาเขียนให้อยู่ในรูป
สมการความสัมพันธ์ของตัวแปรทางฟิสิกส์ได้  

4) การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหฺา โดยน าสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรทางฟิสิกส์
มาด าเนินการทางคณิตศาสตร์ จนได้มาซึ่งค าตอบ 

5) การสรุปและตรวจสอบค าตอบ โดยการเขียนสรุปค าตอบพร้อมระบุหน่วยและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมฺผลของค าตอบตามรูปแบบของแต่ละสถานการณ์โจทฺ ย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์  ได้แก่ การสรุปความสมเหตุสมผลจากการค านวณค่าย้อนกลับเพื่อดูความเท่ากันของ
สมการทางคณิตศาสตร์ การหาปริมาณที่โจทย์ต้องการทราบจากการด าเนินการอีกวิธีหนึ่งเพื่อ
ตรวจสอบค าตอบ หรือการวิเคราะห์และระบุถึงความสมเหตุสมผลของการเกิดขึน้ในสถานการณ์
โจทย์ปัญหานั้น ๆ 

โดยความสามารถฺนี้สามารถวัดได้จาก แบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ มีรูปแบบเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ซึ่ง มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกระดับความสามารถฺ
ในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4 โดยน าคะ แนนรวมทั้ง ฉบับมาท าการเทียบกับเกณฑ์  ที่ พัฒนามาจากแนวคิ ดของ  
ดอกค์เตอร์ (Docktor, 2015: 25) เกริก ศักดิ์สุภาพ (2556:  38) สุจิตรา ศรีสละ (2554: 133) และ
กัลยา วานิชย์บัญชา (2552: 56) มีแนวการให้ระดับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา ดังนี้ 

97-120 มีความสามารถในระดับดีมาก 
73-96   มีความสามารถในระดับดี 
49-72   มีความสามารถในระดับปานกลาง 
25-48   มีความสามารถในระดับพอใช้ 
0-24     มีความสามารถในระดับต้องปรับปรุง 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกในทางบวกที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียน
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ระ ดับชั้ นมัธ ยมศึกษาปีที่  4 ประ กอบด้ วย 4 ด้ านได้แก่  ด้ านกระบวนการจั ดการเรียนรู้ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม  
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนี้ผู้ วิจัยต้องการศึกษาผลการจัด การเรียน รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทฺ ย์
ปัญหาของโพลยาทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ขั้นที่  2 การวางแผน
การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่  3 การด าเนินการตามแผน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์  เพื่อใช้ใน
การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์  เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ 
ของนิวตันและให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยอ้างอิงเนื้อหาเก่ียวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถ
แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
             

ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนมีความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ โดยภาพรวม และรายด้าน 
หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทฺ ย์ปัญหาของโพลยา สูงกว่าก่อนได้รับ 
การจัดการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหฺาของโพลยาอยู่ในระดับมาก 

 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้โจทฺย์ปัญหาของโพลยา  

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  

แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 

1. ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์และโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
1.1 ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ 
1.2 โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

2. ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
2.1 ความหมายของความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
2.2 ความส  าคัญของความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
2.3 พฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
2.4 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
2.5 การวัดและประเมินความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 

3. กระบวนการแก้โจทฺย์ปัญหาของโพลยา 
3.1 ความหมายของกระบวนการแก้โจทฺย์ปัญหาของโพลยา 
3.2 ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยา  
3.3 ประโยชน์ของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยา 

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
4.1 ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
4.2 กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

5. ความพึงพอใจ 
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
5.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
5.3 การวัดและประเมินความพึงพอใจ 

1. ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์และโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
1.1 ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ 

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองราวของธรรมชาติ โดยเน้นการหา
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ เกิดขึ ้นรอบตัว  หรือเป็นปรากฏการณ์ 
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ทีส่ามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง เป็นปรากฏการณ์เฉพาะทางกายภาพ หรือเก่ียวข้องกับ 
สิ่งที่ไม่มีชีวิต (พวงรัตน์  ไพเราะ, 2559: 7)  โดยการได้มาซึ่งความรู้ทางฟิสิกส์ ต้องผ่านการใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมักเร่ิมต้นมาจากการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วเกิดปัญหาหรือความ
สงสัย จึงน ามาซึ่งการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาท าการวิเคราะห์และสรุปผลจนเกิด
เป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎต่าง ๆ ขึน้ (สุระ  วุฒิพรหม, 2547:  3) โดยกฎเกณฑ์และทฤษฎีเหล่านี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการวัดความ
สามารถฺ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่ควรปรากฏในการเรียนฟิสิกส์ได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการได้มา
ซึ่งความรู้ในรายวิชาฟิสิกส์นั้นจะต้องผ่านกระบวนการศึกษาที่มีการผสมผสานความรู้ในด้าน
ทฤษฏี การปฏิบัติ และการค านวณเข้าด้วยกัน (Pervez, 2010: 4) 

การศึกษารายวิชาฟิสิกส์  ถือเป็นการศึกษาที่เน้นการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยข้อมูลเชิงพรรณนาตามสภาพการรับรู้ของคนเรา เช่น การบอกถึงลักษณะ รูปร่าง รูปทรง 
พื้นผิว เป็นต้ น และการน าคณิตศาสต ร์มาใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องและน ามาบรรยายถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลเชิงตัวเลข ซึ่งได้มาจากการสังเกต 
และการวัด (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี, 2560:  6; สุระ  วุฒิพรหม, 
2547: 1)  ดังนั้นกฎเกณฑ์ และทฤษฎีของรายวิชาฟิสิกส์จึง เก่ียวข้องกับการวัดปริมาณต่าง ๆ 
สอดคล้อง กับคลัส (Klus, 2017: 159) ที่ได้กล่าวถึง หลักการทางฟิสิกส์สามารถเกิดขึ ้นได้และ
สมบูรณ์ส่วนหนึ่ง เป็นผลมาจากการใช้คณิตศาสตร์ที่ เข้ามามีบทบาทในการหาค าตอบของ
สถานการณ์ที่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ สามารถท านาย
อนาคตได้โดยอาศัยข้อมูลปัจจุบันของเหตุการณ์นั้น ๆ โจทย์ปัญหฺ าทางฟิสิกส์จึงมีพื้นฐานส  าคัญ
คือ สถานการณ์ที่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและคณิตศาสตร์ที่ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
บรรยายปรากฏการณ์ในลักษณะการแสดงข้อมูลเชิงตัวเลข 

ดังนั้น ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ เป็นสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเพื่อท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพ ผ่านวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ เร่ิมต้นมาจากการสังเกตและระบุถึงปัญหา คิดวิเคราะห์เพื่อคาดคะเนค าตอบ 
และรวบรวมข้อมูลทั้งด้านการศึกษาเอกสารในส่วนของทฤษฏี ท าการทดลอง การค านวณทาง
คณิตศาสตร์ จนสามารถสรุปผล หรือตอบค าถามของปัญหานั้น ๆ ได้ จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของ
รายวิชาฟิสิกส์นั้น จะมีการบรรยายถึงลักษณะการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะ
ภายนอกที่บรรยายออกมาเป็นข้อความ และมีการใ ช้ตัวเลขในการบรรยายปรากฏการณ์ทาง
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ธรรมชาตินั้น ๆ โดยการศึกษาข้อมูลรูปแบบนี้  จะสามารถคาดคะเนหรือท านายปรากฏการณ์  
ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ 

1.2 โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่า โจทย์ปัญหา หมายถึง สถานการณ์  

และข้อความ ที่ก าหนดเป็นปัญหาขึ ้นมา (อดิเรก  เฉลียวฉลาด , 2550: 20)  เพื่อให้ผู้ เรียนได้ใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการหาค าตอบ (กัญญาภรณ์  สีนินทิน, 2558: 42; อนัญญา  อินทรภักดิ์, 2558: 
36) ซึ่งจากการศึกษาถึงปัญหาถือเป็นประเด็นหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด อุปสรรค ที่ เม่ือเผชิญ
แล้วไม่ส ามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการแก้ไขได้ทันที  (นฤมล   ฉิมงาม , 2558:  27-28) 
และเม่ือส ถานการณ์ที่ เป็นปัญหาเกิดขึ ้นแล้ว ต้องมีการค้นหาวิธีการในการด าเนิ นการแ ก้
สถานการณ์เหล่านั้น ซึ่งมีหลายรายวิชาที่ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จากการคิดแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ หรือที่ เรียกกันว่า โจทฺ ย์ปัญหา เช่น รายวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ เป็นต้น  
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559: 1) โดยในการแก้โจทย์ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่สร้างขึน้จากรายวิชาเหล่านี้  ต้องอาศัยกระบวนการคิดหาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ 
(รสสุคนธ์   มกรมณี , 2550:  29)  ที่ได้มาจากกระบวนการความส ามารถฺทางสมองในการหา
ทางออกของปัญหา (นฤมล  ฉิมงาม, 2558: 29)  ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมที่ได้เรียนรู้มา 
และเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและปัญหา ในการหาค าตอบได้อย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย ให้เป็นไปในแนวทางที่ยอมรับได้ (De Bono, 1979: 99; Newell & Simon, 1961: 
145) 

ส  าหรับรายวิชาฟิสิกส์นั้น จากการศึกษาวรรณกรรม เก่ียวกับโจทฺ ย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
พบว่ามีนักวิชาการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะของโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ไว้อย่างหลากหลาย 
โดยลักษณะของโจทย์ปัญหาฟิสิกส์มักเก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
(โชคศิลป์  ธนเฮือง, 2546: 1) โดยมีการระบุค่าที่เป็นตัวเลขหรือเชิงปริมาณ ซึ่งต้องใช้คณิตศาสตร์
เข้ามามีบทบาทในการท านายค่า หรืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในการแก้โจทฺ ย์ปัญหา 
แต่ละคร้ัง  (สุระ  วุฒิพรหม , 2547:  1)  ซึ่ง โจทย์ปัญหาแต่ละข้ออาจประกอบด้วยสถานการณ์
ปัญหาที่มากกว่า 1 สถานการณ์ได้ เป็นสถานการณ์ที่ไม่ตายตัว อาจมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน
บริบทของสถานการณ์ได้ตลอด ซึ่งอาจต้องใช้หลักการทางฟิสิกส์ที่หลากหลายเข้ามามีส่วนช่วยใน
การแก้โจทย์ปัญหา (Hu, Zwickl, Wilcox, & Lewandowski, 2017: Abstract) นอกจากนี้ การแก้
โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ให้ประสบความส  าเร็จนั้นควรท าการศึกษาสถานการณ์ของโจทย์ปัญหาจน
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เกิดเป็นความคิดรวบยอด เพื่อให้ได้มาซึ่ง วิธีการในการด าเนินการหาค าตอบ (Chi, Glaser, & 
Rees, 1982: 68) 

ดังนั้นจากการศึกษาความหมายของโจทฺ ย์ปัญหาและลักษณะของโจทย์ปัญหา 
ทางฟิ สิกส์จึงสามารถส รุปถึงความหมายของโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ว่า คือ สถานการณ์  
ที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ มีการระบุเป็นลักษณะของข้อความ หรือ ตัวเล ข 
โดยมี เงื่ อนไขของข้ อค าถามที่เป็น ปัญ หาของส ถานการณ์นั้ น ๆ ซึ่ง ปัญหามีลั กษณะเป็น
สถานการณ์ที่ไม่ส ามารถหาค าตอบได้โดยทันที และอาจประ กอบด้วยสถานการณ์ ปัญหา  
ที่มากกว่า 1 ปัญหา ในการแก้โจทย์ปัญหฺาต้องมีการศึกษาโจทย์ปัญหา อาศัยแนวคิดทางฟิสิกส์
และประสบการณ์เดิมในด้านความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์ รวมถึงวิธีการในการหาค าตอบ และหลักการ
ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการหาค าตอบ  

2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
2.1 ความหมายของความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  

ในการศึกษาความหมายของความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา บูดิ (Budi, 2018: 
241) นฤมล ฉิมงาม (2558: 38) และ บุญน า อินทนนท์ (2551: 66) ได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกัน
ว่า ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา คือ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงการค้นหาค าตอบ
ของปัญหา ห รือส ถานการณ์ต่ าง ๆ โดยต้อง อาศั ย การวิเคราะห์ปัญหาที่ให้ มา  การแปล
ความหมายของโจทย์ปัญหา กระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เป็นการพิจารณาปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
ซึ่ง ถือเป็นการประมวลความรู้โดยผ่ านกระบวนการคิดตามกระบวนการ (Docktor, 2015: 8; 
วิชชุดา  อ้วนศรีเมือง, 2555: 9) หากน ามาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่หลากหลายที่มีความสัมพันธ์
กับสถานการณ์นั้น ๆ มาใช้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่ง ถือเป็น
การคิดเชิงบูรณาการ มีการพิจารณาสถานการณ์นั้นอย่างละเอียด มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้  
เพื่ อหาวิธีการด าเนินฺการแ ก้โจทย์ปัญหา จนสามารถแก้ไขส ถานการณ์ ได้ อย่างสร้างส รรค์  
และมีประสิทธิภาพ (สมชาย  เทพแสง, 2555: 8) 

ส  าหรับความส ามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์นั้ น เป็นพฤติกรรมของ
นักเรียนที่สอดคล้องกับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาเพียงแต่ใช้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เข้า
มาเก่ียวข้องกับการก าหนดพฤติกรรมที่ควรแสดงออกมาเพื่อให้สามารถท าการแก้โจทย์ปัญหฺ าทาง
ฟิสิกส์ได้อย่างสมบูรณ์  (อนัญญา  อินทรภักดิ์, 2558: 482)  ซึ่งนักการศึกษาและนักวิจัยได้มีการ 
ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ไว้ว่า ควรให้ความส  าคัญ กับการอ่านโจทย์ปัญ หาทางฟิสิกส์  เพื่อท าความเข้าใจ ท าการ
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วิเคราะห์ปัญหาที่ให้มา (Laterell, 2017: 6; Nurdiana, 2017: 188; นฤมล  ฉิมงาม, 2558: 38) 
และแปลความหมายของโจทย์ปัญหฺาออกมาให้อยู่ในรูปของสมการและความสัมพันธ์ของปริมาณ
ต่าง ๆ (Athreya, 2010: 2; วิชชุดา  อ้วนศรีเมือง, 2555: 9) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาเหล่านั้นมาหาค าตอบผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาให้ถูกต้องและสมบูรณ์  (Yulindar, 
Setiawan, & Liliawati, 2018: 2; บุญน า  อินทนนท์, 2551: 66; เสาวนีย์  บุญแก้ว, 2554: 6)  

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของนักการศึกษาที่ระบุถึงความหมายของความ  
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา สามารถสรุปเก่ียวกับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ ได้ว่า หมายถึง การแสดงออกทางกระบวนการคิดที่ เป็นระบบของผู้เรียนเพื่อใช้ในการค้นหา
ค าตอบ รวมไปถึงการใช้ความสามารถฺด้านการวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาหรือสถานการณ์  
จนสามารถแปลความหมายของสิ่งที่ก าหนดให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ผ่าน
การประมวลความรู้อย่างเป็นขั้นตอน และน าความรู้ทางฟิสิกส์มาท าการเชื่อมโยงกับสถานการณ์
ปัญหา จนสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา และด าเนินการแก้โจทฺ ย์ปัญหา
จนได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง 

2.2 ความส าคัญของความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

จากการศึกษาแล ะทบทวนวรรณ กรรม  ค วามสามารถฺ ในการแ ก้โจท ย์ปัญหฺ า 
มีความส  าคัญ  ในการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนฝึกการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ต่าง ๆ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559: 1)  ส่งต่อการน าความรู้จากการฝึก
ความสามารถในด้านการคิดเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 
(ณัฐพร  โพธิ์เอ่ียม, 2550: 40) เนื่องจากการฝึกคิดเพื่อแก้ปัญหาจะช่วยในการพัฒนา นักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การตีความและ
สรุปความ การคิดแก้ปัญหฺาอย่างมีขั้นตอน มีเหตุผล ฝึกการท างานที่เป็นระบบ และมีการน า
ความรู้มาช่วยในการแก้ไขปัญหฺาในสถานการณ์ต่าง ๆ ( เกริก  ศักดิ์สุภาพ, 2554: 38)  รวมไปถึง
โจทย์ปัญหาที่ถูกก าหนดขึ ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน  (เอกวิทย์  ดวงแก้ว, 2559: 
53) ซึ่งรายวิชาฟิสิกส์เป็นการศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ เก่ียวข้องสถานการณ์ที่ เป็น
ปัญหาภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ จนเกิดกระบวนการในการคิดเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ของ
ปรากฏการณ์นั้ น ซึ่ ง เป็นการคิ ดที่ เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนจนส ามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์  
ทางธรรมชาตินั้นได้  (Hollabaugh, 1995: 3; สุระ  วุฒิพรหม, 2547:  1) โดยการแก้ปัญหฺาโจทย์
ทางฟิสิกส์ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการล  าดับขั้นตอนในการแก้โจทฺ ย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ในแต่ล ะสถานการณ์แบบถาวร (Budi, 2018:  244)  เพราะผู้ เรียน ได้ฝึ กการแก้ปัญหา
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สถานการณ์ที่เกิดขึน้จริงและถูกน ามาให้ผู้ เรียนได้แก้ปัญหา (ศิริกาญจน์  โกสุมภ์, 2551: 1)  ได้ใช้
ข้อมูลที่ ระบุไว้น ามาเป็นข้อมู ลและท าการเชื่อมโยงกับความรู้แล ะประสบการณ์ เดิ มอย่าง
สมเหตุสมผลสามารถน าข้อมูลมาใช้ในประกอบการตั ดสินใจ  ในการหาวิธีการด าเนินการ
แก้ปัญหา และสื่อสารออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ (Leak et al., 2017: 10 ; วรรณภา  เหล่าไพศาล
พงษ์, 2555: 33)  อีกทั้งการที่ผู้เรียนท าการพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์
นั้น ไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้เทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์แต่ยังรวมไปถึงการท าโจทฺย์ปัญหา
ซ ้า ๆ เพื่อที่จะได้เจอกับสถานการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลายจนสามารถเผชิญกับโจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ในรูปแบบที่แตกต่างกันก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์จนส  าเร็จลุล่วงได้ (Lynn, 2009: 
16) ซึ่งการฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาซ ้า ๆ จะสามารถส่งเสริมคุณลักษณะที่ส  าคัญของผู้ เรียน เช่น 
การคิดแบบรอบคอบมีเหตุผล รู้จักวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตปร ะจ าวันได้อย่าง
สมเหตุสมผล อดทนต่อการเผชิญกับปัญหา มีความพยายาม และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใด ๆ 
(พันธ์ทิพา  พิณทิพย์, 2560: 130) 

ดังนั้น จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม จึงสรุปได้ว่าความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ที่ เน้นการน าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันและน า
ความรู้และประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยง เพื่อตัดสินใจในการหาแนวทางการแก้ไขโจทฺ ย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์ มีความส  าคัญในการช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด  ได้แก่ การฝึกการคิดวิเคราะห์การคิด
ประกอบการใช้ข้อมูล ความรู้และเชื่อมโยงไปสู่การด าเนินการแก้ปัญหากับสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน โดยอาจต้องใช้ความอดทนในการเผชิญกับปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่ง วิธีการและ
ค าตอบของปัญหานั้น ๆ  

2.3 พฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
จากการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ พบว่า รายวิชา

ฟิสิกส์ที่มีโจทย์ปัญหาในลักษณะการก าหนดเป็นสถานการณ์ปัญหฺ าแต่สถานการณ์ปัญหาของ
รายวิชาฟิสิกส์จะมีความซับซ้อน (Maries & Singh, 2018: 11) และมีความเชื่อมโยงกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ที่ ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการท านายและอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละปริมาณที่เป็ น
องค์ประกอบการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ (อัมพร  วัจนะ, 2550: 2) โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์จึงไม่
แตกต่างจากโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือโจทย์ปัญหาโดยทั่วไปมากนัก จะประกอบด้วย
ข้อความที่บรรยายถึงสถานการณ์ที่ก าหนด และอาจมีการใช้ตัวเลขเพื่อระบุข้อความเชิงปริมาณ 
(นฤมล  ฉิมงาม , 2558:  31) โดยจากการศึกษาพบว่า รพีพรรณ เพียรเสมอ (2550: 17)  มีการ
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กล่าวถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาในรายวิชาฟิสิกส์ไว้ 5 พฤติกรรม
ดังนี้  

1) การอ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา  
2) การวาดภาพและใช้สัญลักษณ์ตามเงื่อนไขย่อย ๆ ที่โจทย์ก าหนด 
3) การวางแผนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาโดยเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับสิ่งที่

ต้องการทราบ 
4) การลงมือท าตามแผน พร้อมตรวจสอบแต่ละขั้นย่อย ๆ ในการด าเนินการ 
5) การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างค าตอบกับข้อมูลและเงื่อนไขที่ก าหนด 

สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถฺดังกล่าวนี้ ด ารงศักดิ์  มีวรรณ์ 
(2552: 12-13) และธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2559: 18-19) กล่าวถึงพฤติกรรมที่ผู้ เรียนควร
แสดงออกถึงกระบวนการในการค้ นหาค าตอบในโจท ย์ปัญหฺาเป็นไปในท านองเดียวกันซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 พฤติกรรม ดังนี้ 

1) การบอกถึงเร่ืองราวเก่ียวกับโจทย์  โดยเขียนแผนภาพแสดงสถานการณ์ที่
โจทย์ก าหนดให้ 

2) การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้พร้อมระบุหลักการทางฟิสิกส์ที่จะน ามาใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหา 

3) การค านวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยแสดงเป็นวิธีท า 
4) การระบุค าตอบและตรวจสอบผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล  

เช่นเดียวกับ ซันเดย์ (Sunday, 2010:  39) ได้กล่าวไว้ว่า การแก้โจทย์ปัญหฺาเป็นสิ่ง
ส  าคัญของการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถฺนี้ ควรมีการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมเป็นดังนี้ 

1) การร่างภาพสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาได้  
2) การเขียนข้อความหรือแผนภาพทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์นั้นได้ 
3) การแปลข้อความเป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ 
4) การสร้างสมการทางฟิสิกส์ได้  
5) การแก้สมการหาค าตอบได้ 
6) การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบได้ 
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อีกทั้ง เฮลเลอร์ และ เฮลเลอร์ (Heller & Heller, 2010: 20)  กล่าวว่าพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ มีลักษณะเฉพาะและเป็นไปตาม
ลักษณะธรรมชาติของรายวิชาฟิสิกส์ มีดังนี้ 

1) การร่างแผนภาพที่บรรยายถึงปัญหา 
2) การบรรยายข้อความ และระบุปริมาณต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์

ทั้งหมดลงในแผนภาพ 
3) การสร้างสมการความสัมพันธ์ของปริมาณที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ ให้อยู่ใน

รูปของสมการทางคณิตศาสตร์ 
4) การแก้สมการตามหลักทางพีชคณิต 
5) การตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

ซึ่ง โพลยา (Polya, 1945: 17) ได้ระบุถึงพฤติกรรมที่ควรแสดงถึงกระบวนการในการ
แก้โจทย์ปัญหฺาทางคณิตศาสตร์ ที่ มีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ไว้ดังนี้ 

1) การแสดงเงื่อนไขของโจทย์ปัญหา ด้วยการเขียนแผนภาพสถานการณ์ใน
โจทย์ปัญหา โดยเขียนแผนภาพในลักษณะแยกส่วนแต่ละเงื่อนไข 

2) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างที่ต้องการรู้และสิ่งที่ เป็นข้อมูลที่ก าหนดให้
ในสถานการณ์ พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินการแก้โจทฺย์ปัญหา 

3) การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ 
4) การตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นเหตุเป็นผลของการได้มาซึ่งค าตอบ  

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถฺในแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของ รพีพรรณ เพียรเสมอ 
(2550: 17) ด ารงศักดิ์  มีวรรณ์ (2552: 12-13) ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2559: 18-19)  ซันเดย์ 
(Sunday, 2010: 39)  เฮลเลอร์ และ เฮลเลอร์ (Heller & Heller, 2010: 20) และโพลยา (Polya, 
1945: 17) พบว่าพฤติกรรมตามที่นักวิชาการเสนอมามีความคล้ายคลึงกันและมีบางพฤติกรรม 
ที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งผู้ วิจัยได้น าพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถฺนี้  ของนักวิชาการศึกษา
ดังกล่าวนี้น ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบและสังเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการแก้โจทฺย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์เพื่อน ามาใช้ในงานวิจัยนี้ แสดงดังตาราง 1 
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จากตารางที่  1 ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและสังเคราะ ห์พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ควรแสดงออกซึ่ง 5 พฤติกรรมดังนี้  

1) การอ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 
2) การเขียนแผนภาพแสดงสัญลักษณ์ของเงื่อนไขที่ก าหนด และแปลข้อความใน

โจทย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ 
3) การระบุหลักการที่ เก่ียวข้องพ ร้อม เชื่อม โยง ข้อมูล มาสร้าง เป็นสมการ

ความสัมพันธ์ 
4) การแก้สมการโดยใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
5) การตรวจสอบค าตอบและความสอดคล้องระหว่างข้อมูลและเงื่อนไขที่โจทย์

ก าหนดเพื่อดูความสมเหตุสมผล 
ซึ่งการอ่านท าความเข้าใจโจทฺ ย์ปัญหาเป็นพฤติกรรมที่  รพีพรรณ เพียรเสมอ (2550: 

17) ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ นักเรียนต้องแสดงออกก่อนทุกคร้ังเม่ือท าโจทย์ปัญหา 
ทางฟิสิกส์จึงจะสามารถส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอ่ืน ๆ ขึน้ได้ 

2.4 การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง เส ริม

ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา พบว่า การพัฒนาความสามารถฺดังกล่าว ของผู้เรียนจะต้องมี
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบค าตอบอย่างเป็นล  าดับขั้นตอนโดยอาศัยเทคนิควิธีการ
ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้โจท ย์ปัญหฺ า อีกทั้งต้องค านึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สติปัญญา และวัยของผู้เรียนเป็นส  าคัญ (ณัฐพร  โพธิ์เอ่ียม, 2550: 41) 

ส  าหรับรายวิชาฟิสิกส์จะมีลักษณะของโจทย์ปัญหาที่น าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
มาสร้างเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้โจทฺย์ปัญหา มากกว่า 1 ขั้นตอนขึ ้นไป จึงส่งผลให้โจทย์ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์มีความซับซ้อนกว่าโจทย์ปัญหาทั่วไป (Hollabaugh, 1995: 3) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้
จึงต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดระบบการแก้โจทย์ปัญหาให้เป็นกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้ง่าย
ต่อการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา โดยจากการทบทวนวรรณกรรมได้มีนัก วิจัยและนักการศึกษา
หลายท่านที่ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาและส่งเสริมความสามารถฺในการ
แก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิ กส์ ได้  (Bybee, 2014: 16 ; Mccormick, 2013: 79 ; Newell & Simon, 
1961: 9; Rojas, 2011: 27; จุไรรัตน์  สอนสีดา, 2560: 26; พฤกษ์  โปร่งส  าโรง, 2549: 69; ศศิวิมล  
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สนิทบุญ, 2559: 13; ศิริพิมล  หงษ์เหม, 2557: 8; ศุภสวัสดิ์  จิระประดิษฐ์ผล, 2557: 7; สิริเกศ  
หมัดเจริญ, 2559: 95; เอกวิทย์  ดวงแก้ว, 2559: 8) สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางที่  1 ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่ งเสริมความ 
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ดังตัวอย่างงานวิจัยของ ศศิวิมล สนิทบุญ (2559: 8) ที่
ได้ท าการศึกษาการคิดวิเคราะห์ในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ โดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ที่ เน้นให้ผู้ เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตาม
เงื่อนไขของสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีขั้นตอนในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการกระตุ้นผู้เรียนด้วยเร่ืองราวที่น่าสนใจจนเกิด
ความสงสัยและมีการตั้งค าถามเกิดขึน้ ซึ่งถือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน 

2. ขั้นส  ารวจและค้นหา เน้นไปที่การวางแผนด าเนินการแก้ปัญหาโดยสืบ
ค้นหาข้อมูลเพื่อมาประกอบหรือสนับสนุนแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการเพื่อหาค าตอบ 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นขั้นที่น าข้อมูลมาจัดกระท า เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลและหลักฐานที่สนับสนุนค าตอบ 

4. ขั้นขยายความรู้ มีการสร้างสถานการณ์ ใหม่ ๆ ให้ผู้ เรียนได้ท าการหา
วิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหฺา โดยน าความรู้เดิมมาท าการเชื่อมโยง ซึ่งถือเป็นการขยายความรู้
เดิมให้เกิดเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือขยายความรู้เดิมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากย่ิงขึน้  

5. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ท าการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่าได้รับ
ความรู้มากน้อยเพียงใด 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ และมีกระบวนการคิดแบบต่อเนื่อง 
สามารถมองความสัมพันธ์ของหลักการและสถานการณ์ในโจทฺ ย์ปัญหาได้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยของ พฤกษ์ โปร่งส  าโรง (2549: 69) ที่ได้ท าการศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
ผลการวิจัยพบว่าผู้ เรียนมีความสามารถฺที่ดีขึน้ ซึ่งแนวทางนี้มีข้อดีคือ มีจุดเน้นที่ เป็นขั้นของการ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการด าเนินการเป็นไปในลักษณะของการสืบค้น จนเกิดข้อค้นพบ 
ซึมซับความรู้ที่ได้มา และมีการปรับขยายข้อมูลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม การใ ช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแต่เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถท าให้ผู้ เรียนในกลุ่มอ่อนเข้าใจ
เนื้อหาที่ค่อนข้างยากได้ อีกทั้งผู้เรียนไม่สามารถท าการเชื่อมโยงความรู้เดิมมาใช้กับสถานการณ์
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ใหม่ ๆ ได้ เพราะผู้ เรียนไม่สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้และตกผลึกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นให้
กลายเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2550: 1) 

แนวทางที่  2 ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ดังตัวอย่างงานวิจัย 
ดังนี้ 

จากการศึกษางานวิจัยของ เอกวิทย์ ดวงแก้ว ( 2549: 8) ที่ได้ท าการศึกษา 
ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับกลวิธีเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์โดยมีการแทรก
ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาตามกลวิธีเชิงตรรกะของเฮลเล อร์และเฮลเลอร์ทั้ง  5 ขั้นตอน 
ได้แ ก่ 1) ขั้นพิจารณาปัญหา 2) ขั้นอธิบายหลักการที่น ามาใช้  3) ขั้นวางแผนแ ก้ปัญหา  4)  
ขั้นด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และ 5) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ ในขั้นขยายความรู้  ซึ่งเป็นขั้นที่ 4 
ของการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้จะเน้นไปที่การคิด
วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล ซึ่งผู้ เรียนจะสามารถจัดระบบความคิด เพื่อด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาให้
ลุล่วงจนได้ค าตอบที่สมบูรณ์  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในบางขั้นตอนผู้เรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนไป
จะไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนนั้นได้ถูกต้อง ก็จะสามารถบอกได้ถึงแนวคิดที่คลาดเคลื่อน 
และสามารถท าให้ผู้สอนวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ ส่งผลต่อความเข้าใจความรู้ของผู้ เรียนและแก้ไข
ความรู้นั้นให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้ โดยจะมีการใช้เหตุผลเข้ามาใช้ในกระบวนการคิดเพื่อ
หาค าตอบ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรูปแบบนี้ช่วยในการพัฒนาให้ความสามารถฺ  
การแก้โจทย์ปัญหฺา การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนสูงขึ ้น แนวทางนี้มีข้อดีคือ จุดส  าคัญ
ของ การจั ดการเรียน รู้รูปแบบนี้ จะให้ ค วามส  าคัญ กับแผนภาพที่ เขียนแสดงสถานการณ์ 
(Toggerson, 2014: 5) ซึ่งแผนภาพนั้ นมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียนได้มองเห็นภาพของโจทย์ปัญหา  
และสามารถน าหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ในการแก้โจทฺย์ปัญหา ได้ชัดเจนมากย่ิงขึน้  (Mccarthy, 
2010: 454)  อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้  สามารถน ามาใช้ได้ดีกับผู้ เรียนที่มีพื้น
ฐานความรู้ค่อนข้างดีพอสมควร ส่วนนักเรียนที่พื้นฐานยังไม่ดี อาจจะส่งผลต่อความเข้าใจใน
ขั้นตอนและการน าความรู้และหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหานั้น ๆ ได้ 
(เอกวิทย์  ดวงแก้ว, 2559: 91) 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ จุไรรัตน์ สอนสีดา (2560: 26) ที่ได้ท าการศึกษา
ความสามารถฺของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ร่วมกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาซึ่งมีการแทรกกระบวนการแก้
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โจทย์ปัญหาตามเทคนิคโพลยาทั้ง 4 ขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผน
แก้ปัญหา 3) ขั้นด าเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจสอบ น ามาแทรกไว้ในขั้นขยายความรู้ ซึ่งเป็นขั้น
ที่นักเรียนจะได้น าความรู้ไปฝึกแก้โจทย์ปัญหฺาที่เป็นสถานการณ์ใหม่และหลากหลาย ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนสูงขึ ้น โดยผู้ เรียนสามารถ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนและได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องสมเหตุสมผลได้ โดยการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้  มีจุดเด่นอยู่ที่การระบุขั้นตอนในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหฺ าทาง
ฟิสิกส์ที่ชัดเจน มีการระบุข้อค าถามในแต่ละขั้นตอนที่ละเอียดและมีกระบวนการที่ต่อเนื่อง จน
สามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดแก้โจทฺย์ปัญหาทางฟิสิกส์อย่างเป็นระบบ และ
แสดงออกถึงพฤติกรรมในการแก้โจท ย์ปัญหาทางฟิ สิกส์ที่ ผู้ วิจัยได้ จากการศึ กษาทบทวน
วรรณกรรมและท าการสังเคราะห์พฤติกรรมทั้ง 5 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความ
สามารถฺดังกล่าว ได้แก่ การอ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา การเขียนแผนภาพแสดงสัญลักษณ์
ของเงื่อนไขที่ก าหนด การแปลข้อความในโจทย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ การระบุหลักการ
ที่เก่ียวข้องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลมาสร้างเป็นสมการความสัมพันธ์ การแก้สมการและการตรวจสอบ
ค าตอบและความสอดคล้อง กับเงื่อนไขที่ก าหนดเพื่อดูความสมเหตุสมผล ส่วนข้อจ ากัดของ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ผู้ เรียนจะสามารถเข้าถึงและจดจ าขั้นตอนการด าเนินการ
แก้โจทย์ปัญหาแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เดิมและประสบการณ์ในการท าโจทย์ปัญหา
ของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน จะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกับกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาค่อนข้างมาก จึงต้องได้รับค าแนะน าในเร่ืองของการพิจารณารายละเอียดของสถานการณ์ที่
หลากหลายรูปแบบ และการระบุค าตอบในแต่ละกระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาจากครูผู้สอน 
เพื่อให้สามารถด าเนินการจนได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ (นฤมล  ฉิมงาม, 2558: 58) 

ไม่เพียงแต่การจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบข้างต้นที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการและกลวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เท่านั้น ยังมีการ
ใช้ร่วมกับเทคนิคอ่ืน ๆ ด้วย จากงานวิจัยของ พิชานัน รักทรัพย์ ( 2555: 7) ที่ท าการศึกษาการ
พัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยมีการแทรกขั้นตอนการแก้
โจทย์ปัญหาของเทคนิค KWDL เข้าไปในขั้นอธิบายและสรุปผลที่เป็นขั้นของการจัดกระท าข้อมูล 
ซึ่งมีการจัดกระท าตามขั้นตอนของเทคนิค KWDL 4 ขั้น ได้แก่ ขั้น K ระบุสิ่งที่ โจทย์ปัญหาบอก ขั้น 
W บอกสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบและวิธีการหาค าตอบ ขั้น D ด าเนินการตามขั้นตอน ขั้น L สรุป
ค าตอบที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL นี้ส่งผลให้
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ผู้เรียนสามารถด าเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ตามขั้นตอนจนได้มาซึ่งค าตอบได้ ซึ่ง
ท าให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถฺที่สูงขึน้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ด าเนินสืบค้นหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
ด้วยตนเอง และเม่ือน ามาใช้ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่า เทคนิคนี้เป็นตัวกระตุ้นและฝึกการคิด
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นระบบระเบียบ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ เพิ่มเติมจากความรู้เดิมมาก
ย่ิงขึน้อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่น าสัญลักษณ์ตัวอักษรมาใช้เป็นตัวแทนข้อค าถามหลักแต่ละขั้นท าให้เกิด 
สามารถจดจ าขั้นตอนการแก้โจทฺย์ปัญหาได้ง่ายมากย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
นี้ก็ยังมีข้อจ ากัดคือ ขั้นตอนในการแ ก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิค  KWDL นั้นผู้ เรียนอาจยังไม่
สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมในการแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์แต่ละขั้นตอนได้ครบถ้วน ซึ่ง
พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา ได้แก่ การอ่านท าความเข้าใจโจทย์
ปัญหา การเขียนแผนภาพแสดงสัญลักษณ์ของเงื่อนไขที่ก าหนด การแปลข้อความในโจทย์ปัญหา
เป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ การระบุหลักการที่เก่ียวข้องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลมาสร้างเป็นสมการ
ความสัมพันธ์ การแก้สมการโดยใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ และการตรวจสอบค าตอบและ
ความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดเพื่อดูความสมเหตุสมผล โดยผู้ เรียนจะสามารถด าเนินการ
ตามขั้นตอนได้ แต่จะไม่ส ามารถแสดงออกถึงพฤติ กรรมในด้านการเขียนแผนภาพแสดง
สถานการณ์ของโจทย์ปัญหา หรือการบอกถึงหลักการทางฟิสิกส์ที่ เก่ียวข้องที่ถูกน าไปใช้ในการแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ รวมไปถึงการแสดงออกซึ่งการหาความสมเหตุสมผลของการได้มาซึ่ง
ค าตอบได้ เพราะข้อค าถามตามเทคนิค KWDL อาจจะยังไม่สามารถน าไปสู่พ ฤติกรรมที่ควร
ปรากฏทั้ง 5 พฤติกรรมที่กล่าวข้างต้น โดยเม่ือสถานการณ์ในโจทย์ปัญหามีความซับซ้อนมาก
ย่ิงขึน้ ก็จะไม่สามารถด าเนินการจนได้มาซึ่งค าตอบที่สมบูรณ์ได้ (สุจิตรา  ศรีสละ, 2554: 72) 

แนวทางที่ 3 คือ ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน (Metacognition 
Strategy) โดย สิริเกศ หมัดเจริญ (2554: 95) ได้มีการใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันในการพัฒนาความ
สามารถฺของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการจัดการเรียนด้วยกลวิธีนี้ เน้นการเรียนรู้การแก้
โจทย์ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนที่เสริมสร้างกระบวนการคิดที่เป็นระบบ โดยมีขั้นตอน 3 ขั้น ดังนี้  

1) การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา เป็นขั้นในการท าความเข้าใจข้อมูล เพื่ อ
น ามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา และมีการวางแผนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาต่อไป 

2) การก ากับการแก้โจท ย์ปัญ หา เป็นการแ ก้โจทย์ต ามขั้นตอนการที่ ได้
ก าหนดไว้ 
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3) การประเมินการแก้โจทย์ปัญหา เป็นขั้นของการตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าตอบ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีนี้ เป็นกลวิธีที่ต้องใช้จินตนาการ การแสดงภาพหรือ
สถานการณ์ของโจทฺย์ปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหฺาได้ อีกทั้งใช้วิธีการจัด
ข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์ ให้เกิดความเป็นระบบระเบียบมากย่ิงขึน้ (Kuo, Hull, Gupta, & Elby, 
2013: 11) 

อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ก็ยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากผู้เรียนไม่เข้าใจ
ข้อค าถามในการถามเพื่อให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความสามารถฺดังกล่าวนี้ ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน
ในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของกลวิธีเมตาคอกนิชัน  (จันทร์ขจร  มะลิจันทร์, 
2554: 149) 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะ
สามารถพัฒนาและส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ได้นั้นมี 3 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางที่  1 ใช้ การจั ดการเรียนรู้แบบสืบเส าะหาความ รู้ ที่ เน้น ไปที่ การสื บค้ นข้ อมูล จาก
สถานการณ์ในโจทย์ปัญหา เกิดเป็นข้อค้นพบจนสามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ได้
ค าตอบ แนวทางที่  2 ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับกลวิธีแก้โจทฺ ย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับกลวิธีเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และ
เฮลเลอร์ กระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยา กลวิธีเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ และ
เทคนิค KWDL ส่วนแนวทางที่ 3 คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี เมตาคอกนิชัน เป็นแนวทางที่ใช้
จินตนาการ ในการแสดงภาพหรือสถานการณ์ของโจทย์ปัญหาท าให้เข้าใจและสามารถแก้โจทย์
ปัญหาจนได้มาซึ่งค าตอบได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้ วิจัยเลือกใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่  2 ในการ
น ามาพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ โดยน ากระบวนการแก้โจทฺย์ปัญหา
ของโพลยา ทั้ง  4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 
ด าเนินการตามแผน และขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ มาแทรกในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
แทรกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาในขั้นของการด าเนินการเพื่อเแก้สถานการณ์โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ซึ่งใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาที่ต่อเนื่องของโพลยาและระบุข้อค าถามในแต่
ละขั้นตอนที่ละเอียด ในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงกระบวนการคิดแก้โจทฺย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์อย่างเป็นระบบได้ โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สามารถน าไปแทรกใน
ขั้นตอนที่น าเสนอการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหฺ าทางฟิสิกส์ของการจัดการเรียนรู้ได้ในทุกรูปแบบ 
เพื่อใช้ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถฺดังกล่าวนี้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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2.5 การวัดและการประเมินความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 
จากการศึกษาในเร่ืองของการวัดและประเมินผลนั้น พบว่า มีนักการศึกษาหลายท่าน

ได้พัฒนาแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่  1 คื อ  แบบวัดความส ามารถฺ ในการแ ก้โจท ย์ปัญหฺ าทางฟิ สิ กส์ 

แบบอัตนัย โดย สุ ภาพ ร ป่ินทอง (2554: 200)  วิชชุต า อ้วนศ รีเมือง (2554: 39) ธัญยากร  
ช่วยทุกข์เพื่อน (2559: 69) และพิชานัน รักทรัพย์ (2555: 151) ได้ท าการใช้แบบวัดในลักษณะเป็น
รูปแบบอัตนัย คือการเขียนบรรยายเพื่อตอบข้อค าถาม โดยจะเป็นการวัดความสามารถฺที่ได้ทราบ
ถึงกระบวนการที่ผู้เรียนเขียนสื่อถึงแนวคิดและกระบวนการที่  เป็นขั้นตอนชัดเจน ซึ่งสามารถ
เสริมสร้างผู้ เรียนให้มีกระบวนการคิดที่ เป็นระบบ โดยผู้เรียนจะมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่  
บ่งบอกถึงความสามารถฺนี ้ (ณัฏฐพงศ์  กาญจนฉายา, 2559: 209) ดังนี้  

1) ระบุถึงสิ่งที่โจทย์ปัญหาก าหนดและบอกความส  าคัญของแต่สิ่งที่โจทย์
บอกได้ปัญหาได้ 

2) วิเคราะห์โจทย์ปัญหารวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการแก้โจทฺย์ปัญหา 
3) คิดหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา 
4) ประเมินและตรวจสอบวิธีการแก้โจทย์ปัญหา 

ซึ่งลักษณะของแบบวัดรูปแบบอัตนัยนี้ จะมีการแทรกกระบวนในการแก้โจทย์
ปัญหาเข้าไปในแบบวัด ข้อค าถามแต่ละข้อสามารถท าให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความ
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา เช่น 

1) การใช้ข้อค าถามว่า โจทย์บอกอะไรบ้าง  โจทย์ต้องการให้หาสิ่งใด จงเขียน
แผนภาพ และระบุข้อมูลที่โจทย์ก าหนดมาให้ ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรม ในการระบุถึง
สิ่งที่โจทย์ปัญหาบอกและให้ความส  าคัญกับสิ่งที่โจทฺย์บอกได้ปัญหาได้  

2) การใช้ข้อค าถามว่า โจทย์ให้หาอะไร หลักการทางฟิสิกส์ที่ต้องน ามาใช้ 
ในการแก้โจทย์ปัญหา สร้างแผนภาพ เขียนตัวแปรที่ทราบค่า ในรูปแบบของสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ 
ระบุตัวแปรที่โจทย์ต้องการทราบ (สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์)  สมการหลักในการหาค าตอบและ
หลักการที่น ามาใช้  สมการที่เก่ียวข้อง และตัวแปรที่ไม่ทราบค่า โดยระบุสัญลักษณ์และค่าให้
ชัดเจน ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่ทราบค่ากับสมการที่น ามาใช้ ว่ามีตัวแปรที่ไม่
ทราบค่าก่ีตัว และสมการที่น ามาใช้ก่ีสมการ อะไรบ้าง และวางแผนก าหนดแนวทางในการแก้
โจทย์ปัญหาซึ่งอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์อธิบายเป็นขั้นตอน ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงออก
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ถึงพฤติกรรม การวิเคราะห์โจทย์ปัญหารวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการด าเนิ นการแก้โจทย์
ปัญหา 

3) การใช้ข้อค าถามว่า มีวิธีการอย่างไร ด าเนินการตามขั้นตอน  การแทน
ค่าตัวแปรลงในสมการตามแผนที่วางไว้  ค านวณค่ าตั วแปรที่ต้องการหาค าตอบ พร้อมกับ
ตรวจสอบหน่วย ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรม การคิดหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา และการ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 

4) การใช้ข้อค าถามว่า ค าตอบที่ได้คืออะไร  ค าตอบที่ได้มีความถูกต้องตาม
ลักษณะของสถานการณ์โจทย์หรือไม่ เช่น อยู่ในหน่วยของตัวแปรที่โจทย์ถาม ค าตอบที่ได้มีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร ค าตอบที่ได้มีความสมบูรณ์ครบตรงตามที่โจทย์ถามหรือไม่ ส่งผลให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรม การประเมินและตรวจสอบวิธีการแก้โจทฺย์ปัญหา 

โดยตัวอย่างแบบวัดในรูปแบบที่เป็นแบบวัดอัตนัย เช่น ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน 
(2559: 69) ได้ส ร้างแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ที่ มีลักษณะเป็นแบบวัด
อัตนัย ก าหนดเป็นสถานการณ์และให้ตอบค าถาม 10 ข้อ โดยแทรกกระบวนในการแก้โจทฺย์ปัญหา
เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์เข้าไปในแบบวัด เพื่อวัดความสามารถฺนี้ใน 5 พฤติกรรม ได้แก่  

1) การท าความเข้าใจข้อมูลที่แสดงในโจทย์ปัญหาและแสดงรายละเอียดของ
สถานการณ์โจทย์ปัญหา รวมไปถึงการแสดงภาพที่บรรยายถึงสถานการณ์ในโจทย์และสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบ 

2) การระบุข้อความ หรือปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภาพแสดงสถานการณ์
ในโจทย์ปัญหา 

3) การสร้างความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ จากสถานการณ์ให้อยู่ในรูปของ
สมการหรือหลักการทางฟิสิกส์ที่ เก่ียวข้องกับโจทย์ปัญหา เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 

4) การด าเนินการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา โดยสามารถแทนค่าตัวแปร
และค านวณค่าที่โจทย์ต้องการทราบตามที่ได้วางแผนไว้ 

5) การตรวจส อบค าตอบ ตรวจสอบความสมเหตุ สมผลและต รงตาม
จุดประสงค์ของโจทย์ปัญหา 
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โดยมีลักษณะของข้อค าถามของแบบวัดดังภาพประกอบ 2 
       1.จุดประจุ q1 = +3 µC, q2 = 2 µC และ q3 = 5 µC วางตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน  
  ดังรูป จงหาค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่จุด E 
 

 
  โดยมีลักษณะของค าถามท่ีใช้ในแบบวัดดังน้ี 
1.1 เขียนแผนภาพ และข้อมูลท่ีโจทย์ก าหนดมาให้ 
1.2 โจทย์ต้องการให้หาสิ่งใด 
1.3 หลักการทางฟิสกิสท่ี์ต้องน ามาใช้ในการแก้โจทย์

ปัญหา 
1.4 สร้างแผนภาพ เขียนตัวแปรท่ีทราบค่า ในรูปแบบ

ของสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ 
1.5 ระบุตัวแปรท่ีโจทย์ต้องการทราบ (สัญลักษณ์ทาง

ฟิสิกส์) 
1.6 สมการหลักในการหาค าตอบ และหลักการท่ี

น ามาใช้ 
1.7 สมการท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแปรท่ีไม่ทราบค่า โดย

ระบุสัญลักษณ์และค่าให้ชัดเจน 
1.8 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีไม่ทราบ

ค่ากับสมการท่ีน ามาใช้ ว่ามีตัวแปรท่ีไม่ทราบค่ากี่
ตัว และสมการท่ีน ามาใช้กี่สมการ อะไรบ้าง 

1.9 วางแผนก าหนดแนวทางในการแกโ้จทย์
ปัญหาซ่ึงอยู่ในรูปของสมการทาง
คณิตศาสตร์อธิบายเป็นข้ันตอน 

1.10 การแทนค่าตัวแปรลงในสมการตาม
แผนท่ีวางไว้ 

1.11 ค านวณค่าตัวแปรท่ีตอ้งการหาค าตอบ 
พร้อมกับตรวจสอบหน่วย 

1.12 ค าตอบท่ีได้มีความถูกต้องตามลกัษณะ
ของสถานการณ์โจทย์หรอืไม่ เช่น อยู่ใน
หน่วยของตัวแปรท่ีโจทย์ถาม 

1.13 ค าตอบท่ีได้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 
อย่างไร 

1.14 ค าตอบท่ีได้มีความสมบูรณ์ครบตรง
ตามท่ีโจทย์ถามหรือไม่ 

ภาพประกอบ 2 แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
เสนอโดยธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2559: 69) 

พิชานัน รักทรัพย์ (2555: 151)  ได้สร้างแบบวัดความสามารถฺในการแก้ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์มีลักษณะเป็นแบบวัดอัตนัยเช่นกัน โดยมีการแทรกเทคนิค KWDL เพื่อท าการวัดความ
สามารถฺนี้ใน 5 พฤติกรรม ได้แก่  

1) การพิจารณาปัญหา โดยสามารถระบุรายละเอียดที่โจทย์ก าหนดมาให้ใน
รูปของข้อความหรือการเขียนภาพ  

2) การแสดงข้อมูลให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยสามารถ
ระบุสัญลักษณ์ตัวแปรทางฟิสิกส์แทนปริมาณที่ก าหนดในโจทย์ปัญหา 
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3) การวางแผนในการด าเนินการหาค าตอบ โดยหาสมการหรือหลักการทาง
ฟิสิกส์ที่เก่ียวข้อง  

4) การด าเนินการตามการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหา โดยหาค าตอบจาก
สมการหรือจากข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาโจทฺย์ปัญหา 

5) การตรวจสอบค าตอบ ด้วยการหาเหตุผลมาอธิบายความเป็นไปได้ของ
ค าตอบ 

โดยมีลักษณะข้อค าถามของแบบวัดเป็นดังภาพประกอบ 3 
       1.รถทดลองมีมวล 20 กิโลกรัม ก าลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 60 เมตร/วินาที จะต้องมีแรงหยุด
รถเท่าใด เพื่อให้รถหยุดนิ่ง ในเวลา 30 วินาที  

KWDL Chart 

K 
โจทย์บอกอะไรบ้าง 

W 
โจทย์ให้หาอะไร/ 
มีวิธีการอย่างไร 

D 
ด าเนินการตามข้ันตอน 

L 
ค าตอบท่ีได้คืออะไร 
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.................................. 

ภาพประกอบ 3 แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
เสนอโดยพิชานัน รักทรัพย์ (2555: 151) 
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นอกจากนี้ อรพินท์ ชื่นชอบ (2549: 161)  ได้สร้างแบบวัดมีลักษณะเป็นแบบวัด
อัตนัยเช่นกัน โดยมีการแทรกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยา ที่ เสริมสร้างความสามารถฺใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เพื่อท าการวัดความสามารถฺนี้ใน 4 พฤติกรรม ได้แก่  

1) การระบุปัญหาที่ก าหนดให้ ท าความเข้าใจในปัญหาว่าปัญหานั้นต้องการ
ทราบอะไร  

2) การมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาว่าการแก้ปัญหาจะใช้หรือเลือก
วิธีการใดในการแก้ปัญหา 

3) การปฏิบัติการตามแผน เพื่อหาค าตอบของปัญหา 
4) การตรวจสอบผลของการแก้ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่ 

โดยมีลักษณะข้อค าถามของแบบวัดเป็นดังภาพประกอบ 4 
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สถานการณท่ี์ 1 กล่องใบหน่ึงมวล m มีแรง F1 กระท าให้เคลื่อนท่ีด้วยความเรง่ 2 เมตรต่อวินาที2 ถ้าถูก
แรง F2 มากระท าจะเคลื่อนท่ีด้วยความเร่ง 4 เมตรต่อวินาที2 ถ้าแรงสองแรงน้ีกระท าต่อกล่องพรอ้มกัน ในทิศ
เดียวกัน กล่องจะเคลื่อนท่ีด้วยความเร่งเท่าใด 
ข้ันท่ี 1 ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 

สิ่งท่ีก าหนดให้ 

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

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

สิ่งท่ีต้องการทราบ 

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

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

ข้ันท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา 

     วิธีการท่ีใช้ในการแกปั้ญหา 

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

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

ข้ันท่ี 3 ด าเนินการแก้ปัญหา 

     นักเรียนแก้ปัญหาตามท่ีวางแผนไวใ้นข้ันท่ี 2 

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

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

ข้ันท่ี 4 ตรวจสอบ 

     ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ หลักการใดท่ีใช้ในการแก้ปัญหา  

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

ภาพประกอบ 4 แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
เสนอโดยอรพินท์ ชื่นชอบ (2549: 161) 

โดยแบบวัดที่ดีจะต้องสนับสนุนให้ผู้ เรียนสามารถด าเนินการแก้โจทฺ ย์ปัญหาจน
ประสบความส  าเร็จได้มาซึ่งค าตอบที่ต้องการ 

รูปแบบที่  2 คือ แบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์แบบ
ปรนัย โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซ่ึง  เกริก ศักดิ์สุภาพ (2556: 94) ได้น า
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แบบวัด ที่มีลักษณะเป็นแบบวัดปรนัยรูปแบบนี้  และมีตัวเลือกที่เป็นข้อความหรือตัวเลขให้ผู้ เรียน
ได้ เลื อกตอบ ซึ่ ง เป็นโจทย์ปัญหาที่ สามารถกระตุ้นให้ ผู้ เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประ จ าวัน หรือส ถานการณ์ อ่ืน  ๆ  ที่หลากหลายได้ โดยท าการวัดความส ามารถฺนี้ ใน 4 
พฤติกรรม ได้แก่  

1) การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา  
2) การวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อเลือกหลักการ หรือทฤษฏีต่าง ๆ ทาง

ฟิสิกส์มาใช้เป็นแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา  
3) การแก้โจทย์ปัญหา พร้อมตรวจสอบหน่วยของปริมาณที่ต้องการทราบ 
4) การตรวจสอบค าตอบ และการพิจารณาความสมเหตุสมผล 

 

ตัวอย่างข้อค าถามของแบบวัดเป็นดังภาพประกอบ 5 
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       สถานการณ์ท่ี 1  
          ระนาบเอียงสองระนาบรูปสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว บนระนาบแต่ละดา้นมีวตัถุ m1 และ m2 วางอยู่ (m1 
มากกว่า m2) โดยวัตถุท้ังสองผกูด้วยเชือกท่ีคล้องผา่นรอกซ่ึงติดอยู่ท่ีจุดบรรจบกันของระนาบ ถ้าระนาบเอียงท้ัง
สองมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากบั µ  
             1 จากสถานการณด์ังกล่าว แผนภาพในข้อใดเขียนองค์ประกอบของแรงท่ีกระท าตอ่วัตถท้ัุงสองได้
ถูกต้อง (วิเคราะห์และวางแผน) 

 
1. 

 
 
 3. 
 
 
 

2 จงหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสยีดทาน µ ท่ีท าให้วัตถุท้ังสองมีการเคลื่อนท่ีด้วยความเรว็คงท่ี 
(ปฏิบัติการแก้ปัญหา) 

1. .    2. 
 
3. .    4. 

 
3 สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานท่ีได้จากข้อท่ี 2 นักเรียนคิดว่าค าตอบท่ีได้มีความถูกต้อง เหมาะสม

เพราะเหตุใด (ตรวจสอบค าตอบ) 

1. µ อยู่ในเทอม m1, m2, sinθ 

2. µ อยู่ในเทอม m1, m2, tanθ 

3. µ มีค่ามากหรือน้อยขึน้อยู่กับมุมของพื้นเอียง 

4. µ มีค่ามากหรือน้อยขึน้กับมวลท้ังสอง 

ภาพประกอบ 5 แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
เสนอโดยเกริก ศักดิ์สุภาพ (2556: 94) 

นอกจากนี้ นฤมล ฉิมงาม (2558: 65) และ สิริเกศ หมัดเจริญ (2554: 95)  ได้มี
การใช้แบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาฟิสิกส์ ที่ เป็นแบบวัดปรนัยเช่นเดียวกันกับ 
เกริก ศักดิ์สุภาพ (2556: 94) เป็นแบบวัดรูปแบบปรนัย และเป็นข้อค าถามตามการจัดการเรียนรู้

2. 

4. 
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แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E แต่มีการวัดองค์ประกอบของความสามารถฺที่มากกว่า และมีการแบ่ง
พฤติกรรมที่จะต้องแสดงออกระหว่างการแก้โจทย์ปัญหฺาออกเป็นข้อย่อยมากกว่าซึ่งใช้ในการวัด
ความสามารถฺนี้ใน 4 พฤติกรรม ได้แก่  

1) การระบุค าส  าคัญ  และก าหนดสิ่งที่ต้องการทราบเพื่อท าการแก้โจทย์
ปัญหาต่อไป 

2) การค้นหาหลักการทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา 
3) การแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ 
4) การตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ 

ตัวอย่างข้อค าถามของแบบวัดเป็นดังภาพประกอบ 6  
 

       1.ข้อใดคือสมการความสัมพันธ์ของความจุความรอ้น มวลและความร้อนจ าเพาะ  
              1.C = mc  2.  C = mc∆t 3. c = mC  4. c = mC∆t 
       2.ลูกกระสุนปืนยิงทะลผุ่านก้อนน ้าแข็งในเวลา 0.6 วินาที พบว่ามีน ้าแข็ง 0.1 กิโลกรัม เปลี่ยนสถานะเป็น
น ้า 0 ℃ ถ้าการละลายของน ้าแข็งเกิดจากการสูญเสยีพลังงานของลูกปืนเพียงอยา่งเดียว อยากทราบว่าลกูปืน
สูญเสียพลังงานให้น ้าแข็งกีก่ิโลจูลต่อวินาที 
(ก าหนด ความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลวเท่ากบั 333 kJ/kg) 
              1. 33.3  2. 44.4  3. 55.5   4. 66.6 
        3.จงพิจารณาข้อความต่อไปน้ี ข้อความใดถูกต้อง 
              ก. ขณะความร้อนท าให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิ จะไม่เกิดการเปลี่ยนสถานะ  
              ข. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเป็นไอ ขณะท่ียังไม่ถึงจุดเดือด เรียกว่า การระเหย  
              ค. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งกลายเป็นไอ ขณะท่ียังไม่ถึงจุดเดือด เรียกวา่ การระเหิด 
              1. ข้อ ก, ข และ ค 2. ข้อ ก. และ ค.         3. ข้อ ก. และ ข. 4. ข้อ ข. และ ค. 

ภาพประกอบ 6 แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
เสนอโดยนฤมล ฉิมงาม (2558: 65) 

จากการศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา 
พบว่า แบบวัดทั้งสองรูปแบบมีความสามารถฺในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถฺ 
ในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ได้แตกต่างกัน ซึ่งแบบวัดปรนัยรูปแบบเลือกตอบ จะมีการให้
ค าตอบที่ ผู้ เรียน ได้เลือกตอบ ในแต่ล ะข้อจะใช้เวล าในการตอบไม่มากนั ก มีจ านวนข้อที่
ค่อนข้างมาก ข้อสอบรูปแบบปรนัยแบบเลือกตอบจะมีข้อจ ากัดก็คือครูผู้สอนไม่สามารถมองเห็น
ถึงกระบวนการที่ท าให้ได้ค าตอบของการแก้โจทย์ปัญหา (พเยาว์  เนตรประชา, 2538: 2) ส่วนแบบ
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วัดอัตนัย  มีลักษณะที่ เน้นให้ ผู้ เรียน เขี ยนบรรยายค าตอบ โดยสื่ อส ารการแก้โจทฺ ย์ปัญหา 
ที่เป็นกระบวนการที่ เป็นระบบ โดยแบบวัดอัตนัยนี้สามารถแทรกเทคนิคหรือกระบวนการที่ส่งเสริม
พฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้ เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถฺดังกล่าวนี้ ในข้อค าถามได้  ในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะพัฒนาแบบวัดในรูปแบบอัตนัย ซึ่งเป็นรูปแบบของแบบวัดที่เหมาะกับการ
แสดงออกถึงกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่ง เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ให้ผู้ เรียนได้เขียนตอบ
แสดงกระบวนคิดที่ใช้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกับความสามารถฺ ในการแก้โจท ย์ปัญหฺ า 
ทางฟิสิกส์ทั้งในเร่ืองของ ความหมาย ความส  าคัญ องค์ประกอบ การจัดการเรียนรู้ รวมไปถึง
วิธีการวัดและประเมินความสามารถฺดังกล่าวนี้  ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของ 
ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ที่จะศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้ดังนี้  

ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ หมายถึง การแสดงออกทาง
กระบวนการคิดของผู้ เรียนที่ เป็นระบบ รวมไปถึงการที่ผู้ เรียนรู้จักวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาหรือ
สถานการณ์ทางฟิสิกส์ในเนื้อหา กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดง
เหตุการณ์และแปลข้อความในโจทฺย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ได ้สามารถหาหลักการและ
สมการความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ เพื่อน ามาด าเนินการทางคณิตศาสตร์ และได้ค าตอบ 
พร้อมตรวจสอบถึงความเป็นเหตุเป็นผลของค าตอบ  

โดยความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ประกอบด้วย 5 พฤติกรรม
ดังนี้ 

1) การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา โดยผ่านการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเขียนสิ่ง
ที่เป็นเงื่อนไขในโจทย์ปัญหา 

2) การเขียนแสดงแผนภาพวัตถุอิสระ พร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของ
ปริมาณทางฟิสิกส์ตามสถานการณ์ที่โจทฺ ย์ก าหนดได้ และแปลข้อความในโจทย์ปัญหาเป็น
สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์เพื่อใช้ในการประกอบการแก้โจทย์ปัญหา 

3) การหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา โดยหาหลักการที่ เก่ียวข้องมาเขียนให้อยู่ใน
รูปสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรทางฟิสิกส์ได้  

4) การด าเนินการแก้โจทฺ ย์ปัญหา โดยน าสมการความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทางฟิสิกส์มาด าเนินการทางคณิตศาสตร์ จนได้มาซึ่งค าตอบ 

5) การสรุปและตรวจสอบค าตอบ โดยการเขียนสรุปค าตอบพร้อมระบุหน่วย
และตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลของค าตอบตามรูปแบบของแต่ละสถานการณ์โจทย์ปัญหาทาง
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ฟิสิกส์  ได้แก่ การสรุปความสมเหตุสมผลจากการค านวณค่าย้อนกลับเพื่อดูความเท่ากันของ
สมการทางคณิตศาสตร์ การหาปริมาณที่โจทย์ต้องการทราบจากการด าเนินการอีกวิธีหนึ่งเพื่อ
ตรวจสอบค าตอบ หรือการวิเคราะห์และระบุถึงความสมเหตุสมผลของการเกิดขึน้ในสถานการณ์
โจทย์ปัญหานั้น ๆ 

โดยวัดได้จากแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์พัฒนาโดย
ผู้วิจัย โดยแบบวัดเป็นแบบสถานการณ์และให้เขียนแสดงการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ โดยมีข้อค าถามที่ระบุถึงพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาที่ได้มาจากข้อค าถามที่เป็นไปตาม
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยก าหนดเกณฑ์ระดับความสามารถฺ 4 ระดับได้แก่ 
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง ตามค่าของคะแนนท่ีได้ 

3. กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
3.1 ความหมายของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

จากการศึกษาความหมายของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มีนักวิชาการ
ศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเส ริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้โจทย์ปัญหาที่เป็น ระบบระเบียบ (พิมพ์สรณ์  ตุกเตียน , 
2552: 96; วรางคณา  ส  าอางค์ , 2560: 54) การใช้ข้อค าถามที่เป็นรูปแบบการระบุเป็นขั้นตอน 
ซึ่งมีการล  าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก โดยใช้ข้อค าถามที่เป็นภาษาระบุถึงพฤติกรรมที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนแสดงออกได้อย่างชัดเจน (Polya, 1945: 1) เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด 
ตามล  าดับของกระบวนแก้โจทย์ปัญหาที่ก าหนดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน (วรางคณา  บุญครอบ, 
2553: 760) ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถด าเนินการแก้โจทฺย์ปัญหาจนได้มาซึ่งค าตอบของค าถาม 
จากสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาแล้ว แต่ยังสามารถตรวจสอบถึงความเป็นเหตุเป็นผลของค าตอบ 
ที่ได้มาได้อีกด้วย ซึ่งการท าเช่นนี้จะสามารถใช้ในการคาดเดาและเรียนรู้วิธีการที่จะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์โจทย์ปัญหาอ่ืน ๆ ในอนาคต ได้  (Polya, 1945: 1) อีกทั้งสามารถ 
น ากระบวนการนี้มาใช้ในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาที่มีสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน
มากขึน้ไปได้ (นิธินันท์  กลั่นคูวัฒน์, 2559: 31) 

จากการทบทวนวรรณ กรรม เก่ียว กับกระบวนการแก้โจท ย์ปัญหาของโพลยา  
สามารถสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นระบบ มีการระบุเป็น 
ข้อค าถามที่จะสามารถท าให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นขั้นตอน  
ที่ชัดเจนโดยมีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาไปพร้อมกับการตรวจสอบถึงความสมเหตุสมผล  
ของค าตอบ จึงสามารถน าไปใช้กับการแก้โจทย์ปัญหาที่มีสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี 
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3.2 ข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญ หาของโพลยาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดั งนี้  (Polya, 

1945: 3) 
ขั้นที่  1 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา เป็นขั้นตอนในการน าปัญหามาให้ผู้ เรียน

ท าการศึกษาและพิจารณาว่าสถานการณ์ของโจทฺย์ปัญหาเป็นไปในรูปแบบใด และได้ข้อมูลใดบ้าง
จากการศึ กษาโจท ย์ปัญหา มักพบปัญหา ว่านักเรียนเกิดความไม่ เข้าใจ โจทย์ปัญหาทั้งข้ อ 
หรือเพียงบางส่วน โดยสามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ค าถามในการกระตุ้นผู้ เรียนให้ท าการ
วิเคราะห์สถานการณ์ในโจทย์ปัญหา ได้แก่  

1) สิ่งที่สถานการณ์ก าหนดให้  
2) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ  
3) แผนภาพของสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา  
4) เงื่อนไขเพิ่มเติมของสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา 

ขั้นที่ 2 วางแผน เป็นการหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด โดยวิธีการ 
ก็จะมีการใช้การคิดเพื่อหารูปแบบการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา โดยมีการวางแผนให้เป็นล  าดับ
ขั้นตอนเพื่อค้นหาวิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหฺาผนวกกับประสบการเดิมของผู้ เรียนในการ
ก าหนดวิธีการที่เหมาะสม วิธีการที่จะน ามาใช้ก็มีอยู่อย่างหลากหลาย อาทิการจ าลองสถานการณ์
ที่ใกล้เคียงกับโจทย์ การเปลี่ยนภาษาเขียนที่ระบุในโจทย์เป็นสัญลักษณ์ การใช้เหตุผลมาประกอบ
และอ้างถึงวิธีการนั้น ๆ การสร้างตารางหรือสมการ ผนวกกับการระบุถึงหลักการหรือทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง จะสามารถท าให้การด าเนินการแก้โจทฺย์ปัญหาเป็นไปได้ง่ายมากย่ิงขึน้ 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนที่ส  าคัญเนื่องจากเราต้องจดจ่ออยู่กับ
การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา จนสามารถได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องได้ 

ขั้นที่ 4 การมองย้อนกลับ ขั้นนี้ เป็นการสะท้อนและมองย้อนกลับไปว่าเรามีการ
ด าเนินการตามแผนถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ขั้นนี้จะท าให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการแก้โจทย์
ปัญหาได้เป็นอย่างดี และเพื่อตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลของค าตอบ อีกทั้งสามารถท านายได้
อีกว่าวิธีการที่วางแผนไว้นั้นสามารถน าไปใช้กับสถานการณ์ปัญหาในรูปแบบที่โจทย์ก าหนดหรือ
สถานการณ์อ่ืน ๆ ได้หรือไม่ 

โดย วิลสัน, เพอร์นันเดช และฮาดาเวย์ (Wilson, Fernandez, & Hadaway, 1993: 
60) ได้น าขั้นตอนการแกโจทฺ ย์ปัญหาของโพลยามาร่างเป็นแผนภาพโดยแสดงลูกศรบอกขั้นตอน
การด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่ง เป็นขั้นตอนที่ไม่เพียงแต่แสดงถึงขั้นตอนที่เป็นทฤษฏีในเร่ืองของ
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การแก้โจทย์ปัญหาแต่ยังสะท้อนถึงการน าขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานี้ไปใช้ในห้องเรียนได้จริง  
ดังแสดงในภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แผนภาพขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
(Polya, 1945: 5; Wilson et al., 1993: 60) 

โดยแผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา 
เม่ือถูกน าไปใช้จริง ผู้ เรียนจะไม่สามารถท าให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ แต่จะมีการด าเนินการ
ในลักษณะกลับไปกลับมา ตรวจสอบความสมเหตุสมผล และความบกพร่องของการด าเนินการแก้
โจทย์ปัญหาของแต่ละขั้นตอนได้โดยตลอด หากขั้นตอนไหนที่เกิดความผิดพลาดก็สามารถมอง
ย้อนกลับไปตรวจสอบขั้นตอนก่อนหน้าที่กระท าผ่านมาก่อน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขและด าเนินการ
ไปยังขึน้ตอนต่อไปได้ จนไดค้ าตอบ 

จากขั้นตอนที่ได้ทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่  1 ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา เป็นขั้นตอนที่เน้นให้ผู้ เรียนอ่านโจทย์
ปัญหาเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ระบุไว้ในโจทย์ปัญหา รวมถึงการแสดงออกมาถึงแผนภาพสถานการณ์ที่
โจทย์ก าหนดมาให้ ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งองค์ประกอบส  าคัญที่ ระบุในโจท ย์ปัญหาให้แยก
ออกเป็นส่วน ๆ ให้สามารถมองภาพได้ง่ายมากย่ิงขึน้ 

ขั้นที่  2 ขั้นวางแผนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา เป็นขั้นที่สร้างให้นักเรียนเกิด
ความสามารถฺในการหาสิ่งที่โจทย์ ปัญหาต้องการทราบ และท าการเปลี่ยนจากภาษาเขียน  
ในโจทย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์เพื่อ เชื่อมโยงความความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ของปริมาณ  
ให้อยู่ในรูปแบบของสมการได้ 

ปัญหา ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 

วางแผน 

ด าเนินการตามแผน 

การมองย้อนกลับ 
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ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน การด าเนินการตามแผน ซึ่งเป็นขั้นการด าเนินการ
แก้โจทย์ปัญหาตามที่ ได้วางแผนไว้ และ ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ จนได้ มาซึ่งค าตอบ 
ของโจทย์ปัญหา 

ขั้นที่  4 ขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นที่พิจารณาถึงความเรียบร้อยของการด าเนินการ 
แก้โจทย์ปัญหา โดยมีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนว่ามีความบกพร่องที่ขั้นตอนใดหรือไม่ ซึ่ง ถือเป็น
การตรวจสอบว่าค าตอบที่ได้มามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ได้ว่า
วิธีการที่ใช้ในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาจะสามารถใช้ได้กับโจทย์ปัญหาในรูปแบบที่คล้ายกัน
ได้อีกด้วย 

โดยแต่ละขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาได้ กระตุ้นและพัฒนาให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ได้ดังนี้  

ขั้นที่  1 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการ
อ่านและวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์ปัญหา และเขียนแสดงแผนภาพพร้อมทั้งระบุขนาดและ
ทิศทางของปริมาณต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดได้ เพื่อใช้ในการประกอบการแก้โจทย์
ปัญหา 

ขั้นที่  2 การวาง แผนการแก้โจทย์ปัญหา เป็นขั้ นที่ ส่ง เส ริมให้ นัก เรียนเกิด
พฤติ กรรมในการหาสิ่ งที่ โจท ย์ปัญ หาต้องการทราบ แล ะท าการเปลี่ ยนจากภาษาเขี ยน  
ในโจทย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์เพื่อ เชื่อมโยงความความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ของปริมาณ 
ให้อยู่ในรูปแบบของสมการได้ 

ขั้นที่  3 การด าเนินการตามแผน ซึ่งเป็นขั้นที่ส่ง เส ริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม 
ในการน าสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรทางฟิสิกส์มาด าเนินการทางคณิตศาสตร์ จนได้มา  
ซึ่งค าตอบของโจทย์ปัญหา 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ เป็นขั้นที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมในการเขียนสรุป
ค าตอบพร้อมระบุหน่วย และตรวจสอบความสมเหตุสมผล  โดยใช้การระบุถึงหลักการกฏ หรือ
ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในโจทย์ปัญหฺาและท าการวิเคราะห์ออกมาเพื่อสรุปถึงความเป็น
เหตุเป็นผลของการได้มาซึ่งค าตอบนั้น ๆ ได้ 

โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาแต่ละขั้นตอนสามารถส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ดังภาพประกอบ 8  
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ภาพประกอบ 8 พฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ที่เกิดขึน้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

3.3 ประโยชน์ของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา พบว่า ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดในการแก้โจทย์
ปัญหฺาอย่างมีอิสระในการคิด ตามขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาที่ก าหนดขึน้ด้วยการใช้ข้อค าถาม
ที่ชัดเจน (วรางคณา  บุญครอบ, 2553: 761) โดยข้อค าถามมีการมีการล  าดับขั้นตอนจากง่ายไป
หายาก อีกทั้งระบุพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้ เรียนแสดงออกได้อย่างชัดเจน (Polya, 1945: 1)  ถือ
เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา  (สุจินต์  สุทธิวรางกูล , 

ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 

ข้ันท่ี 2 การวางแผนการด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหา 

ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ 

การอ่านและวิเคราะห์

สถานการณ์โจทย์ปัญหา 

การเขียนแสดงแผนภาพพร้อม
ทั้งระบุขนาดและทิศทางของ

ปริมาณต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์ที่โจทย์ก าหนด 

การเขียนเปลี่ยนจากภาษา
เขียนในโจทย์ปัญหาเป็น

สัญลักษณ์ 

ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
จนได้มาซึ่งค าตอบของโจทย์

ปัญหา 

 การเขียนสรุปค าตอบพร้อมระบุ
หน่วย และตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

พฤติกรรม 

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

พฤติกรรม 

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

พฤติกรรม 
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2561: 151)  ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ผู้ เรียนทราบถึงขั้นตอนการเร่ิมต้นการแก้โจทย์ปัญหาว่าเร่ิม
อย่างไร (สมพร  สีตาล, 2560: 873)  และฝึกฝนการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสถานการณ์ของโจทย์
ปัญหาที่ผู้ เรียนได้เผชิญ กลั่นกรอง รวบยอดความรู้ จนเกิดเป็นองค์ความรู้และน าไปด าเนินการแก้
โจทย์ปัญหา (Brijlall, 2015: 197) 

โดยจากการศึกษางานวิจัยของ อรพินท์ ชื่นชอบ (2549: 62) ที่ได้ท าการวิจัยการ
พัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทฺย์ทางฟิสิกส์ โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยาส่งผลให้ผู้ เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียน
สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ไวมากย่ิงขึน้ อีกทั้งมีความสามารถดังกล่าวนี้ทีมี่เพิ่มมากขึน้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบ และคิดแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์
อย่างมีเหตุผล แต่ยังคงมีข้อจ ากัดเนื่องจากต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจขั้นตอนในการแก้
โจทย์ปัญหา โดยผู้สอนจะต้องมีการชี้แนะการด าเนินการตามขั้นตอนการแก้โจทฺย์ปัญหา และเม่ือ
ได้รับการชี้แนะจากผู้สอน ผู้เรียนก็สามารถด าเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาได้ดี  ซึ่ง ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ 
(2559: 87) ที่ มีการน ากระบวนการแก้โจทฺ ย์ปัญหาของโพลยามาใช้ในกระบวนแก้โจทย์ปัญหาใน
การพัฒนาความสามารถฺของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งพบว่าผู้เรียนในกลุ่มกลางกับ
กลุ่มอ่อนต้องได้รับการชี้แนะจากผู้สอนในเร่ืองของการด าเนินการตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
ผู้เรียนจึงจะสามารถด าเนินการตามกระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาได้ดีย่ิงขึน้ โดยผู้เรียนที่
สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้ตามกระบวนการของโพลยานั้น ผู้เรียนจะสามารถที่จะบอก
รายละเอียดของโจทย์ปัญหา รวมไปถึงการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาพร้อมด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหาจนได้ค าตอบและตรวจสอบค าตอบได้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของโอลานิยาน และ 
โกเวนเดอร์ (Olaniyan & Govender, 2018: 767) ที่ได้ท าการศึกษาผลของการใช้กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยาและการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อหาแนวทางที่ เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ พบว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยาส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถฺที่สูงขึน้ โดย
ผู้ เรียนส ามารถจดจ าขั้ นตอนในการแก้โจท ย์ปัญ หาแล ะการแ ก้โจทย์ปัญหาจน ได้ค าตอบ 
ซึ่งกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ข้อค าถามที่เป็นกระบวนการในการ
ชีแ้นะ จัดล  าดับขั้นในการแก้โจทย์ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการคิดเพื่อแสดงพฤติกรรมในการแก้
โจทย์ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
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จากการศึกษางานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุป ได้ว่า การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มีประโยชน์ที่ มุ่ง เน้นไปที่เส ริมสร้างให้ผู้ เ รียนนั้น
สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหฺาจนได้ค าตอบที่สมบูรณ์ได้ด้วยการคิดที่ เป็นระบบและมีอิสระ
ทางการคิดตามขั้นตอน โดยแสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้ผ่านการด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ระบุข้อค าถามที่ท าให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาของ
สถานการณ์นั้น ๆ ได้ชัดเจนมากย่ิงขึน้ จนสามารถท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้  

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัย น ากระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามาใช้ในการพัฒนาความ
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ โดยสอดแทรกกระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาใน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ในขั้นตอนที่มีการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  ส  าหรับการสอน
แบบปกติที่ผู้ วิจัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน คือ การสอนแบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส  ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ 
และขั้นประเมินผล โดยกระบวนแก้โจทฺย์ปัญหาของโพลยาจะถูกน ามาแทรก ในขั้นตอนอธิบาย
และลงข้อสรุป และขั้นขยายความรู้ โดยขั้นตอนอธิบายและลงข้อสรุปจะเป็นขั้นที่ครูผู้สอนท าการ
น าเสนอสถานการณ์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  โดยร่วมกันอภิปรายและท าโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ไป
พร้อมกับผู้เรียนเพื่อชี้แนะรูปแบบการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาที่ถูกน ามาใช้ในการระบุข้อค าถามที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ โดยขั้นตอนของกระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เป็นดังนี้ 

ขั้นการท าค วามเข้ าใ จโจทย์ปัญหา คื อ  ขั้นตอนที่ ผู้ เรียนท าค วามเข้ าใ จ
องค์ประกอบของโจทย์ปัญหา หาสิ่งที่โจทย์ปัญหาต้องการทราบ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา โดยสามารถเขียนแสดงแผนภาพ พร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของปริมาณทางฟิสิกส์
ตามสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดได้ เพื่อใช้ในการประกอบการแก้โจทย์ปัญหา 

ขั้นการหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา คือ ขั้นตอนที่ผู้เรียนน าองค์ประกอบของโจทย์
ปัญหามาเขียนเป็นตัวแปรทางฟิสิกส์ โดยเขียนให้อยู่ในรูปสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรทาง
ฟิสิกส์ได้ 

ขั้นการด าเนินการแ ก้โจท ย์ปัญหา คือ  ขั้นตอนที่ มุ่ง เน้นให้ผู้ เรียนน าสมการ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางฟิสิกส์มาด าเนินการทางคณิตศาสตร์ จนได้มาซึ่งค าตอบของโจทย์
ปัญหา 

ขั้นการด าเนินการสรุปและตรวจสอบค าตอบ คือ ขั้นตอนที่ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน 
เขียนสรุปค าตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลตามรูปแบบของแต่ละสถานการณ์โจทย์
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ปัญหาทางฟิสิกส์ ได้แก่ การสรุปความสมเหตุสมผลจากการคิดค่าย้อนกลับเพื่อดูความเท่ากันของ
สมการทางคณิตศาสตร์ การหาปริมาณที่โจทย์ต้องการทราบจากการท าอีกวิธีหนึ่งเพื่อตรวจสอบ
ค าตอบ หรือการระบุถึงความสมเหตุสมผลของการเกิดขึน้ในสถานการณ์โจทย์ปัญหานั้น ๆ  

4.การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
4.1 ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  คือ  การ
ด าเนินการสังเกต และส  ารวจปัญหาในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าผลที่
ได้จากด าเนินการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นการเลือกปัญหาในการวิจัยจึง
เป็นการน าปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้จริงในห้องเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ มผู้ เรียนที่เกิด
ปัญหาในการเรียนรู้และพร้อมให้ความร่วมมือที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เร่ืองนั้น ๆ  
(ฐิติพร  กรัยวิเชียร, 2555: 35)  และเม่ือท าการวิจัยในแต่ละคร้ังจะสามารถน าผลของการวิจัยมา
ท าการสะท้อนการปฏิบัติการสอนของครูและสามารถน าไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมประกอบ
วิชาชีพได้ (Brydon-Miller, Greenwood, & Maguire, 2003: 11; ส่งสุข  ไผละออ, 2547: 8) เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้ เรียนนั้น จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ
เรียนการสอน (Kemmis, 2006: 273) 

จากการทบทวนวรรณ กรรมพบว่า  การวิจั ยเชิง ปฏิ บัติ การในชั้ นเรียนคื อ การ
ด าเนินการวิจัยที่ด าเนินการโดยครูผู้สอน โดยส  ารวจปัญหาในชั้นเรียนอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน 
เลือกปัญหา และกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาในการเรียนฺ รู้จากชั้นเรียนจริง พร้อมสะท้อนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้ และสะท้อน กับเพื่อน ร่วมประกอบวิชาชีพ  เพื่ อการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน
มากที่สุด 

4.2 ข้ันตอนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ในเร่ืองของขั้นตอน  
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่า ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ซูเบอร์และสเคอร์ริท (Zuber & Skerritt, 1992: 130) ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อส  ารวจ โดยส  ารวจถึงปัญหาในชั้นเรียนรวม
ไปถึงการหาสิ่งที่ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการปัญหาในชั้นเรียน และประเมินการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน เพื่อบอกถึงประสิทธิภาพของการจัดการ เรียนฺรู้ และการสะท้อนเพื่อพัฒนา
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และหาวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนของการส  ารวจถึงปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน โดยในขั้นตอนนี้อาจมีเพื่อนร่วมงาน ผู้เรียน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่มาช่วยในการวางแผนแนวทาง
ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

2) ขั้นปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติการวิจัย โดยอาจมีการใช้ข้อมูล
จากการทดสอบ หรือจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ 

3) ขั้นสังเกต เป็นขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต โดยดูสิ่งที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ จากการใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบส  ารวจ รวมไปถึงการใช้
แบบทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4) ขั้นสะท้อน เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ย้อนกลับโดยมี
การสะท้อนผลและตรวจสอบการปฏิบัติการวิจัย โดยมีผู้ที่ เก่ียวข้องกับการวิจัย มาร่วมกันอภิปราย 
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และท าการวางแผนเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

โดยการด าเนิ นกิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง  4 นี้ จะมีการปรับปรุงลักษณะการ
ด าเนิ นการวิจั ยในแต่ ล ะขั้น ไปเร่ือย ๆ ในระห ว่าง ด า เนิ นการ เพื่ อให้ เกิดคว ามเหมาะสม 
ดังแผนภาพในการปฏิบัติการวิจัย ตามแนวคิดของ ซูเบอร์และสเคอร์ริท (Zuber & Skerritt, 1992: 
13 0 )  ที่ ระ บุไ ว้ในง าน วิจั ยของ  ส มิท  แล ะ ลี โบล ลี โด  (Smith & Rebolledo, 2018 : 2 5 ) 
ดังภาพประกอบ 9  
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ภาพประกอบ 9 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เสนอโดยซูเบอร์และสเคอร์ริท (Zuber & Skerritt, 1992: 130)  

ซึ่งงานวิจัยของ นงนุช อสัมภินวงศ์ (2554: 31)  ได้น าขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ของซูเบอร์และสเคอร์ริท (Zuber & Skerritt, 1992: 130) มาใช้ใน
การเสริมสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่ง  4 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต ขั้น
สะท้อน โดยขั้นวางแผนผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ เรียน โดยท าการสังเกต และ
สัมภาษณ์ผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนให้ เห็น
แบบเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยได้ท าการท าการร่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และในขั้นปฏิบัติ ผู้ วิจัยได้
ท าการน ากิจกรรมการจัดการเรียนฺรู้รูปแบบที่ผู้วิจัยได้เลือกเพื่อน ามาพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์
ของผู้ เรียน และในขั้นสะท้อน ผู้ วิจัยได้ท าการสะท้อนผลของการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ซึ่งไม่
เพียงแต่สะท้อนผลการแสดงออกถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนภายหลังการจัดการ
เรียนรู้ แต่มีการสะท้อนผลการเรียนรู้ในระหว่างการจัดการเรียนฺรู้เพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ซึ่งการท าตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง 4 ขั้นตอน 
จะท าให้ได้มาซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการแสดงออกถึง
พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนของผู้เรียนมากที่สุด (ส่งสุข  ไผละออ, 2547: 11) 

ขั้นวางแผน 

ขั้นด าเนินการ 
ขั้นสังเกต 

ขั้นสะท้อน 

1 

ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ 

ขั้นสังเกต ขั้นสะท้อน 

2 

3 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐดนัย บุตรพลับ (2555: 72)  ได้น าขั้นตอนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ของซูเบอร์และสเคอร์ริท (Zuber & Skerritt, 1992: 130) ไปใช้ใน
การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเ รียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยท าการใช้แบบสังเกตและ
แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ ในชั้นเรียน ก่อนการด าเนินการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่ อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นโดยท าการปรับปรุงการ
ปฏิบัติการเป็นระยะ เพื่อหาวิธีการปฏิบัติการที่เหมาะสมมากที่สุดโดยหากการปฏิบัติการ ระยะที่ 
1 แล้วท าการสังเกต เพื่อน ามาสะท้อนผลปัญหาที่เกิดขึ ้น ปัญหานี้จะถูกน าไปปรับปรุงแก้ไขในการ
ปฏิบัติการระยะที่ 2 ต่อไป โดยขั้นตอนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นไปตามขั้นตอนทั้ง 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อน โดยการด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง
4 จะท าให้ได้มาซึ่งแนวทางหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมการลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในชั้นเรียนของผู้ เรียนมากที่สุด  โดยงานวิจัยของ บลูลอค (Bullock, 
Rebolledo, & Smith, 2016: 21)  ได้ท าการใช้ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ ขั้นสังเกต ขั้นสะท้อน  ตามรูปแบบของซูเบอร์และสเคอร์ริท 
(Zuber & Skerritt, 1992: 130)  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีการคิดรวบยอดจนเกิดองค์ความรู้ที่คงทน
ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนถือเป็นการวิจัยที่มีลักษณะเด่นคือ มีการส  ารวจสภาพปัญหาที่
เกิดขึ ้นในชั้นเรียน ก่อนที่จะพยายามแก้ปัญหาในชั้นเรียนซึ่งจากการส  ารวจสภาพปัญหาในชั้น
เรียน พบว่า ผู้ เรียนไม่สามารถท าการสรุปองค์ความรู้หลังจากการได้รับการจัดการเรียนฺ รู้ได้ และ
สามารถทราบได้ยากว่าผู้เรียนได้องค์ความรู้ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ครูผู้สอนก าหนดไว้
หรือไม่ เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร โดยหลังจากที่
ทราบถึงปัญหาจึงได้ท าการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ขั้นแรกคือขั้น
วางแผน ในการเลือกรูปแบบการสอนที่จะส่งเสริมการแก้ปัญหาในชั้นเรียน โดยขั้นด าเนินการ ได้มี
การน าการจัดกิจกรรมการสอนแบบมีส่วนร่วมเข้าใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน พร้อมทั้งท าการ
สังเกตชั้นเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการสอน โดยการน ากิจกรรมการให้ผู้ เรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การใช้ค าถามปลายเปิดให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น โดยขั้น
สะท้อน เป็นการสะท้อนผลของการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนฺ รู้รูปแบบเดิ มที่ เน้ น
ครูผู้สอนมีบทบาทในการสอนเพียงผู้เดียว กับการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ว่าได้ผลการเรียนรู้รูปแบบใดท าให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้มากกว่า ซึ่งในขั้นตอนสะท้อนนี้หากการจัดการเรียนฺ รู้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ก็
สามารถท าการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อท าการจัดการเรียนฺ รู้ในคร้ังต่อไปได้  จนได้มาซึ่ง
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แนวทางที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและส่งเสริมการคิดรวบยอดให้ผู้ เรียนมีความรู้ที่คงทน
ได้มากที่สุด (ฐิติพร  กรัยวิเชียร, 2555: 3) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับขั้นตอนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน  
ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกต ขั้นสะท้อน โดยการด าเนินการจะเป็นการสะท้อนถึงปัญหา ในการวิจัยใน
แต่ละคร้ัง เพื่อการแก้ไขในการวิจัยคร้ังต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของซูเบอร์และสเคอร์ริท 
(Zuber & Skerritt, 1992: 130)  ที่ได้เสนอไว้ซึ่ง รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้  ที่ มี
ครูผู้สอนเป็นผู้กระท าการวิจัยตามขั้นตอนที่ท าการสังเกตการเรียนฺ รู้ของผู้ เรียนในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ และท าการสะท้อนผลในหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อท าการปรับปรุงลักษณะของ
กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ตรงกับ
ลักษณะและความต้องการของผู้ เรียนมากที่สุด โดยสามารถน าไปใช้กับการจัดการเรียนฺรู้เนื้อหา
ถัดไปได้สมบูรณ์มากย่ิงขึน้ 

5.ความพึงพอใจ 
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความพึงพอใจ คือ ความคิดเห็น ความรู้สึก
ชอบ ความรู้สึกในทางบวกและทัศนคติของบุคคล (Kayastha & Kayastha, 2012: 41; Song & 
Mustafa, 2015: 362; จารุวรรณ  เทวกุล , 2555: 18 ; มาริษา  ไกรงู, 2552: 7) โดยต้องมีสาเหตุ 
และปัจจัยมาเป็นตัวก าหนดความพึงพอใจและอาจมีการใช้ประสบการณ์มาก าหนดการแสดงออก
ซึ่งความพึงพอใจนั้น ๆ  (จันทิมา  เมยประโคน , 2555:  37)  อีกทั้ง โรเจอร์ (Rogers, 2019: 2)  
ได้กล่าวไว้ว่า การแสดงออกถึงระดับความพึงพอใจนั้น ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์และแรงขับที่ เป็น
ตัวกระตุ้นและส่งเสริมให้แสดงออกซึ่งความพึงพอใจในระดับที่แตกต่างกัน เพราะหากบุคคลนั้นมี
ประสบการณ์ กับสิ่งที่ เราสนใจมากก็มักจะเกิดความคาดห วังต่อสิ่งนั้ นมาก แต่ เม่ือสัมผั ส  
กับสิ่งที่สนใจแล้วไม่ เป็นไปตามที่ค าดหวัง ก็จะส่งผลต่อความพึ งพอใจให้อยู่ในระดับน้อย  
แต่ถ้าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจให้อยู่ในระดับ 
ที่มากตามไปด้วย โดยบุคคลที่ได้ รับความพึงพอใจกับสิ่งนั้น ๆ แล้วก็มักจะมีความพึงพอใจ  
กับสิ่งอ่ืน ๆ ต่อไปได้อีก (Maslow, 1954: 21) ซึ่ง ถ้ามีความพึงพอใจกับสิ่งนั้น ก็จะมีการแสดงออก
ของพฤติกรรมที่ ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้ นอ ย่าง มีประสิ ทธิภาพ  จนน าไปสู่ค วามส  า เร็จ ได้ 
(พิมพ์สรณ์  ตุกเตียน, 2552: 65) 
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จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้น สามารถส รุปได้ ว่า ความพึงพอใจ  
คือ ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกชอบ หรือความคิดเห็นตามทัศนคติของบุคคลที่ได้ รับปัจจัย
ภายนอก รวมไปถึงการน าประสบการณ์ของบุคคลนั้นมาใช้เป็นตัวกระตุ้น และก าหนดระดับ  
ความพึงพอใจ โดยแนวโน้มของความพึงพอใจกับสิ่งไหนอยู่ในระดับมาก ๆ ก็จะสามารถท างาน  
สิ่งนั้นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

5.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในส่วนของทฤษฎีที่ เก่ียวกับความพึงพอใจซึ่ง เป็น

การแสดงออกถึงความ รู้สึก  ห รือความคิ ด เห็นของบุคคล พบว่า  มนุษ ย์จะส ามารถเกิด  
ความพึงพอใจกับสิ่งใด ๆ ได้ก็ต่อเม่ื อมนุษ ย์มีปฏิสั มพันธ์กับสิ่งที่อ ยู่รอบตัว ท าให้ เกิด เป็น
ประสบการณ์  แล ะคาดหวังกับสิ่ งที่จะได้ รับจากสิ่งแ วดล้อมที่มนุษย์ส นใจแตกต่างกัน ไป  
หากความคาดหวังได้รับการตอบสนองจนเกิดเป็นความพึงพอใจ แต่ถ้าความคาดหวังไม่ได้รับ 
การตอบสนองก็จะเกิดเป็นความไม่พึงพอใจในที่สุด ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งที่ เส ริมสร้างให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ไว้ 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการเสริมสร้างแรงขับ 
หรือแรงผลักดันของบุคคล และทฤษฎีความต้องการตามล  าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1954: 
35) ซึ่ง สมเกียรติ วิสุทฺโธ (2560: 175)  ได้กล่าวไว้ว่า  ทฤษฎีการเสริมสร้างแรงขับ เป็นสิ่งที่
สามารถกระตุ้นให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรม ๆ ได้ โดยการที่จะท าให้มนุษย์เกิด 
ความพึงพอใจได้นั้นต้องมีสิ่งที่ เรียกว่าแรงขับภายนอกมาใช้ในการเป็นสิ่ง เร้า หรือสิ่งกระตุ้น 
ที่ท า ให้เกิดพฤติ กรรมความพึ งพอใจ โดยแรงขับภายนอก ได้ แก่ การถูกชมเชย ได้ร างวัล  
และได้รับการยกย่อง ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้จะส่งผลให้ต่อการก าหนดพฤติกรรมความพึงพอใจที่แสดง
ออกมาซึ่ง เป็นไปตามแนวคิดของ  โรเจอร์ (Rogers, 2019: 114)  ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลจะถูกกระตุ้น
ด้วยความต้องการการยอมรับนับถือทางบวก ซึ่งสิ่งนี้เองท าให้บุคคลมีการปรับตัวไปในทางบวก
และปรับตั วตามประ สบการณ์ และ วิถีการด ารงชีวิตของตนเอง โดยความพึ งพอใจเป็นผ ล  
สืบเนื่องมาจากการเกิดความต้องการของบุคคล ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความต้องการตามล  าดับ 
ขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1954: 35)  ซึ่ง มีการล  าดับขั้นไว้ตามระดับความต้องการตั้งแต่ขั้นต้น
จนถึงล  าดับความต้องการถัดไป ดังนี้  

1) ความต้องการด้านร่างกาย เป็นความต้องการสิ่งที่ เป็นตัวช่วยในการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ ซึ่งความต้องการด้านนี้เป็นหัวใจส  าคัญในการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ อีกทั้งส่งผลให้
เกิดแรงขับเก่ียวกับความต้องการด้านร่างกายก่อนที่จะเกิดความต้องการอ่ืน ๆ  
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2) ความต้ องการด้านความปลอดภัย หมายความถึงการที่มนุษย์สามารถมี
หลักการ หรือสิ่งที่ตั้งไว้เพื่อให้เชื่อถือ ยึดถือ ท าให้เกิดการจัดระบบระเบียบให้ตนเองอย่างมีเหตุผล 
ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีความรู้สึกปลอดภัย และม่ันคง 

3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ เป็นขั้นความต้องการที่อธิบาย
ในลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งหากบุคคลนั้นได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนก็จะเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 

4) ความต้องการได้รับการนับถือยกย่อง มนุษย์ส่วนใหญ่มีความต้องการเป็น  
ที่นับถือยกย่องจากผู้อ่ืนเสมอ ซึ่งลักษณะของการได้รับการนับถือ ยกย่องมี 2 ลักษณะ คือ ความ
ต้องการในการนับถือในตนเอง และการได้รับการนับถือจากผู้ อ่ืน โดยการนับถือในตนเองนั้นจะท า
ให้มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความม่ันใจว่าสามารถท างานต่าง ๆ ให้เกิดความส  าเร็จได้ด้วยตนเอง 
ส่วนการได้รับการนับถือจากผู้ อ่ืน มักเป็นความต้องการที่จะได้รับความสนใจ ค าชมเชยในความสา
มารถฺของตนเอง ซึ่งความต้องการจากผู้ อ่ืนมีมากจนเกินไปก็อาจส่งผลเสียท าให้บุคคลนั้นท าสิ่งที่
เกินตัวและไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึน้กับตนเองก็เป็นได้ 

5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง เป็นความต้องการของมนุษย์ที่
เป็นความปรารถนาแบบสมเหฺตุสมผลตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งหมายความว่า มนุษย์นั้นจะมี
ความพร้อมต่อการเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างท้าทาย และท าการปรับปรุงแก้ไขตนเอง ให้
เป็นไปตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความต้องการเหล่านี้ เป็นความต้องการที่มี
ลักษณะเข้าใจในตนเองอย่างแท้จริง 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับความ 
พึงพอใจมี 2 ทฤษฏี ได้แก่ ทฤษฎีการเสริมสร้างแรงขับ หรือแรงผลักดันของบุคคล และทฤษฎี
ความต้องการตามล  าดับขั้นของมาสโลว์ โดยทฤษฎีการเสริมสร้างแรงขับหรือแรงผลักดันของ
บุคคล  เร่ิมต้นจากการส่งเส ริมให้ บุคคลได้ มีปฏิสั มพันธ์กับสิ่ งต่ าง ๆ รอบตัวจน เกิดเป็น
ประสบการณ์และความคาดหวังต่อสิ่งนั้น ท าให้บุคคลเหล่านี้มีการตอบสนองต่อสิ่งนั้น ในรูปแบบ
ของความรู้สึกหรือความคิดเห็น ซึ่งสิ่งเร้าภายนอกถือเป็นแรงกระตุ้นการตอบสนองและสิ่ง เร้า
ภายในท าให้เกิดแรงขับและผลักดันในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ต่างกันไปและเม่ือความต้องการถูกตอบสนอง
จะส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคคลตามทฤษฎีความต้องการตามล  าดับขั้นของมาสโลว์ โดยหาก
ความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนองจะเสริมสร้างให้บุคคลเกิดความพึงพอใจได้   
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5.3 การวัดและประเมินความพึงพอใจ 
จากการศึกษาในเร่ืองของการวัดและประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีนักการศึกษา

หลายท่านกล่าวถึงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลความพึงพอใจไว้ ดังนี้   
1) ลักษณะส  าคัญของการวัดและประเมินความพึงพอใจ การวัดและประเมิน

ความพึงพอใจนั้นถือเป็นการวัดในด้ านจิตพิสั ย ที่จะสามารถน ามาใช้เพื่ อสะท้อนความรู้สึ ก 
ทัศนคติและความคิดเห็นท่ีตอบสนองต่อสิ่ง เร้าที่กระตุ้นผู้ถูกวัด และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้โดยตรง (โชติ  เพชรชื่น, 2546: 10)  ซึ่งหลักของการประเมินเป็น ดังที่  อุมาพร เทียมทัด ( 2556: 
18) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของแบบวัดควรสร้างให้ครอบคลุมพฤติกรรม และคุณลักษณะที่ต้องการ
วัด ซึ่งข้อค าถามที่ไม่แสดงถึงพฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกมาเหมือนกันทุกคนจึงจะสามารถ
น ามาวัดระดับของความพึงพอใจได้ อีกทั้งผลของการวัดจะไม่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินว่า
ผ่านหรือไม่ผ่าน ถูกหรือผิด เนื่องจากไม่ใช่การวัดเพื่อตัดสิน แต่เป็นเพียงข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาเท่านั้น 

2) เคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจ โดยถือว่าลักษณะของเคร่ืองมือจะถูก
ใช้ในการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย  ( บัวขาบ  พนมชัยสว่าง , 2558:  34)  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามที่นิยมใช้ 2 รูปแบบได้แก่ 

2.1) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 
ซึ่งประกอบด้วยชุดค าถามเป็นข้อความเพื่อใช้ในการตรวจส อบความรู้สึก ความชอบและความ
สนใจต่าง ๆ โดยข้อความอาจแสดงถึงข้อค าถามทางบวกหรือทางลบก็เป็นได้ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะเป็นผู้ประเมินค่าของคุณลักษณะที่ต้องการวัดออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ตามความรู้สึกของผู้ตอบ 
มีการแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับเห็นด้วยไปจนถึงระดับไม่เห็นด้วย (กรองได  
อุณหสูต, 2555: 8) โดยรูููปแบบของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท ดังแสดงใน
ตาราง 2 
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ตาราง 2 การวัดระดับความพึงพอใจโดยอาศัยการสังเกตคุณภาพการท างานตามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท ของ กรองได อุณหสูต (2555: 8) 

รายการที่วัด ระดับความพึงพอใจ 
น้อย น้อยที่สุด ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ความตั้งใจท างาน      
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย      

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน      
การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน      
การร่วมมือและประสานงานกับผู้อ่ืน      

 
2.2) มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติ ก ดิฟเฟอเรเชี ยล ( Semantic 

Differential Rating Scale) ประกอบด้วยข้อความ หรือข้อค าถามที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ต้อง การ
วัด และค าที่แสดงถึงความพึงพอใจ หรือความเห็นที่เป็นระดับต ่าสุดและสูงสุด ซึ่งเป็นค าที่มี
ความหมายตรงข้ามกัน (กาญจนา  วัธนสุนทร, 2550: 33)  อีกทั้ง มีตัวเลขหรือข้อความที่แสดง
ระดับ 7 ระดับ หากแสดงเป็นตัวเลขให้ตัวเลข 0 ไว้กลางเพื่อแสดงถึงการไม่สามารถตัดสินการ
แสดงออกพฤติกรรมนั้นได้ โดยมีการแสดงตัวเลือกที่เป็นเลข 1-3 จะถูกระบุด้านขวาเม่ือต้องการ
แสดงระดับความเห็นทางบวก หากระบุด้านซ้ายเม่ือต้องการแสดงระดับความเห็นทางลบ (บัวขาบ  
พนมชัยสว่าง, 2558: 81)  โดยรูููปแบบของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก 
ดิฟเฟอเรเชียล ดังแสดงในตาราง 3 และตาราง 4 
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ตาราง 3 การวัดระดับความพึงพอใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (ส 0113) รูปแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียลแบบมีการใช้ตัวเลขแทนการบอกระดับพฤติกรรม
ของ บัวขาบ พนมชัยสว่าง (2558: 88) 

ข้อค าถาม: นักเรียนคิดว่าวิชาพระพุทธศาสนา (ส 0113) ที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่มีเนื้อหาเป็นไป 
ดังข้อความต่าง ๆ ต่อไปนี้เพียงใด 

ค าคุณศัพท์ 

ระดับพฤติกรรม 

ค าคุณศัพท์ มาก ปานกลาง น้อย ตัดสิน

ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก 

3 2 1 0 1 2 3 
ยาก        ง่าย 

 
โดยมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการวัดระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ E-Learning รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียลแบบใช้ตัวเลข
แทนการบอกระดับพฤติกรรมของ คลีเมนท์ (Klement, 2015: 6) ดังตาราง 4 

ตาราง 4 การวัดระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ E-Learning รูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียลแบบใช้ตัวเลขแทนการบอกระดับพฤติกรรมของ  
คลีเมนท์ (Klement, 2015: 6) 

ค าชี้แ จง : ให้ นักเรียนพิ จารณาข้ อความแต่ ละข้ อความเก่ียวกับการจั ด กิจกรรมการเรียน รู้ 
โดยท าเคร่ืองหมาย × ตรงช่องที่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของตนเองมากที่สุด 

ค าคุณศัพท์ 3 2 1 0 1 2 3 ค าคุณศัพท์ 
ช้า        รวดเร็ว 

 
3) หลักในการวัดและประเมินความพึงพอใจ หลักที่ส  าคัญส  าหรับการวัด  

คือ การได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกวัด (สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์, 2554: 4) เพราะจะท าให้ม่ันใจ
ได้ว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นจริงและสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ (นภา  หลิมรัตน์ , 2544: 8) 
อีกทั้งการวัดที่ดีควรต้องมีการวัดหลาย ๆ คร้ัง ด้วยเวลาที่ต่างกันเพื่อให้การวัดและประเมินในคร้ัง
นั้นเกิดความน่าเชื่อถือ (ภณิดา  ชัยปัญญา, 2541: 11) 
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ซึ่งในงานวิจัยของ จารุวรรณ เทวกุล (2555: 6) ได้มีการทดสอบหาความพึงพอใจ 
ของผู้ เรียนต่อกระบวนการเรียนการส อน โดยมีการเลื อกใช้ แบบวัดความพึ งพอใจ รูปแบบ  
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ง วัดความพึงพอใจทั้งความพึงพอใจ ระดับสถานศึกษา และความพึงพอใจ
ระดับครูผู้สอน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร เป็นความพึงพอใจในเร่ืองของการจัดวิชา 
ให้เรียนตรงตามความต้องการของผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นความพึงพอใจที่ผู้เรียน
มีต่อการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน เป็นความพึงพอใจเก่ียวกับความรู้ 
และการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน เป็นความพึงพอใจในการ
จัดสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการจัดบริการของสถานศึกษา เป็นความพึง
พอใจที่เก่ียวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกการบริการให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนให้กับผู้เรียน 
และด้านการวัดผลและประเมินผล เป็นความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลตลอดการจัดการ
เรียนฺรู้ของครูผู้สอน 

โดย จันทิมา เมยประโคน (2555: 7) ได้ท าการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ผลต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้น าแบบวัดความพึงพอใจรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ทมาใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจในด้านที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน มี 4 
ด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนฺ รู้ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการ
เรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล  

เช่น เดี ยวกับมูหามัด  เต๊ะยอ (2558: 123) ได้ท าการส  ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 โดยใช้รูปแบบของแบบส  ารวจความพึง
พอใจรูปแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่  พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมากพึงพอใจปาน
กลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด ตามล  าดับ ซึ่งท าการวัดระดับความพึงพอใจ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนฺ รู้
ของครูผู้สอน การสื่อสารเนื้อหาในบทเรียนที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนฺรู้ โดยจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส  าคัญ ด้านบรรยากาศในห้องเรียน เป็นความพึงพอใจต่อการจัดสภาพของห้องเรียน 
และบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่ง เสริมให้ผู้เรียนเกิดความผ่อนคลายในการเรียน ไม่เครียดท าให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดีมากย่ิงขึ ้น ด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์เป็นความพึงพอใจต่อการสร้างสื่อเพื่ อ
เสริมสร้างหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติหรือเข้าใจในเนื้อหามากย่ิงขึ ้น และด้าน
การวัดและประเมินผล เป็นความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลของครูผู้สอน ทั้งก่อนการ
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จัดการเรียนรู้ ระหว่างและหลังการจัดการเรียนฺ รู้รวมไปถึงการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินที่
ชัดเจน 

นอกจากนี้  เซลคุก และ ซีเรพ (Selçuk & Serap, 2010: 98)  ได้ท าการสอบถาม
นักเรียนเพื่อคาดคะเนความพึงพอใจของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิ ร์ท 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิงเห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง โดยแบ่งด้านของการประเมินความพึงพอใจเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้สึกในการเรียน ด้านคุณภาพการสอน ด้ านวิธี การสอนและกิจกรรมการเรียนฺ รู้ 
โดยข้อค าถามในการสอบถามความพึงพอใจ มีทั้ง รูปแบบค าถามในทางบวก และทางลบ 
ซึ่งจัดท าแบบส  ารวจความพึงเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์
โดยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนนี้เป็นตัวท านายการรับรู้ในการเรียนของนักเรียนและบ่งบอก
ถึงความสามารถฺในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนอีกด้วย  

งานวิจัยของ ฟินน์ (Finn, 2017: 37) ที่ท าการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ฟิสิกส์รูปแบบการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ โดยท าการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง  เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงโดยท าการสอบถามความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนฺรู้ของครูผู้สอนด้านการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนฺ รู้และด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนฺ รู้ เพื่อศึกษาการสอน
รูปแบบการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการที่ส่งผลต่อการเรียนฺ รู้ของนักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 

จากการศึกษาพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ เลือกใช้แบบสอบถามรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิ ร์ท ในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ เรียนหลังจากได้ รับการสอนด้วย
เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงได้เลือกใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
ของการใช้การจัดการเรียนฺรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยาในรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิ ร์ท โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ 
ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด เนื่องจากแบบสอบถาม
รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท มีการระบุความพึงพอใจเป็นระดับที่ระบุค่าน ้าหนักของ
ระดับความพึงพอใจ โดยค าตอบของระดับความพึงพอใจจะปรากฏระดับความพึงพอใจตั้งแต่
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยเป็นแบบสอบถามที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการ
เข้าใจโดยอาจเป็นข้อค าถามทางบวกหรือทางลบก็ได้ ซึ่งต่างจากแบบสอบถามรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล ที่มีระดับความพึงพอใจที่เป็นระดับ 0 หรือ ตัดสินไม่ได้
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ไม่แน่ใจ ดังนั้นข้อค าถามที่ใช้จะต้องเป็นข้อค าถามที่ผู้ตอบมีความคุ้นเคย เพราะหากข้อค าถามไม่
คุ้นเคยอาจท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบในลักษณะที่ตัดสินไม่ได้ หรือไม่แน่ใจ (บัวขาบ  พนม
ชัยสว่าง , 2558: 20) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้ วิจัยจึง เลือกใช้แบบสอบถามรูปแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท โดยแบบสอบถามความพึงพอใจในงานวิจัยนี้  จัดท าขึน้เพื่อวัดระดับความ
พึงพอใจของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยา โดยให้ผู้ เรียนแสดงถึง
ระดับความพึงพอใจหลังจากการได้รับการจัดการเรียนรู้ในคร้ังนั้น โดยแสดงระดับความพึงพอใจ
กับในแต่ละด้านของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนฺ รู้ได้ ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม
ที่แบ่งตามองค์ประกอบของการจัดการเรียนฺรู้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ด้านบรรยากาศการเรียนฺรู้ ด้านการใช้สื่อการเรียนฺรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งแต่ละด้าน
ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ โดย  จารุวรรณ เทวกุล (2555: 6) จันทิมา 
เมยประโคน (2555: 7) มูหามัด เต๊ะยอ (2558: 123) เซลคุก และซีเรพ(Selçuk & Serap, 2010: 
98) ฟินน์ (Finn, 2017: 37) รวมพร มินานนท์ (2556: 131) และสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ (2560: 143) 
ได้กล่าวถึงปัจจัยแต่ละด้านที่มีความส  าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ดังนี้  

1) ด้ านกระบวนการจั ดการเรียนรู้  โดยในด้านนี้จะกล่าวถึงพฤติ กรรมของ
ครูผู้สอนที่จะส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนฺรู้ โดยครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่ มีความสามารถฺใน
การถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้ เรียน และให้ความส  าคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียน
การสอน  

2) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ บรรยากาศ
ด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพห้องเรียน อุปกรณ์ที่ประกอบการเรียนในห้องเรียน และบรรยากาศ   
ด้านสังคม ได้แก่ สภาพของอารมณ์ความรู้สึกของผู้ เรียนในการเรียน การไม่ถูกกดดันจากผู้สอน
เป็นต้น  

3) ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ มักจะเป็นสื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อการ
อธิบายเนื้อหา หรือเป็นสื่อที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากย่ิงขึน้ 

4) ด้านการวัดและประเมินผล  ครูผู้สอนมีการวัด และมีเกณฑ์ในการประเมินที่
ชัดเจน 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและบริบทชั้นเรียน 
2. การก าหนดกลุ่มที่ศึกษาและเนื้อหาที่ใช้ในงานวิจัย 
3. การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การศึกษาน าร่อง 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
6. การวิเคราะห์และจัดกระท าข้อมูล 

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและบริบทช้ันเรียน 

ขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล วางแผนและหาแนวคิดที่ เก่ียวกับการจัดการเรียน รู้
รายวิชาฟิสิกส์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับบริบทและปัญหาในช้ันเรียน 

ผู้ วิจัยท าการศึกษาเก่ียวกับบริบทแล ะปัญหาของการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ของ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยสังเกตจากกลุ่มนักเรียนในชั้นเรียนที่ผู้ วิจัยจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง จากการให้นักเรียนท า แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบกลางภาคเรียนและแบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 100 คน จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่
ห้อง 4/1, 4/2 และ 4/3 ซึ่งเป็นนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตฺศาสตร์ และจัดชั้นเรียน
แบบคละความสามารถ ซึ่งพื้นฐานของนักเรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่ างกัน  
โดยนักเรียนในช่วงเวลาที่สังเกตนั้น ก าลังศึกษาเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ซึ่งพบว่า หาก
เป็นนักเรียน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน จะมีนักเรียนจ านวน 20 คน ที่มีปัญหาในเร่ืองของการ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ จากการสัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 20 คนเก่ียวกับปัญหาที่
เกิดขึน้และสาเหตุที่ท าให้นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ พบว่านักเรียนมีความ
คิดเห็นว่ารายวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยาก โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นระหว่างการด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหฺาที่ค้นพบจากการทดสอบของนักเรียนจ านวน 50 คน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน รวม 3 คร้ัง 
ประกอบด้วย การตรวจจากการท าแบบทดสอบย่อยในเร่ือง การเคลื่อนที่แนวตรง การทดสอบ
กลางภาคและการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีดังต่อไปนี้ 
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1) นักเรียนขาดการอ่านโจทย์ปัญหาให้ครบ  
2) นักเรียนไม่สามารถน าข้อ มูลที่ ได้จากการอ่านมาวิเค ราะห์ถึงสิ่ งที่โจท ย์

ก าหนดให้ได้  
3) นักเรียนมองภาพของสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาไม่ออก 
4) นักเรียนไม่สามารถระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบได้ 
5) นักเรียนขาดทักษะในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
6) นักเรียนมีกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เป็นระบบ 
7) นั กเรียนไม่ส ามารถน าหลักการที่ เก่ียวข้องกั บสถานการณ์ โจทฺ ย์ ปัญหา 

มาเชื่อมโยงเพื่อวางแผนด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา จนได้มาซึ่งค าตอบได้ 
8) นักเรียนเกิดความย่อท้อในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 
9) นักเรียนขาดความใส่ใจในการแก้โจทย์ปัญหาให้ได้มาซึ่งค าตอบ 

1.2. การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องการด าเนินงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหา 

ศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้องกับการสอนที่ส่งเส ริมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์  จาก โอเกิล (Ogle, 1986: 565) สุจิตรา ศรีสละ (2554:  4-6) กัญญาพร สีนินทิน 
(2558: 36-37) สุภาพร ป่ินทอง (2554: 6) ศิริพิมล หงษ์เหม (2557: 13) ศศิวิมล สนิทบุญ (2559:  
8) พฤกษ์ โปร่งส  าโรง (2549: 69) เอกวิทย์ ดวงแก้ว (2549: 8) จุไรรัตน์ สอนสีดา (2560: 26)  
สิริเกศ หมัดเจริญ (2554: 95) ธิตินันท์ นาจาน (2556: 7) เบย์บี (Bybee, 2014: 16) แม็คคอร์มิกค์ 
(Mccormick, 2013:  79) นีเวลล์ และไซมอน (Newell & Simon, 1961: 9)  และโรจาส  (Rojas, 
2011: 27) และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถดังกล่าว จาก รพีพรรณ เพียรเสมอ (2550: 
17) ด ารงศักดิ์  มีวรรณ์ (2552: 12-13) ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2559: 18-19)  เฮลเลอร์ และ  
เฮลเลอร์ (Heller & Heller, 2010: 20)  และโพลยา (Polya, 1945: 17)  รวมไปถึงรูปแบบการวัด
และประเมินผลความสามารถ จาก  สุภาพร ป่ินทอง (2554: 200) วิชชุตา อ้วนศรีเมือง (2554: 39) 
ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2559: 69)และพิชานัน รักทรัพย์ (2555: 151)  โดยน ามาท าการรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนฺ รู้ต่าง ๆ ในการส่งเสริมความสามารถนี้ 
เพื่อน ามาสรุปเป็นขั้นตอนและโครงสร้างในการจัดท าเคร่ืองมือเพื่อการส่งเสริมความสามารถ 

โดยจากการศึกษาท าให้ได้มาซึ่งขั้นตอนในการจัดท าเคร่ืองมือเพื่อส่ง เสริมความ  
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ประกอบด้วย  

1) ขั้นเตรียมการก่อนการสร้างเคร่ืองมือ เป็นขั้นตอนที่ผู้ วิจัยท าศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องน ามาใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ  
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2) ขั้นด าเนิ นการส ร้างเคร่ืองมือ โดยผู้ วิจัยส ร้างเคร่ือง มือตามข้ อมูล แล ะ
องค์ประกอบที่ได้มาจากศึกษาทบทวนวรรณกรรม  

3) ขั้นตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  เป็นขั้นตอนน าเคร่ืองมือที่ส ร้างขึน้ไปท าการ
หาคุณภาพในด้านต่าง ๆ จัดกระท าและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อ
บอกถึงคุณภาพของเคร่ืองมือที่สร้างขึน้ 

2. การก าหนดกลุ่มท่ีศึกษาและเน้ือหาท่ีใช้ในงานวิจัย 
2.1 กลุ่มท่ีศึกษาท่ีใช้ในงานวิจัย 

กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยนี้  คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ก าลังศึกษา 
อยู่ในภาค เรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 เป็นโรงเรียนชายล้ วน  ที่ มี นัก เรียนตั้ งแต่ ระ ดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนนักเรียน 1,500 คน โดยถูกเลือกมา
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนที่ผู้ วิจัยท าการสอนด้วยตนเอง และเป็นกลุ่มที่มี
ปัญหาในการแสดงออกซึ่งความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์  จ านวน 50 คน เป็น
ห้องเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถแบ่งเป็น 2 ห้องเรียน คือ ห้อง 4/2 และ 4/3 ห้องละ 
25 คน ถูกเลือกมาจากนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตฺ ร์ จ านวน 100 คน จากโรงเรียน
เดียวกัน   

2.2 เน้ือหาท่ีใช้ในงานวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้เนื้อหาเร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่ง เป็นเนื้อหาที่ต้องจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 (แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์) ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 

3. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถฺ ในการแก้โจทย์ปัญหฺา 

ทางฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
3.1 การจัดท าเครื่องมือในการด าเนินงานวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 

3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้  
3.1.2 แบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์  
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3.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา 

โดยแต่ละเคร่ืองมือมีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

การด าเนินการสร้างแผน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่การเตรียมการก่อน
การสร้างเคร่ืองมือ การด าเนินการสร้าง การต รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการจัดกระท าแล ะ
วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ รายละเอียดดังนี้ 

การเตรียมการก่อนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาหลักสูตร และค าอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม 1 เพื่อศึกษา

เก่ียวกับรายละเอียดของเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง น ามาท าการคัดเลือกเร่ืองที่มีผลการ
เรียนรู้ที่สามารถระบุถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้อย่าง
ครบถ้วนมากที่สุด และใช้ในการน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถฺในการแก้
โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ซึ่งหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาจัดท าขึน้โดยอิงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งในค าอธิบายรายวิชาระบุถึง
ตัวชี้วัดที่จะเกิดกับนักเรียนดังนี้ 

1) สืบค้ นและอธิบายการค้นหาความ รู้ทางฟิสิกส์  ประวัติ ค วาม
เป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

2) วัดแล ะรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการ
ทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง  

3) ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง การกระจัด
ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและ
สมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4) อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ์ที่ มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุรวมทั้ง
ทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ามุมต่อกัน 

5) เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ และอธิบายกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้ง
ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่งตามกฎข้อที่สองของนิวตัน  
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6) อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้
วัตถุมีน ้าหนัก รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

7) วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง 
ๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดน่ิงและวัตถุเคลื่อนท่ี รวมท้ังทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่าง
ผิวสัมผัสของคู่หนึ่ง ๆ  และน าความรู้เร่ืองแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ทั้งนี้  ผู้ วิจัยต้องการที่จะพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์ของนักเรียน ในเร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางฯ ในการศึกษาเร่ืองกฎของนิวตันนี้  นักเรียนจะสามารถเขียนแผนภาพที่แสดง
ถึงสถานการณ์ของปรากฏการณ์เก่ียวกับเร่ืองกฎของนิวตัน รวมไปถึงการเขียนความสัมพันธ์ของ
ปริมาณที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์นั้น ๆ และสร้างเป็นสมการเพื่อน ามาท านายปริมาณ อ่ืน ๆ 
ต่อไปได้ สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนจะต้องสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ครบถ้วนในการแก้
โจทย์ปัญหาในเร่ืองนี้ได้ 

2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน และเทคนิคที่เสริมสร้างความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ที่จะ
น ามาใช้กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติในชั้นเรียน ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 
ขั้นตอนเป็นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีการแทรกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่
ผู้วิจัยได้ท าการแทรกเข้าไปในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป และขั้นขยายความรู้ของการจัดการเรียนรู้ 
โดยแทรกเข้าไปในขั้นตอนการจัดการเรียนฺ รู้ที่ เป็นขั้นตอนน าเสนอสถานการณ์โจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะส่งผลนักเรียนเกิดการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือขยายความรู้เดิมให้เกิด
ความเข้าใจที่ดีมากย่ิงขึน้ โดยเทคนิคที่ผู้ วิจัยเลือกใช้นี้จะสามารถน าไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบใดก็ได้ เพื่อการพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียน  

การด าเนินการสร้าง 
1. สร้างแผน เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยแบ่งเนื้อหาในการจัดการเรียน การสอน
ออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของ  
นิวตัน ดังนี้ 

1) กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
2) การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

2.1) การชั่งน ้าหนักในลิฟต์และเคร่ืองชั่งสปริง  
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2.2) การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ 
2.3) การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นเอียง 
2.4) การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน 
2.5) การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน กรณีมีเชือกผูกระหว่างวัตถุ 

จากนั้น ออกแบบการสร้างแผน จ านวน 6 แผนพร้อมก าหนดจ านวนคาบ
เรียนในการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนละ 50 นาที ดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 เนื้อหาที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาและจ านวนคาบเรียน 

ล  าดับ เร่ือง จ านวนคาบเรียน 
1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 2 
2 การชั่งน ้าหนักในลิฟต์และเคร่ืองชั่งสปริง  2 

3 การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ 2 
4 การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นเอียง 2 
5 การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน 2 
6 การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน กรณีมีเชือกผูกระหว่างวัตถุ 2 

รวม 12 
 

2. ก าหนดจุดประสงค์และตัวชี้วัดของเนื้อหาการสอนในแต่ละแผน 
3. ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ

เรียนการสอนที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นตอนของการน าเข้าสู่บทเรียนสร้างความ

สนใจให้กับนักเรียน 
ขั้นส  ารวจและค้นหา เป็นขั้นตอนของการศึกษาบทเรียน ผ่านการ

ทดลอง สาธิตโดยนักเรียน รวมไปถึงดูสื่อวีดีทัศน์ เพื่อสรุปองค์ความรู้ในบทเรียนนั้น 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นขั้นตอนการหาวิธีการด าเนินการจนได้

ค าตอบ และศึกษาสถานการณ์ที่ ถูกตั้งค าถามและน าเสนอข้อมูลที่สนับสนุนค าตอบในรูปแบบของ
การบรรยายข้อสรุป หรือแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้น ๆ  โดยมีการแทรกกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา โดยขั้นที่  1 ของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เป็นขั้นการท าความ
เข้าใจโจทย์ปัญหาเป็นองค์ประกอบที่ มุ่งเน้นให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยสามารถเขียน
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แสดงแผนภาพพร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของปริมาณต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนด
ได้ เพื่อใช้ในการประกอบการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่ 2 ของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
เป็นการด าเนินการหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา และท าการวางแผนการด าเนินการแก้โจทย์ เป็นขั้นที่
มุ่ง เน้นให้นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ปัญหาต้องการทราบ และท าการเปลี่ยนจากภาษาเขียนในโจทย์
ปัญหาเป็นสัญลักษณ์เพื่อเชื่อมโยงความความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ของปริมาณให้อยู่ในรูปแบบ
ของสมการได้ ขั้นที่ 3 ของกระบวนการแก้โจทฺย์ปัญหาของโพลยา การด าเนินการตามแผน ซึ่งเป็น
ขั้นการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาเป็นองค์ประกอบที่มุ่ง เน้นให้นักเรียนน าสมการความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทางฟิสิกส์มาด าเนินการทางคณิตศาสตร์ จนได้มาซึ่งค าตอบของโจทย์ปัญหา  ขั้นที่  4 ของ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ เป็นขั้นตอนในการด าเนินการ
สรุปและตรวจสอบค าตอบตามรูปแบบของแต่ละสถานการณ์โจทฺ ย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ได้แก่ การ
สรุปความสมเหตุส มผลจากการค านวณค่า ย้อนกลับเพื่ อดู ค วาม เท่ ากันของสมการทาง
คณิตศาสตร์ การหาปริมาณที่โจทย์ต้องการทราบจากการด าเนินการอีกวิ ธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบ
ค าตอบ หรือการวิเคราะห์และระบุถึงความสมเหตุสฺ มผลของการเกิดขึน้ในสถานการณ์โจทย์
ปัญหฺานั้น ๆ 

ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นที่น าสถานการณ์รูปแบบใหม่ ๆ ให้นักเรียนมี
การน าเสนอโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ที่มีการแทรกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ท าการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนว่า
ได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. น าแผน ที่ใช้กระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหาและความเหมาะสมในด้านการใช้ภาษาและ
การน าแผนไปใช้จัดการเรียนรู้ 

2. น าแผนมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ โดยได้ท าการปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบแก้ไขความเหมาะสมของข้อ
ค าถามและแนวทางในการตอบค าถามระหว่างการจัดการเรียนฺ รู้ รวมไปถึงการตรวจสอบความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ระบุในแผนก่อนน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  

3. น าแผน ที่ใช้กระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตรศึกษา และด้านวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง



  66 

ของจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาและการน าไปใช้ 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. แบบประเมินฺความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ระบุใน วิเคราะห์โดยฺ
ใช้ การหาค่าดั ชนีค วามสอดคล้ อง ( Index of Consistency: IOC)  จากค่ าน ้าหนักคะแนนที่
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนท าการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน    ความสอดคล้อง 
+1         แน่ใจว่า ประเด็นที่พิจารณามีความสอดคล้องกัน 
  0         ไม่แน่ใจว่า ประเด็นที่พิจารณามีความสอดคล้องกัน 
-1          แน่ใจว่า ประเด็นที่พิจารณาไม่มีความสอดคล้องกัน 

พิจารณาค่าความสอดคล้อง 0.50 ขึ ้นไป (สุพจน์  อิงอาจ , 2555: 115) 
จึงจะถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินฺ ผลการเรียนรู้ที่ มีความสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนฺ รู้ โดยพบว่าค่าความสอดคล้อง IOC ที่ ได้ รับการประเมินแผนจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ  มีค่าค วามสอดคล้องของกิจกรรมการจั ดการเรียนฺ รู้ กับมาตรฐานการเรียนฺ รู้ 
สาระส  าคัญ จุดประสงค์การเรียนฺรู้ เวลาที่ใช้ในการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ รวมไปถึงการวัดและ
ประเมินผลกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเกณฑ์ในการประเมินผลฺ ที่ มี
ความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเป็น 1.00 ทุกข้อ ส่วนค่าความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนฺ รู้ และสื่อ
การเรียนรู้กับความสามารถของนักเรียน รวมไปถึงความสามารถของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 0.33 ซึ่ง
ผู้ วิจัยได้ท าการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เน้น ไปที่ ตัวนักเรียน และส่งเส ริมการแสดงออกซึ่ ง
พฤติ กรรมการแ ก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนมากขึ ้นจึงน าไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องอีกคร้ัง จนได้ค่าเฉลี่ยของความสอดคล้องเป็น 1.00 และค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของ
สื่อการเรียนรู้ และความสามารถนักเรียนเป็น 0.67 จึงท าให้แผน ทั้ง  6 แผน มีค่าความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่ง ถือว่าแผนมีความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปจัดการเรียนรู้
กับกลุ่มที่ศึกษาได้ 

2. แบบประเมินความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรม 
การจัดการเรียน รู้ และการวัดและประเมินผลกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้ านการใช้ภาษา  
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และการน าไปใช้ หาค่าเฉลี่ยของค่าความเหมาะสมในด้านภาษาและการน าไปใช้จากค่าคะแนน 
ที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนท าการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน          ความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ 
5   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
4   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
3   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
2   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย 
1   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

พิจารณาความเหมาะสมโดยน าค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) มาเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของแผน โดยท าการหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้นละระดับความเหมาะสมของแผน (สุพจน์  อิงอาจ, 2555: 114) ดังนี้ 

4.21-5.00 หมายความว่า แผนมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.41-4.20 หมายความว่า แผนมีความเหมาะสมระดับมาก 
2.61-3.40 หมายความว่า แผนมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.81-2.60 หมายความว่า แผนมีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00-1.80 หมายความว่า แผนมีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 

โดยเลือกกิจกรรมการจัดการเรียนฺ รู้ และการวัดและประเมินฺผลกิจกรรม 
ที่มีระดับความเหมาะสมที่อยู่ในระดับปานกลางขึน้ไป หรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินฺผลกิจกรรมที่มีค่าคะแนนฺ เฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 ขึน้ไป(สุพจน์  อิงอาจ, 2555: 115)  ซึ่ง
พบว่า ค่าความเหมาะสมของภาษาและการน าไปใช้ของแผน  ด้ านมาต รฐานการเรียน รู้ 
สาระส  าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนฺ รู้ เคร่ืองมือฺที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ และเกณฺฑ์ ในการประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.67-4.67 จึงสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00-
3.33 ซึ่งมีค่าต ่ากว่า 3.41 โดยผู้ เชี่ยวชาญ มีข้อเสนอแนะซึ่งส รุปได้ 3 ประเด็น ได้แก่ การปรับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แล ะการปรับใบความ รู้ให้เกิดความสมบูรณ์ แล ะเหมา ะสมซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ วิจัยท าการปรับปรุงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น แผนที่  1 ปรับค าที่ใช้ให้มีความเหมือนกันทั้งแผน คือ ปรับจากแรงคู่ปฏิกิริยา เป็น
แรงกริยา-แรงปฏิกิริยา เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความสับสน 
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2. ผู้วิจัยท าการปรับกิจกรรมศึกษาจากใบความรู้เพียงอย่างเดียวให้มี
การศึกษาจากกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น แผนที่  1 ปรับจากการศึกษาใบความรู้เป็นกิจกรรม แรงที่
กระท าต่อถุงทราย โดยท าการปรับจากใบความรู้เป็นการท ากิจกรรม ในแผนฺ ที่ 1 ถึง  4 และแผนที่ 6 
ส่วนแผนฺที่ 5 ปรับจากการศึกษาใบความรู้เป็นการสาธิตโดยตัวแทนนักเรียน เร่ือง การดันกล่อง 2 
กล่องที่ วางติ ดกันบนพื้ นลื่น  และ ใช้ค าถามกระตุ้นผู้ เรียนให้ ร่วมกันอภิปรายเพื่ อหาสรุป
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ การสาธิต 

3. ผู้ วิจัยท าการเพิ่ มเติมและแก้ไขการเขี ยนทิ ศทางและตั วแปร 
ทาง ฟิสิ กส์ที่ ระบุในการเขี ยนแผนภาพ แสดงสถานการณ์ ของเนื้ อหานั้ น ๆ  ในใบความ รู้ 
เช่น ใบความรู้ เร่ือง การออกแรงลากห รือดันวัตถุบนพื้ นราบ ปรับเติมสัญลักษณ์ทางฟิสิ กส์  

ได้แก่ N⃑  (แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก) และ mg  (น ้าหนัก) และทิศทางของแรงในภาพประกอบทุกภาพ 
ให้ครบ 

3.1.2 แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  

แบบวัดเพื่อใช้ในการวัดความสามารถฺในการแก้โจทฺย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียน มีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการก่อนการ
สร้างเคร่ืองมือ การด าเนินการสร้าง การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การจัดกระท าและวิเคราะห์
ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือรายละเอียด ดังนี้ 

การเตรียมการก่อนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและปัญหาจากการจัดการเรียนรู้รวบรวม

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบฺวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางฺในการสร้างข้อค าถาม 
2. เขียนนิยามศัพท์เฉพาะของความส ามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺ า 

ทางฟิสิกส์  ที่แสดงถึงพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความสามารถดังกล่าวนี้ เพื่อใช้เป็นขอบเขตใน
การสร้างแบบวัด 

3. ศึ กษาหัวข้อแนวคิ ด ในรายวิชาฟิ สิ กส์ ที่ เกิด ข้อบกพ ร่อง ในการ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา จนส่งผลต่อความเข้าใจในแนวคิด หลักการและเนื้อหารายวิชาและเป็น
เนื้อหาที่สามารถแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ได้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าเร่ืองกฎการเคลื่อนที่ของฺนิวตัน มีเนื้อหาที่เน้นไปในเร่ืองของการวิเคราะห์
ลักษณะของการออกแรง และการเคลื่อนที่ของวัตถุหลังจากถูกแรงกระท า ซึ่งมีการน ากฎการ
เคลื่อนที่นี้ไปประยุกต์ใช้กับการอธิบายลักษณะการออกแรงในลักษณะต่าง ๆ โดยเป็นเนื้อหาที่
ค่อนข้างมีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะที่หลากหลายในการด าเนินการแก้สถานการณ์ในโจทย์



  69 

ปัญหา ซึ่งนักเรียนมี ไม่สามารถแปลสถานการณ์ ในโจทย์ปัญหาออกมาให้อยู่ในรูปฺ แบบของ
แผนภาพและมองความสัมฺพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของสมการความสัมพันธ์ตามกฎ
ของนิวตัน ได้ อีกทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของเร่ืองนี้ มุ่ง เน้นไปที่กระบวนการแสดงออกซึ่ง
ความสามารถดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยจึงเลือกเร่ือง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมาใช้ในการพัฒนาความ 
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาในงานวิจัยนี้ 

4. เลือกรูปแบบของเคร่ืองมือวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการเลือกใช้แบบวัดอัตนัยที่เน้นให้นักเรียนอธิบายลักษณะของสถานการณ์ใน
โจทย์ปัญหาในรูปของแผนภาพ ตัวแปรทางฟิสิกส์ สมการความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์ 
และการด าเนินการแก้โจทฺย์ปัญหาจนได้ค าตอบฺที่สมบูรณ์ 

การด าเนินการสร้าง 
1. สร้างแบบวัด โดยยึดตามฺแนวทางกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ  

โพลยา ซึ่งน ามาพัฒนาและสร้างข้อค าถามที่กระตุ้นให้ผู้ทดสอบสะท้อนความสามารถฺในแก้โจทย์
ปัญหฺาออกมา โดยข้อสอบที่ส ร้างขึ ้นเป็นข้อสอบแบบอัตนัย มีเนื้อหาที่ เก่ียวข้องกับเร่ือง กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งต้องใช้หลักการในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ การหาองค์ประกอบที่
โจทย์ก าหนด และการเปลี่ยนโจทฺย์ให้อยู่ในรูปของแผนภาพ ที่มีแสดงถึงภาพ และสัญลักษณ์ทาง
ฟิสิกส์ จ านวน 6 ข้อ เป็นแบบวัดอัตนัยส  าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยแบบวัดทั้ง 6 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
ดังนี้ 

1) กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
2) การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

2.1) การชั่งน ้าหนักในลิฟต์และเคร่ืองชั่งสปริง  
2.2) การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ 
2.3) การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นเอียง 
2.4) การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน 
2.5) การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน กรณีมีเชือกผูกระหว่างวัตถุ 

2. สร้างเกณฺฑ์การให้คะแนนฺแบบวัด โดยแบบวัดความสามารถนี้เน้นให้
ผู้ท าแบบวัดนี้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาอย่างเป็นขั้นตอน จนได้
ค าตอบที่สมบูรณ์โดยเกณฺฑ์การให้คะแนนแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
พัฒนามาจากแนวคิดของ ดอกค์เตอร์ (Docktor, 2015: 25) เป็นเกณฑ์ที่ประเมินจากพฤติกรรมฺที่
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แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียน ซึ่งแบบวัด เป็นแบบวัดอัตนัย พฤติกรรมฺที่แสดงออกฺถึง
ความสามารถดังกล่าวนี้  ของสถานการณ์โจทย์ปัญหาในแต่ละข้อแตกต่างกันไปจึงได้จัดท าเกณฺฑ์
ในการให้คะแนนแบบวัดแต่ละข้อเพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรมฺที่ต้องแสดงออกถึงความสามารถใน
แต่ละข้อให้ได้มากที่สุด โดยมีรูปแบบของเกณฺฑ์การให้คะแนนแบบวัดเป็น ดังตาราง 6 

ตาราง 6 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  
ที่พัฒนามาจากแนวคิดของ ดอกค์เตอร์ (Docktor, 2015: 25) 

สิ่งที่ประเมิน 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์คะแนน 

1.การท าความเข้าใจ
โจทย์ปัญหา โดยผ่านการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
เขียนสิ่งที่เป็นเงื่อนไขใน
โจทย์ปัญหา โดยแปล
ข้อความในโจทย์ปัญหา
เป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ 

4 เขียนแปลข้อความสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และระบุสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบเป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ พร้อมระบุหน่วย ได้
ถูกต้องและครบถ้วน โดยสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ ให้ระบุปริมาณ
ต่อไปนี้ 1) มวลลูกเหล็ก เท่ากับ 10 กิโลกรัม  
(mลูกเหล็ก = 10 kg) 2) ความเร่งเคร่ืองชั่งสปริงที่มีลูกเหล็ก 
เท่ากับ 1 เมตรต่อวินาที2 (𝑎 เครื่องชั่งสปริงที่มีลูกเหล็ก = 1 m/s2) และสิ่ง
ที่โจทย์ต้องการทราบ คือ ค่าที่อ่านได้จากเคร่ืองชั่งสปริงมีค่า

เท่าใด (T  = ?) 
3 เขียนแปลข้อความสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์ต้องการ

ทราบ เป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ พร้อมระบุหน่วย ผิดหรือไม่
ครบ 1 จุด  

2 เขียนแปลข้อความสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบ เป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ พร้อมระบุหน่วย ผิดหรือไม่
ครบ 2 จุด 

1 เขียนแปลข้อความสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบ เป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ พร้อมระบุหน่วย ผิดหรือไม่
ครบมากกว่า 2 จุดขึน้ไป 

0 ไม่เขียนแปลข้อความสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบ เป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์และไม่เขียนระบุหน่วย 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

สิ่งที่ประเมิน 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์คะแนน 

2.การเขียนแสดงแผนภาพ 
พร้อมทั้งระบุขนาดและ
ทิศทางของปริมาณทาง
ฟิสิกส์ตามสถานการณ์ที่
โจทย์ก าหนดได้ เพื่อใช้ใน
การประกอบการแก้โจทย์
ปัญหา 

4 วาดแผนภาพแสดงสถานการณโจทย์ปัญหาถูกต้อง ได้แก่ 
1) เคร่ืองชั่งสปริงห้อยในแนวดิ่ง 
2) ปลายเคร่ืองชั่งสปริงมีลูกเหล็ก
ห้อยอยู่ 3) เคร่ืองชั่งเคลื่อนที่ขึน้
ด้วยความเร่ง พร้อมทั้งเขียนแสดง
ทิศทางและขนาดของปริมาณนั้น 
ได้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้แก่ 1) 𝑎  
= 1 m/s2 2) ทิศทางของความเร่ง 

↑ 3) W⃑⃑  4) ทิศทางของน ้าหนัก ↓ 5) T   6) ทิศทางของแรง
ตึงเชือก ↑ 

3 วาดแผนภาพแสดงสถานการณโจทย์ปัญหาถูกต้อง พร้อม
ทั้งเขียนแสดงทิศทางหรือขนาดของปริมาณนั้น ผิดหรือไม่
ครบ 1-2 จุด 

2 วาดแผนภาพแสดงสถานการณโจทย์ปัญหา ผิดหรือไม่
ครบ 1 จุด พร้อมทั้งเขียนแสดงทิศทางและขนาดของ
ปริมาณนั้น ผิดหรือไม่ครบ 3-4 จุด 

1 วาดแผนภาพแสดงสถานการณโจทย์ปัญหา ผิดหรือไม่
ครบ 2 จุด พร้อมทั้งเขียนแสดงทิศทางและขนาดของ
ปริมาณนั้น ผิดหรือไม่ครบมากกว่า 4 จุด 

0 ไม่วาดแผนภาพแสดงสถานการณโจทย์ปัญหา พร้อมทั้ง
ไม่เขียนแสดงทิศทางและขนาดของปริมาณนั้น  
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ตาราง 6 (ต่อ) 

สิ่งที่ประเมิน 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์คะแนน 

3.การหาวิธีการแก้โจทย์
ปัญหา โดยหาหลักการที่
เก่ียวข้องมาเขียนให้อยู่ใน
รูปสมการความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทางฟิสิกส์ได้ 

4 

เขียนหลักการที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ที่ก าหนดให้เป็นสมการได้ถูกต้อง โดยหลักการและสมการ

ที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 1) น ้าหนัก 2) สมการ W⃑⃑  = mg  3) กฎข้อ

ที่สองของนิวตัน 4) สมการ ΣF = ma  

3 
เขียนหลักการที่เก่ียวข้องหรือเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่ก าหนดให้เป็นสมการ ผิดหรือไม่ครบ 1 จุด  

2 
เขียนหลักการที่เก่ียวข้องหรือเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่ก าหนดให้เป็นสมการ ผิดหรือไม่ครบ 2 จุด 

1 
เขียนหลักการที่เก่ียวข้องหรือเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่ก าหนดให้เป็นสมการ ผิดหรือไม่ครบ มากกว่า 2 
จุดขึน้ไป 

0 
ไม่เขียนหลักการที่เก่ียวข้อง และไม่เขียนความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่ก าหนดให้เป็นสมการ  

4.การด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหา โดยน าสมการ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทางฟิสิกส์มาด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ จนได้มา
ซึ่งค าตอบ 

4 

เขียนค่าตัวเลขลงต าแหน่งของตัวแปรในสมการได้ถูกต้อง
และครบถ้วน ดังนี้ 1) W⃑⃑  = mg   แทนค่าตัวเลขจะได้ 

 W⃑⃑   = 10(10) 2)  ΣF  = ma  แทนค่าสมการและตัวเลขจะ

ได้ T  – mg  = ma  และ T  -  10(10) = 10(1) พร้อมทั้ง
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์จนได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง 

3 
เขียนค่าตัวเลขลงต าแหน่งของตัวแปรในสมการได้ถูกต้อง
และครบถ้วน แต่ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน จนได้มาซึ่งค าตอบที่ผิด 

2 

เขียนค่าตัวเลขลงต าแหน่งของตัวแปรในสมการผิด
ต าแหน่งหรือไม่ครบถ้วน 1 จุด พร้อมทั้งด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จนได้มาซึ่งค าตอบ
ที่ผิด 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

สิ่งที่ประเมิน 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์คะแนน 

 

1 

เขียนค่าตัวเลขลงต าแหน่งของตัวแปรในสมการผิด
ต าแหน่งหรือไม่ครบถ้วน 2 จุดขึน้ไป พร้อมทั้งด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จนได้มาซึ่ง
ค าตอบที่ผิด 

0 
ไม่เขียนตัวเลขลงต าแหน่งของตัวแปรในสมการ จนไม่
สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตร์และได้มาซึ่งค าตอบ
ได้ 

5.การสรุปและตรวจสอบ
ค าตอบ โดยการเขียนสรุป
ค าตอบพร้อมระบุหน่วย 
และตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ
ตามรูปแบบของแต่ละ
สถานการณ์โจทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์ ได้แก่ การสรุป
ความสมเหตุสมผลจากการ
ค านวณค่าย้อนกลับเพื่อดู
ความเท่ากันของสมการทาง
คณิตศาสตร์ การหา
ปริมาณที่โจทย์ต้องการ
ทราบจากการด าเนินการอีก
วิธีหนึ่งเพื่อตรวจสอบ
ค าตอบ หรือการวิเคราะห์ 

4 

เขียนสรุปค าตอบและระบุหน่วยได้ถูกต้องและครบถ้วน 
ได้แก่ ค่าที่อ่านได้จากเคร่ืองชั่งสปริงมีค่าเป็น 110 นิวตัน 
พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบโดยใช้
การระบุถึงหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ในโจทย์ปัญหาและท าการวิเคราะห์ออกมา
เพื่อสรุปถึงความสมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งค าตอบนั้น 
ๆ ได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ดังนี้ เนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ขึน้ 
เพราะฉะนั้นค่าของแรงตึงในเส้นเชือกต้องมีค่ามากกว่าค่า
ของน ้าหนักลูกเหล็ก ซึ่งค่าแรงตึงในเส้นเชือกเท่ากับ 110 
N และน ้าหนักเท่ากับ 100 N ค าตอบมีความสมเหตุสมผล
กัน   
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ตาราง 6 (ต่อ) 

สิ่งที่ประเมิน 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์คะแนน 

และระบุถึงความ
สมเหตุสมผลของการ
เกิดขึน้ในสถานการณ์โจทย์
ปัญหานั้น ๆ 

3 
เขียนสรุปค าตอบและระบุหน่วยได้ถูกต้อง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั้น ๆ ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

2 
เขียนสรุปค าตอบและระบุหน่วยได้ถูกต้อง พร้อมทั้งไม่
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล หรือตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลผิด 

1 
เขียนสรุปค าตอบได้ถูกต้องแต่ไม่ระบุหน่วยหรือระบุหน่วย
ผิด พร้อมทั้งไม่ตรวจสอบความสมเหตุสมผล หรือ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลผิด 

0 
ไม่เขียนหรือเขียนสรุปค าตอบและไม่ระบุหน่วย พร้อมทั้ง
ไม่ตรวจสอบความสมเหตุสมผล  

 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. น าแบบวัดฺให้ อาจารย์ที่ ปรึกษาปริญญ านิพนธ์ต รวจส อบฺ ความ
เหมาะสมของแบบวัดและเกณฺฑ์การให้คะแนนฺแบบวัดและความถูกต้องฺในการใช้ภาษาของการ
ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนในการท าแบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดโดยอาจารฺ ย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ 

2. ปรับแก้ไขแบบวัดและเกณฺ ฑ์การให้คะแนนตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์โดยสามารถสรุปข้อเสนอฺแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อค าถามฺในแบบวัดฺและความครบถ้วนของเกณฑ์และค่าสัดส่วน
คะแนนของเกณฑ์ในการตรวจแบบวัดซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการปรับปรุงข้อฺค าถามของแบบวัดฺให้เป็น
ค าถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา เช่น ปรับข้อค าถาม
จากค าว่าเขียนหลักการทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้อง เป็นเขียนหลักการและสมการทางฟิสิกส์ที่ เก่ียวข้อง 
และปรับจากข้อค าถามเขียนสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรและการค านวณ โดยปรับข้อค าถาม
ของแบบวัดทั้ง  6 ข้อ ให้มีรูปแบบเดียวกัน และปรับปรุงสัดส่วนคะแนนในการตรวจแบบวัดให้ค่า
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คะแนนของการแสดงออกซึ่งความสามารถดังกล่าวนี้  แต่ละด้านให้มีค่าคะแนนที่เท่ากันคือ มี
คะแนนเต็ม 4 ในทุกข้อค าถาม รวมไปถึงการปรับข้อความการเขียนตอบแต่ละระดับคะแนนที่
นักเรียนจะได้รับเม่ือตอบได้อย่างครอบคลุมข้อความเหล่านั้นให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุดเช่น
ในแบบวัดข้อที่  1 ข้อค าถามเร่ืองการเขียนสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ นักเรียนต้องระบุรายละเอียดดังนี้  
1) มวลลูกเหล็ก เท่ากับ 10 กิโลกรัม (mลูกเห ล็ก = 10 kg) 2) ความเร่งเคร่ืองชั่งสปริงที่มีลูกเหล็ก

เท่ากับ 1 เมตรต่อวินาที2 (a เ ครื่องชั่งสปริงที่มีลูกเ หล็ก = 1 m/s2) และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือ ค่าที่อ่านได้
จากเคร่ืองชั่งสปริงมีค่าเท่าใด (T  = ?) นักเรียนจะได้รับคะแนนเต็ม 4 คะแนน แต่เม่ือนักเรียนตอบ
ไม่ครบ จะมีคะแนนลดลงไปเหลือ 3 คะแนน หากนักเรียนตอบผิดหรือไม่ครบ 1 จุด โดยคะแนนที่
ลดลงมา ขึน้อยู่กับข้อมูลรายละเอียดที่ต้องระบุให้ถูกต้อง จนได้คะแนนเต็ม 4 คะแนน เช่น โจทย์

ปัญหาข้อที่ 6 นักเรียนต้องระบุรายละเอียดดังนี้  1) แรงกระท า เท่ากับ 120 นิวตัน (F  = 20 N) 2) 
มวล วัตถุ  เท่ ากับ 5 กิ โล กรัม  (m = 5 kg) 3) มวลวัต ถุ เท่ากับ 10 กิโลกรัม (m = 10 kg)  4) 
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลน์ เท่ากับ 0.10 (µk  = 0.1) และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ 1) 

ความเร่งของวัตถุ มีค่าเท่ากับเท่าใด (a  = ?) 2) แรงตึงในเส้นเชือกมีค่าเท่ากับเท่าใด (T  = ?) จะมี
คะแนนลดลงไปเหลือ 3 คะแนน หากนักเรียนตอบผิดหรือไม่ครบ 1-2 จุด และเม่ือปรับข้อความ
ของการเขียนตอบแต่ละข้อค าถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จึงน าแบบ
วัดและเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดไปตรวจสอบความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะและความ
เหมาะสมของรูปแบบการสร้างแบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ  

3 ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบวัดและเกณฑ์
การให้คะแนนฺแบบวัด โดยน าแบบวัดฺและเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดมาสร้างเป็นแบบประเมิน
ความสอดคล้องกับนิยามศัพฺท์เฉพาะของแบบวัด โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวฺชาญใน
ด้านที่เก่ียวข้องกับการสอนทางฟิสิกส์ ด้านวิทยาศาสตรศึกษาและด้านการวัดและประเมินผล 
จ านวน 3 ท่าน 

4. น าผลจากการตรวจสอบความสอดคล้องมาท าการปรับปรุงข้อค าถาม
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวฺชาญ และน าแบบวัดไปท าการทดลองใช้กับนักเรียนฺจ านวน 40 คน ซึ่ง
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดจากการทดสอบด้วยวิธี
หาสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา (∝-Coefficient) โดยใช้ สูต รการหาค่าความเชื่ อม่ันของค รอนบัค
(Cronbach) ( Thompson, 201 6 : 6 )  แล ะท าการหาค่ าดั ช นี อ านาจจ าแ น ก ( Index of 
Discrimination) ค่าดัชนีความยาก ( Index of Difficulty) ใช้เทคนิคร้อยละ 25 ของคะแนนในกลุ่ม
สูงสุดและกลุ่มต ่าสุด ตามสูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney & Sabers, 1970: 199-201) 
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การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. แบบประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามฺศัพท์เฉพาะ 

ของงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IOC)  จาก
ค่าน ้าหนักคะแนนท่ีผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนท าการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน     ความสอดคล้อง 
+1      แน่ ใ จ ว่า  ข้ อค าถาม มี ความส อดคล้ อง กับนิ ยาม 

ศัพท์เฉพาะ 
  0 ไม่แน่ ใจว่า ข้ อค าถามมีความสอดคล้ องกับนิ ยาม 

ศัพท์เฉพาะ 
-1 แน่ใจ ว่า ข้อค าถาม ไม่มีความสอดคล้ องกับนิ ยาม 

ศัพท์เฉพาะ 
โดยความสอดคล้อง 0.50 ขึน้ไป (สุพจน์  อิงอาจ, 2555: 115) จึงจะถือ

ว่าข้อค าถามและเกณฺ ฑ์การให้ คะแนนฺ มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ เฉพาะ  โดยพบว่า 
ค่าความสอดคล้อง IOC ที่ได้ รับการประเมินแบบวัด  จากผู้ เชี่ยวชาญมีค่าความสอดคล้องกับ
นิยามศัพท์เฉพาะเป็น 1.00 ทุกข้อ  

2. แบบประเมินความเหมาะสมข้อค าถามของแบบวัดและเกณฑ์การให้
คะแนนแบบวัดกับนิยามศัพท์เฉพาะหาค่าเฉลี่ยของค่าความเหมาะสมในด้านภาษาและการ
น าไปใช้ จากคะแนนท่ีผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนท าการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน  ความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ 
5   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
4   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
3   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
2   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย 
1   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การพิจารณาความเหมาะสมฺโดยน าค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) มาเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของแบบวัด โดยท าการหาความ
กว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละระดับความเหมาะสมของข้อค าถาม (สุพจน์  อิงอาจ , 2555: 114) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ ดังนี้ 
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4.21-5.00 หมายความ ว่า  ข้ อค าถามมีความเหมาะสมระดับ 
มากที่สุด 

3.41-4.20 หมายความว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมระดับมาก 
2.61-3.40 หมายความ ว่า  ข้ อค าถามมีความเหมาะสมระดับ 

ปานกลาง 
1.81-2.60 หมายความว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00-1.80 หมายความ ว่า  ข้ อค าถามมีความเหมาะสมระดับ 

น้อยที่สุด 
เลือกข้อค าถามที่มีระดับความเหมาะสมที่อยู่ในระดับปานกลางขึ ้น

ไป หรือข้อค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยฺตั้งแต่ 3.41 ขึน้ไป (สุพจน์  อิงอาจ, 2555: 115) น ามาใช้ใน
แบบวัดความสามารถ หากข้อค าถามฺที่มีคะแนนต ่ากว่า 3.41 หรืออยู่ในระดับปานกลางจนถึงน้อย
ที่สุด ก็น าไปปรับปรุงในด้านความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงเกณฑ์การให้
คะแนนที่มีค่าความเหมาะสมที่อยู่ในระดับน้อยลงไปถึงน้อยที่สุด โดยแบบวัดมีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ระหว่าง 4.00 - 4.67 โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับค า
ที่จะท าให้เกิดความสับสนของนักเรียน เช่น ปรับจากค าว่าแรงดัน  เป็นแรงผลัก เป็นต้น ส่วนเกณฺฑ์
การให้คะแนนของแบบวัด มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่าง 4.20 - 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้เพิ่มเติมการเขียนภาพและการใส่สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ให้
ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นผู้ วิจัยท าการปรับปรุงข้อค าถามของแบบวัด และเกณฺฑ์การให้คะแนน
ตามฺค าแนะน าของผู้เชี่ยวฺชาญ 

3. การแปลผลค่าความเชื่อม่ันที่ได้จากการใช้สูตรการหาค่าความ
เชื่อม่ันของครอนบัค (Cronbach) (Thompson, 2016: 6)  โดยการแปลผลค่าความเชื่อม่ันเป็นไป
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Denoël, 2007: 6)   

0.00-0.20 ความเชื่อม่ันของแบบวัดต ่ามาก/ไม่มีเลย 
0.21-0.40 ความเชื่อม่ันของแบบวัดต ่า 
0.41-0.70 ความเชื่อม่ันของแบบวัดปานกลาง 
0.71-1.00 ความเชื่อม่ันของแบบวัดสูง 

โดยพบว่าค่าความเชื่อม่ันฺของแบบวัด มีค่าเท่ากับ 0.83 ซึ่ง เป็นความ
เชื่อม่ันของแบบวัดระดับสูง 
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4. การแปลผลค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (Index of Discrimination) และค่า
ดัชนีความยาก (Index of Difficulty) ใช้เทคนิคร้อยละ 25 ของคะแนนในกลุ่มสูงสุดและกลุ่มต ่าสุด 
ตามสูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney & Sabers, 1970: 199 -201) โดยการแปลผลค่าความ
เชื่อม่ันเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ (Mclachlan, 2004: 37) 

1) ค่าอ านาจจ าแนก (r) จะมีค่ามากกว่า 0.2 ขึน้ไป 
2) การแปลความหมายค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบกรณีตั วถูก 

มีเกณฑ์ดังนี้ 
ค่า r   .40 ขึน้ไป หมายความว่า ข้อค าถามจ าแนกได้ดีมาก  
.20 - .39 หมายความว่า ข้อค าถามจ าแนกพอใช้ แต่ควรปรับปรุง

ข้อค าถาม 
.00 - .19 หมายความว่า จ าแนกไม่ดี ไม่ควรฺใช้ข้อค าถามนี้  

โดยพบว่าค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.25-0.63 ซึ่ง
ถือว่าข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมาก 

ส่วนค่าดัชนีความยาก (Index of Difficulty) ใช้เทคนิคร้อยละ 25 ของ
คะแนนในกลุ่มสูงสุดและกลุ่มต ่าสุด ตามสูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney & Sabers, 1970) 
มีเกณฑ์ในการแปลผลดัชนีความยาก ดังนี้ 

ค่าดัชนีความยากอยู่ระหว่าง .20-.80 เป็นข้อค าถามที่ควรเลือกใช้  
ค่าดัชนีความยากน้อยกว่า .20 หมายถึงข้อค าถามยากเกินไป  
ค่าดัชนีความยากมีค่ามากกว่า .80 หมายถึงข้อค าถามง่ายเกินไป 

โดยพบว่าค่าดัชนีความยากของแบบวัดรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.23-0.35 ซึ่ง
ถือว่าข้อค าถามของแบบวัดฯ ทั้งฉบับสามารถน าไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษาได้ โดยข้อค าถามของแบบ
วัดทั้ง 6 ข้อนี้ มีแนวโน้มค่อนไปทางยาก 

3.1.3 แบบสอบถ าม ความ พึ งพ อใจต่อการ จัด การ เรี ย นรู้ โด ยใ ช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

แบบสอบถามฺความพึงพอใจฯ นี้  จัดท าขึน้เพื่อสอบถามความพึงฺ พอใจของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้  

การเตรียมการก่อนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้ ในเร่ืองแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยและปัจจัยที่ ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อท าการ
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ก าหนด รูปแบบของ แบบสอบถาม ข้อค าถาม  แล ะด้ านในการส อบถามความพึ ง พอใจ  
ซึ่งในงานวิจัยนี้ เลือกใช้แบบสอบถามรูปแบบมาตราส่วนประมาณฺค่าของลิเคิ ร์ท โดยก าหนดด้าน
ในการประเมินดังนี้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านการใช้
สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล  

การด าเนินการสร้าง 
2. สร้างแบบสอบถามฺเก่ียวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนฺรู้โดยมี

รูปแบบของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิ ร์ทฺ  (Likert Rating Scale) 5 
ระดับมี 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 
ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลโดยแต่ละด้านมีข้อค าถามด้านละ 
5 ข้อค าถาม รวม 20 ข้อค าถาม 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ท าการตรวจสอบ

ความสอดคล้องของข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะของความพึงพอใจฯ และความเหมาะสมในด้าน
ภาษาที่ใช้ในแต่ละข้อค าถามและรูปแบบของตารางในการสร้างแบบสอบถาม โดยอาจารย์ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับค าที่ก ากวม และค าที่ใช้ต่างกันไปควรปรับ  
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ปรับข้ อค าถามการจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้ท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหามากย่ิงขึ ้น  เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่ ครูใช้  
ท าให้ นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้มากย่ิงขึ ้น จากนั้นผู้ วิจัยท าการปรับปรุงข้อค าถาม  
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 2. ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความกับนิยามฺศัพท์เฉพาะของ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา และความ
เหมาะสมในด้านภาษาและการน าไปใช้ โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษา และด้านวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. แบบประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามฺศัพท์เฉพาะของ

งานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IOC) จากค่า
น ้าหนักคะแนนท่ีผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนท าการประเมิน ดังนี้ 

 
 



  80 

ระดับคะแนน   ความสอดคล้อง 
+1 แน่ ใจ ว่า ข้ อค าถาม มีความ สอดคล้ อง กับนิ ยาม 

ศัพท์เฉพาะ 
0 ไม่แน่ ใจว่า ข้ อค าถามมีความสอดคล้ องกับนิยาม 

ศัพท์เฉพาะ 
-1 แน่ใจ ว่า ข้อค าถาม ไม่มีความสอดคล้ องกับนิ ยาม 

ศัพท์เฉพาะ 
โดยความสอดคล้อง 0.50 ขึ ้นไป (สุพจน์  อิงอาจ, 2555: 115) จึงจะถือ

ว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพฺท์เฉพาะ  โดยพบว่าค่าความสอดคล้อง IOC ที่ได้รับ
การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา จากผู้เชี่ยวชาญ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ
เป็น 1.00 ทุกข้อ 

2. แบบประเมินความเหมาะสมข้อค าถามแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนฺรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยากับนิยามศัพท์เฉพาะหาค่าเฉลี่ย
ของค่าความเหมาะสมในด้านภาษาและการน าไปใช้ จากค่าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนท าการ
ประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน  ความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ 
5   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
4   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
3   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
2   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย 
1   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

โดยการพิจารณาความเหมาะสมโดยน าค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) มา
เทียบกับเกณฑ์การแปลความความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดย
ท าการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละระดับความเหมาะสมของข้อค าถาม (สุพจน์  
อิงอาจ, 2555: 114) ดังนี้ 

4.21-5.00 หมายความว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมระดับมาก
ที่สุด 

3.41-4.20 หมายความว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมระดับมาก 
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2.61-3.40 หมายความว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมระดับปาน
กลาง 

1.81-2.60 หมายความว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00-1.80 หมายความว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมระดับน้อย

ที่สุด 
โดยเลือกข้อค าถามที่มีระดับความเหมาะสมที่อยู่ในระดับปานกลางขึ ้น

ไป หรือข้อฺค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยฺตั้งแต่ 3.41 ขึน้ไป (สุพจน์  อิงอาจ , 2555: 115) น ามาใช้ใน
แบบสอบถาม หากข้อค าถามที่มีคะแนนต ่ากว่า 3.41 หรืออยู่ในระดับปานกลางลงไปถึงน้อยที่สุด 
ก็น าไปปรับปรุงในด้านความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  โดยผลจากการประเมินฺ โดยผู้ เชี่ยวฺชาญ
พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเหมาะสมอยู่ที่ 5.00 ทุกข้อค าถาม ซึ่งหมายความว่าความเหมาะสม
ของข้อค าถามอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนั้นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้าน
การวัดแล ะประเมินผล แต่ล ะด้าน มีค าถามจ านวน 5 ข้อ  รวม  20 ข้อ สามารถน ามาใช้ ใน
แบบสอบถามได้ทุกข้อโดยไม่ได้ตัดข้อใดออก แต่ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ปรับข้อค าถามให้เน้นเฉพาะเจาะจงไปที่งานวิจัยไม่ควรตั้งข้อค าถามที่กว้างเกินไป ผู้วิจัยจึงมีการ
เพิ่มเติมข้อความที่ระบุถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยมีความต้องการวั ดความพึงพอใจใน
คร้ังนี้ เพื่อให้ข้อค าถามครอบคลุมงานวิจัยของผู้วิจัยมากที่สุด 

4. การศึกษาน าร่อง 
4.1 การศึกษาน าร่องก่อนน าเครื่องมือไปใช้จริง 

ทางผู้ วิจัยน าเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินวิจัย เพื่อส่งเสริมความสามารถฺ ในการแก้
โจทย์ปัญหฺา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนฺ รู้ ที่การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอน โดยแทรก
กระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จ านวน 6 แผน แบบวัดและแบบสอบถามความพึงพอฺใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปีที่  4 แผนการเรียนคณิตศาสตฺ ร์-วิทยาศาสต ร์ โรง เรียนแห่งหนึ่ง ในจั งหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกตามลักษณะของ
กลุ่มที่ศึกษาคือ เป็นห้องเรียนที่คละความสามารถฺของนักเรียนโดยในการศึกษาน าร่องนี้ผู้วิจัย
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อท าการตรวจสอบขั้นตอนในการด าเนินการในการจัดการ
เรียนการสอนว่าเหมาะสมในด้านของเวลา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กับกลุ่มทดลอง อีกทั้งศึกษาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ โดยในการศึกษาน าร่อง ผู้ วิจัยท าการ
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ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนเกิดความเข้า ใจก่อนด าเนินการจัดการ
เรียนรู้  และหลังจากการจัดการเรียนรู้ท าการนั่งสนทนากับนักเรียนแบบเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายใน
เร่ืองความเหมาะสมของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไข โดยปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้สามารถสรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. เวลาในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่ มีลักษณะเป็นกิจกรรมการทดลอง การสาธิต และกิจกรรมที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์  
ในการท ากิจกรรม จึงต้องใช้เวลานานในการจัดเตรียมอุปกรณ์ แล ะแจกอุปกรณ์กับนักเรียน  
แต่ละกลุ่ม และส่วนของสถานการณ์โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนตามเนื้อหาที่แตกต่างกัน 

2. ค าถามระหว่างการจัดการเรียนรู้บางค าถามไม่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนตอบ
ค าถามและได้ค าตอบที่ผู้วิจัยต้องการได้ 

ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ มีแนวทางดังนี้  
1. ด้านเวลาในการท ากิจกรรมการทดลอง และการสาธิต ผู้วิจัยได้ท าการจัดโต๊ะ

เรียนเป็นกลุ่มการทดลอง และท าการจัดอุปกรฺณ์ที่จะต้องใช้ในการท ากิจกรรมวางไว้บนโต๊ะแต่ละ
กลุ่ม โดยเม่ือถึงขั้นท ากิจกรรมจะให้นักเรียนท าการหยิบอุปกรณ์ออกมาใช้โดยไม่เสียเวลาในการ
จัดชุดกิจกรรม และการเดินมารับอุปกรณ์จากผู้วิจัยหน้าชั้นเรียน และในส่วนของเวลาในการท าใบ
งานในแผนฺที่มีเนื้อหาซับซ้อนจะไม่สามารถใช้เวลาในการท าใบงานได้เท่ากันทุกแผน จึงต้องปรับ
เวลาให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของเนื้อหาในใบงาน 

2. ด้านข้อค าถามระหว่างการจัดการเรียนรู้ มีการขยายความของข้อค าถามให้มี
ความชัดเจน และปรับข้อค าถามจากค าถามปลายเปิด ให้เป็นข้อค าถามที่เจาะจงมากขึน้  เช่น ข้อ
ค าถามเดิม “ความเร่งของเคร่ืองบินส่งผลต่อค่าน ้าหนักของวัตถุบนเคร่ืองบินหรือไม่อย่างไร” จะได้
ค าตอบว่า “ความเร่งส่งผลต่อค่าน ้าหนักของวัตถุบนเคร่ืองบิน แต่ไม่ได้ค าตอบถึงลักษณะที่
ความเร่งส่งผลต่อน ้าหนักของวัตถุว่าเป็นอย่างไร ” ผู้ วิจัยจึงปรับข้อค าถามเป็น“ความเร่งของ
เคร่ืองบินส่งผลต่อค่าน ้าหนักของวัตถุบนเคร่ืองบินหรือไม่ อย่างไร หากพิจารณา 3 กรณี คือ 
ความเร่งของเคร่ืองบินเป็นศูนย์ เคร่ืองบินเคลื่อนที่ขึ ้นด้วยความเร่ง และเคร่ืองบินเคลื่อนที่ลงด้วย
ความเร่ง” โดยข้อค าถามที่ปรับสามารถส่งเสริมให้นักเรียนตอบค าถามผู้วิจัยได้ตรงตามค าตอบที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ 
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
5.1 แบบแผนการวิจัย 

งาน วิจัยในค ร้ังนี้ เป็นง าน วิจั ย เชิง ปฏิ บัติ การในชั้ นเรียน  (Classroom Action 
Research) 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ ซูเบอร์และสเคอร์ริท (Zuber & Skerritt, 1992: 130) ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน 
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต 
ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อน 

มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ มีการวัดและเปรียบเทียบความสามารถฺ ในการแก้โจทย์ปัญหฺา 

ทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนฺรู้ตามแผนด้วยตนเอง โดย
น าแผนไปด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 50 คน เวลาทั้งสิ ้น 
12 ค าบ ค าบล ะ 50 นาที  และด าเนินการเก็บข้อ มูล ความพึ งฺพ อใจของนั กเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนฺรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสะท้อนจากการท าใบงาน 
และการสัมภาษณ์กลุ่มที่ศึกษาในเชิงการสนทนา แล้วท าการจดบันทึกไว้ โดยมีการบรรยาย  
จากสิ่งที่ค้นพบ จากการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
แนวปฏิบัติที่ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

โดยน าผลที่ได้จากการวิจัยทั้งสองส่วนมาท าการวิเคราะห์ถึงผลการพัฒนาความ 
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียน และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถดังกล่าวนี้ และน ามาอภิปรายผลร่วมกันทั้งสองแนวทาง  

5.2 ข้ันตอนการด าเนินการน าไปใช้กับกลุ่มท่ีศึกษา 

ในขั้นตอนนี้เป็นการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
ที่ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถฺ ในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิ สิกส์  ซึ่งผู้ วิจั ยท าการใช้การจั ดการเรียน รู้โดยใช้กระบวนการแ ก้โจทย์ปัญหา  
ของโพลยากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 50 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 12 คาบ โดยผู้ วิจัยท าการจัดการเรียนรู้พร้อมท าการประเมินผลระดับความสามารถ
ด้วยตนเอง โดยมีการเก็บข้อมูลก่อนท าการทดลองใช้กับกลุ่มที่ศึกษา (Pretest)  ด้วยแบบวัด
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รูปแบบอัตฺนัย จ านวน 6 ข้อ เพื่อวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาของกลุ่มที่ศึกษา ก่อนท า
การใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ในการส่งเสริมความสามารถของกลุ่มที่ศึกษา 
จากนั้นท าการด าเนินการตามขั้นตอนของงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 
ขั้นวางแผน ขั้นที่  2 ขั้นปฏิบัติการ ขั้นที่  3 ขั้นการสังเกต ขั้นที่  4 ขั้นการสะท้อน  เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม
กับการพัฒนาความสามารถฺของกลุ่มที่ศึกษา ทั้งหมด 5 ช่วง ตามแผนการจัดการเรียนฺ รู้ที่มีจ านวน 
6 แผน ได้แก่ แผนที่  1 เร่ืองกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แผนที่ 2 เร่ือง การชั่งน ้าหนักในลิฟต์และ
เคร่ืองชั่งสปริง แผนที่  3 เร่ือง การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ แผนที่  4 การออกแรงลาก
หรือดันวัตถุบนพื้นเอียง แผนที่  5 เร่ือง การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน แผนที่ 6 เร่ือง การลากหรือ
ดันวัตถุที่อยู่ติดกัน กรณีมีเชือกผูกระหว่างวัตถุมีรายละเอียดในการทดลอง ดังนี้ 

ขั้นที่  1 ขั้นวางแผน  เป็นขั้นของการวางแผน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และน าปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาน าร่องที่ศึกษาเก่ียวกับ ปัญหา
ที่ท าให้นักเรียนไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์จนได้มาซึ่งค าตอบที่สมบูรณ์ได้ มา
ท าการวางแผนเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการศึกษาผล
ของการพัฒนาระดับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา 

ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ เป็นขั้นที่น าแผนที่  1 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มาใช้
กับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการศึกษาผลของการพัฒนาระดับความสามารถฺ ในการแก้โจทย์ปัญหฺา 
โดยผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ในขั้นที่  1 มีการจัดการเรียนรู้แผนที่  1 เร่ือง 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยท าการแทรกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาในขั้นการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป และขั้นขยายความรู้ ซึ่ง เป็นขั้นที่มี การน าเสนอ
สถานการณ์ โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  โดยจัดการเรียนรู้เป็นเวลา  2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 
100 นาท ี

ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต ผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมฺที่นักเรียนแสดงออกถึงการ
แก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้แบบสังเกตมาใช้ในการสังเกตพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาที่
นักเรียนแสดงออกระหว่างการจัดการเรียนฺรู้   

ขั้นที่  4 ขั้นการสะท้อน เป็นขั้นของการสะท้อนผลจากการบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคหลังการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน สะท้อนจากใบงาน และสะท้อนผล
จากการสั มภาษณ์นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับปัญหาที่ส่ง ผลต่ อการแสดงออก  
ถึงพฤติกรรมในการแ ก้โจทย์ปัญหา ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม  
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การเรียนรู้และผลการสัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับปัญหาที่ส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการ
แก้โจทย์ปัญหาจะถูกน าผลที่ได้ไปท าการวางแผนเพื่อท าการปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
ในแผนที่ 2 เร่ือง การชั่งน ้าหนักในลิฟต์และเคร่ืองชั่งสปริง และด าเนินการขั้นปฏิบัติการ และขั้น
สังเกต แล้วจึงน ามาท าการสะท้อนผลอีกคร้ังในส่วนที่ได้ท าการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ ้น
จากการจัดการเรียนรู้แผนที่ 1 และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้แผนที่ 2 เพื่อน าสิ่ง
ที่ได้ รับการปรับปรุงแล้วรวมถึงปัญหาที่เกิดขึน้ใหม่ที่จะต้องท าการหาวิธีการด าเนินการแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงอีกคร้ัง ไปใช้นแผนในล  าดับถัดไป โดยการด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง  4 ขั้น ได้แก่ ขั้น
วางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผล ซึ่งจะมีการปรับปรุงลักษณะการด าเนินการ
วิจัยในแต่ละแผนไปเร่ือย ๆ จนครบ 6 แผน ในระหว่างด าเนินการทดลองใช้กับกลุ่มที่ศึกษา เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและสามารถพัฒนาความสามารถฺ ในการแก้โจทย์ปัญหฺาของนักเรียนได้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพในการด าเนินการวิจัยได้ดังภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 แผนภาพแสดงการด าเนินการวิจัย 

โดยหลังจากด าเนินการทดลองใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาในการ
จัดการเรียนฺรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของกลุ่มที่ศึกษาผู้วิจัย

ขั้นการวางแผน 

ขั้นการปฏิบัติการ  

 
ขั้นการสังเกต 

ขั้นการสะท้อน 

ขั้นการวางแผน 

ขั้นการปฏิบัติการ 

 
ขั้นการสังเกต 

ขั้นการสะท้อน 

ขั้นการปฏิบัติการ 
 

ขั้นการสังเกต ขั้นการวางแผน 

ขั้นการสะท้อน 

ขั้นการปฏิบัติการ 

 
ขั้นการสังเกต 

ขั้นการสะท้อน 

ขั้นการวางแผน 

การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและบริบทช้ันเรียน 

การก าหนดกลุ่มที่ศึกษาและเนื้อหาที่ใช้ในงานวิจัย 

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาน าร่อง 

ด าเนินการน าเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

เก็บข้อมูลก่อนท าการทดลอง (Pretest)  

ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นการปฏิบัติการ 
 

ขั้นการสังเกต ขั้นการวางแผน 

ขั้นการสะท้อน 

 

ขั้นการวางแผน 

ขั้นการปฏิบัติการ 

 
ขั้นการสังเกต 

ขั้นการสะท้อน 

แผนท่ี 4 

แผนท่ี 3 

แผนท่ี 2 

แผนท่ี 1 

แผนท่ี 6 

แผนท่ี 5 

เก็บข้อมูลหลังท าการน าเครื่องมอืไปใช้กับกลุ่มท่ีศึกษา (Posttest)  
 

ตรวจให้คะแนนแบบวัด และแปลผลระดับ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาทางฟิสิกส์  

น าคะแนนมาท าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อดูพัฒนาการ
ของความสามารถในการแกโ้จทย์ปญัหาทางฟิสิกส์ 

วิเคราะห์และจัดกระท าข้อมูล 

อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏบิัติท่ีดีในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาของกลุ่มท่ีศึกษา 

สรุปแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรยีนรู้ให้กับกลุ่มท่ี
ศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
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ได้ใช้แบบวัดด าเนินการทดสอบหลังการเรียน  (Posttest)  กับกลุ่มที่ศึกษาซึ่งใช้แบบวัดที่ฉบับ
เดียวกับที่ วัดก่อนเรียน โดยตรวจโดยใช้เกณฺฑ์การให้คะแนนที่ผู้ วิจัยฺสร้างขึน้ โดยน าคะแนนเฉลี่ย
ไปแปลระดับความสามารถของนักเรียน  เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์และอภิปรายผลผล
การพัฒนาความสามารถดังกล่าวของกลุ่มที่ศึกษาต่อไป 

6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 การจัดกระท าข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ มาตรวจด้วย
เกณฺฑ์ในการให้คะแนนที่ผู้ วิจัยสร้างขึ ้น  พร้อมกับท าการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ที่ประเมินโดยนักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิ กส์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน  
และบทสัมภาษณ์กลุ่ มที่ศึกษาในเชิ งการสนทนา แล้วน าค ะแนนที่ ได้จ ากแบบวัดฯ  ข้อมูล  
จากแบบสอบถาม แบบสังเกต ใบงาน และบทสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยนี้มีการวิเคราะห์ข้อฺมูลทั้ง เชิงปริมาณและเชิงฺคุณภาพตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย ดังนี้ 

1. ความสามารถฺในการแ ก้โจท ย์ปัญ หฺาทางฟิ สิกส์ ของ นักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ได้ รับการจัด การเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ โพลยา  
ได้มาจากการตรวจแบบวัดด้วยเกณฺฑ์การให้คะแนนที่ผู้ วิจัยสร้างขึ ้น แล้วน าคะแนนมาท าการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตฺและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฺฐาน พร้อมกับน าค่าคะแนนเฉลี่ยมาแปล
ผลระดับความสามารถตามเกณฑ์ที่ผู้ วิจัยพัฒนามาจากแนวคิดของ ดอกค์เตอร์ (Docktor, 2015: 
25) เกริก ศักดิ์สุภาพ (2556: 38) สุจิตรา ศรีสละ (2554: 133) และกัลยา วานิชย์บัญชา (2552: 
56) 

2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยใช้การทดสอบค่าทีของกลุ่มที่ศึกษาที่ไม่เป็นอิสระกัน ( t-test for 
Dependent Samples) ในการทดสอบสมมติฐานที่เป็นการเปรียบเทียบความสามารถ ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนฺรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยน าคะแนนก่อนเรียนมาท า
การเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน และใช้การทดสอบค่าทีแบบทางเดียว (One Sample t-test 
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แบบ One-Tailed test) ในการทดสอบสมมติ ฐานในการเปรียบเทียบความสามารถดั งกล่ าว 
เม่ือเทียบกับเกณฑ์โดยน าคะแนนหลังเรียนมาท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

3. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ  
โพล ยาที่ ส่งผ ลต่ อความส ามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺ าทางฟิ สิกส์  ของนั กเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  4 ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผ่านการก าหนดรูปแบบของ
เอกสารหรือหลักฐานที่จะน ามาท าการวิเคราะห์ในงานวิจัย ซึ่งได้แก่ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
แต่ละแผน แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์ในชั้นเรียน ใบงาน บันทึกการ
สัมภาษณ์กลุ่มที่ศึกษาในเชิงการสนทนา โดยจัดระบบการจ าแนกค าหรือข้อความเนื้อหาสาระใน
เอกส ารที่ เก่ียวกับการอุปสรรคห รือแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียน รู้ และท าการวิเค ราะห์
เชื่อมโยงข้อมูลที่จ าแนกได้จากการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจั ดการเรียนรู้ในแต่ละแผน 
พร้อมท าการสรุปบรรยายแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ที่จะสามารถเสริมความสามารถฺ
ดังกล่าวของนักเรียน (เอ้ือมพร  หลินเจริญ, 2554: 27)  

 4. ความพึ งพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ใช้การวิเคราะห์ข้อฺมูลจากการหาค่าเฉลี่ย 
ของคะแนน และวัดการกระจายค่าคะแนนจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 
โดยน าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไปแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนฺรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาในการพัฒนา
ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 

6.3 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ 
สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1. ค่าความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบ
วัดความส ามารถฺ ระห ว่าง ข้อค าถามแต่ ล ะข้ อกับเนื้อหาเร่ือง กฎการเคลื่ อนที่ ของนิ วตั น  
และแบบสอบถามความพึงพอใจระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์รายด้านทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน
และด้านการวัดและประเมินผล (Rovinelli & Hambleton, 1976: 37)  สามารถหาได้จากสมการ
ดังนี้ 

IOC = 
   ΣR   

N
 เม่ือ ΣR แทนผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

            N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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2. ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (Index of Discrimination) ค่าดัชนีความยาก ( Index 
of Difficulty) ใช้เทคนิคร้อยละ 25 ของคะแนนในกลุ่มสูงสุดและกลุ่มต ่าสุด ตามสูตรของวิทนีย์ 
และซาเบอร์ (Whitney & Sabers, 1970: 199-201) สามารถหาได้จากสมการ ดังนี้ 

D = 
SU+SL

n(Xmax-Xmin )
 

เม่ือ D     แทนดัชนีอ านาจจ าแนก 
SU     แทนผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
SL      แทนผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 

n      แทนจ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 

Xmaxแทนคะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
Xmin  แทนคะแนนท่ีนักเรียนท าได้ต ่าสุด 

 

PE = 
SU+SL−(2nXmin )

2n(Xmax-Xmin)
  

เม่ือ PE     แทนดัชนีความยาก 
SU     แทนผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
SL      แทนผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 

n      แทนจ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 

Xmax แทนคะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 

Xmin     แทนคะแนนท่ีนักเรียนท าได้ต ่าสุด 
3. ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับใช้วิธีสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบัค 

(Cronbach) (Thompson, 2016: 6) สามารถหาได้จากสมการ ดังนี้ 

α = 
K

K-1
[1-

ΣSi
2

Si
2 ] 

เม่ือ α    แทนความเชื่อม่ันของแบบวัด 
K    แทนจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 

ΣSi
2  แทนผลรวมของความแปรปรวนของค่าคะแนนแต่ละข้อ 

Si
2    แทนความแปรปรวนของคะแนนรวม 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ล้วน  สายยศ , 
2522: 170) สามารถหาได้จากสมการ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
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x ̅ = 
ΣX

n
  

เม่ือ x ̅   แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ΣX แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ย 
n    แทนจ านวนของกลุ่มที่ศึกษา 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

S = √
nΣX2 -(ΣX)2

n(n-1)
  

เม่ือ  S  แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ΣX  แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ย 

ΣX2  แทนผลบวกก าลังสองของคะแนนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 n    จ านวนผู้ตอบแบบทดสอบ 

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
การทด สอบค่ าที ส  าห รับกลุ่ มที่ ศึ กษาที่ ไ ม่ เป็น อิส ระ กัน  ( t-test for 

Dependent Samples)  ในการทดสอบสมมติฐานที่เป็นการเปรียบเทียบความสามารถฺ ในการ 
แก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา  
ของโพลยา (Ali & Bhaskar, 2016: 666)  สามารถหาได้จากสมการ ดังนี้  

 

t = 
ΣD

√nΣD2 -(ΣD)2

n-1

  

เม่ือ t  แทน การทดสอบค่าที 
D แทน คะแนนความแตกต่างของการทดสอบก่อนและหลังเรียน  

ของแต่ละคู่ 
n  แทน จ านวนกลุ่มที่ศึกษา 

df แทน ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากับ n-1 
การทดสอบค่าทีแบบทางเดียว (One Sample t-test แบบ One-Tailed test) 

ในการทดสอบสมมติฐาน ในการเปรียบเทียบความสามารถฺ ในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
เม่ือเทียบกับเกณฑ์ (Ali & Bhaskar, 2016: 664) สามารถหาได้จากสมการ ดังนี้ 

t = 
X̅- μ

S/ √n
 ; df = n-1 

เม่ือ t  แทน การทดสอบค่าที 
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X̅   แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียน 
μ  แทน คะแนนการทดสอบหลังเรียน 

S  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
n  แทน จ านวนกลุ่มที่ศึกษา 
df  แทน ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากับ n-1 

7. การด าเนินการด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

งานวิจัยเร่ืองนี้ เป็นงานวิจัยในสาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งต้องมีการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์ จึงมีความจ าเป็นต้องระมัดระวังและวางแผนงานวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบ 
โดยในการ วิจั ยค ร้ังนี้  ผู้ วิจั ยได้ ด า เนินการเพื่ อขอการรับรองโครงการ วิจั ยที่ ท า ในมนุษ ย์  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม
ตามหนังสือหมายเลข  SWUEC/X/G-109/2562 เม่ือวันที่  29 พฤษภาคม 2562 ( โดยมีนายปิยชาติ 
บุญ เพ็ ง  กรรมการและ เลขานุ การคณะกรรมการจริยธ รรมส  าห รับพิจารณ าโค รงการวิจั ย 
ที่ท าในมนุษย์ และแพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ ประธานกรรมการจริยธรรมส  าหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ เป็นผู้ลงนาม ภาคผนวก ข) ทั้งนี้ผู้ วิจัยได้จัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่ อการวิจัยไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาส  าหรับการเข้าเก็บข้อมูลวิจัย 
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 2563 
และท าการชี้แจงรายละเอียดของงานวิจัยกับผู้เข้าร่วมในงานวิจัยก่อนท าการเก็บข้อมูล พร้อมให้
ผู้ปกครองลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส  าหรับผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัยที่
มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ซึ่งข้อฺมูลวิจัยที่ได้ผู้ วิจัยได้ท าการรักษาสิทธิของกฺลุ่มตัวอย่าง โดยมีการใช้
หมายเลขเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และเปิดเผย
เฉพาะผลสรุปการวิจัยเท่านั้น 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเพื่ อศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้  1) เพื่อศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิ สิกส์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ได้ รับการจัด การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 3) เพื่อเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทฺย์ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ผู้ วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่  1 ผลการศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของนักเรียน 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
ของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนฺรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหฺาของโพลยา 

ตอนที่  3 แนวปฏิ บัติที่ดีในการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
ของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียน 

ตอนที่  4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
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ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียน 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

ผู้วิจัยวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนทั้ง ก่อนและหลัง  
ได้รับการจัดการเรียนรู้ เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ ของนิวตัน โดยใช้แบบวัดความส ามารถฺ ในการ 
แก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มา 
ท าการแปลผลระดับความสามารถฺดังกล่าว ตามเกณฑ์การให้คะแนนพบว่า ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.70 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฺฐาน 8.22 ส่วนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความสามารถเท่ากับ 42.92 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
15.49 โดยทั้งก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีระดับความสามารถในระดับพอใช้ เป็น
ดังตาราง 7 

ตาราง 7 ผลคะแนนและระดับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนก่อน 
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

คะแนนความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

N 
คะแนน
เต็ม 

max min x S.D. 
ระดับความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหา 

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
หลังได้รับการจัดการเรยีนรู้ 

50 
50 

120 
120 

47 
110 

6 
22 

25.70 
42.92 

8.21 
15.49 

พอใช้ 
พอใช้ 

 
เม่ื อพิ จารณ าผลคะ แนนเฉ ลี่ ยค วามส ามารถฺในการแ ก้โจท ย์ปัญหฺ าทางฟิ สิ กส์ 

รายพฤติกรรมทั้ ง ก่อนแล ะหลังได้รับการจัด การเรียนรู้ จากโจทย์ปัญหา 6 ข้อและ แต่ละข้ อ
ประกอบด้วย 5 พฤติกรรม พฤติกรรมละ 4 คะแนน รวมคะแนนเต็มแต่ละพฤติกรรมของโจทย์
ปัญหาทั้ง  6 ข้อ เป็น 24 คะแนน พบว่า ในองค์ประกอบที่  1 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยฺเท่ากับ 15.82 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฺฐานเท่ากับ 4.21 องค์ประกอบ 
ที่  2 การเขียนแสดงแผนภาพ  พ ร้อมทั้งระบุขนาดและทิ ศทางของปริมาณทาง ฟิสิกส์ตาม
สถานการณ์ที่ก าหนด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยฺเท่ากับ 11.36 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฺฐานเท่ากับ 
5.08 องค์ประกอบที่ 3 การหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยฺเท่ากับ 7.46 คะแนน
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.41 องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยฺเท่ากับ 4.68 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.82 และองค์ประกอบที่  5 การ 
สรุปฺและตรวจสอบค าตอบ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยฺเท่ากับ 3.60 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.76 ดังตาราง 8 
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ตาราง 8 คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของผู้เรียนรายพฤติกรรม 
ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

พฤติกรรม N คะแนนเต็ม 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

x S.D. x S.D. 

การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 50 24 10.88 5.26 15.82 4.21 
การเขียนแสดงแผนภาพ พร้อมท้ังระบุ
ขนาดและทิศทางของปริมาณทาง
ฟิสิกส์ตามสถานการณท่ี์โจทยก์ าหนด 

50 24 6.32 3.41 11.36 5.08 

การหาวิธีการแกโ้จทยปั์ญหา 50 24 3.00 2.05 7.46 3.41 
การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 50 24 3.40 1.44 4.68 3.82 
การสรุปและตรวจสอบค าตอบ 50 24 2.10 1.84 3.60 3.76 

รวม  120 25.70 8.22 42.92 15.49 

 
คะแนนเฉลี่ ยฺของความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ทุกพฤติกรรม โดยกราฟแสดงผลคะแนนรายพฤติกรรมของความ  
สามารถฺดังกล่าว ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ  
โพลยา เป็นดังภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 กราฟแสดงผลคะแนนรายพฤติกรรมของความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

นอกจากนี้  จากผลคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียน 
แต่ละคน เม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์ 70% (84 คะแนน) (เอกวิทย์  ดวงแก้ว, 2559: 125) พบว่า ก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และมี
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนรวมไม่ผ่านเกณฺฑ์ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 เป็นดังตาราง 9 

ตาราง 9 จ านวนนักเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ในการประเมินผลความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา 

การได้รับการจัดการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียน (ร้อยละ) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 50 (100.0) 0 (0) 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 48 (96.0) 2 (4.0) 

 
โดยค าตอบของนักเรียนสะท้อนถึงความสามารถฺในแต่ละองค์ประกอบ เป็นดังนี้ 

1. การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 80) สามารถท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา โดยผ่านการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และเขียนสิ่งที่

10.88

6.32

3 3.4
2.1

15.82

11.36

7.46

4.68 3.6
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กราฟแสดงผลคะแนนความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาทางฟิสกิสร์ายพฤติกรรมก่อนและหลงั

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยปั์ญหาของโพลยา

ทดสอบก่อนเรยีน ทดสอบหลังเรยีน
คะแนน
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เป็นเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาได้ แต่ยังไม่สามารถระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดได้ถูกต้องครบถ้วนแสดง
ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 10 ดังภาพประกอบ 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 10 
ในการแสดงความสามารถด้านการท าความเข้าใจโจทฺ ย์ปัญหา (ก่อนได้รับการจัดการเรียนฺรู้) 

โดยคะแนนหลังได้รับการจัดการเรียนฺรู้นักเรียนส่วนใหญ่ ( ร้อยละ 90) สามารถอ่าน
และท าการวิเคราะห์ โจท ย์ปัญหาและ ระบุสิ่ งที่โจทย์ก าหนดให้ได้พ ร้อมกับระบุสิ่ งที่โจท ย์  
ต้องการทราบได้อย่างครบถ้วนมากขึ ้น แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่  13 
ดังภาพประกอบ 13 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 13 
ในการแสดงความสามารถด้านการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา (หลังได้รับการจัดการเรียนรู้) 

2. การเขียนแสดงแผนภาพ ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่  (ร้อยละ 
88) ไม่สามารถเขียนแผนภาพที่มีการระบุขนาดและทิศทางของปริมาณทางฟิสิ กส์ได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ที่โจทย์ปัญหาก าหนดได้ รวมไปถึงการแปลข้อความในโจทย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดมาให้ 
   1. มวลวัตถุ 5 กิโลกรัม 

   2. ความเร่ง 1 เมตรต่อวินาที2 

   3. แรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 20 นิวตัน 

   4. มุมของแรงท่ีกระท ากับแนวราบ 60 

องศา 

ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ 

   สัมประสิทธ์ิของความเสียดทาน 

 
 
 

ค าตอบที่นักเรียนตอบ 

ส่ิงที่โจทย์ก าหนดมาให้  
วัตถุมวล 5 kg    
ความเร่ง 1 m/s2   

ถูกกระท าด้วยแรง 20 นิวตัน  

เบ่ียงท ามุม 60°   
   

 
 
 

ค าตอบที่นักเรียนตอบ 

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ คือ  จง
หาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน 

  
  

 
 
 

 
 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดมาให้ 
   1. มวลวัตถุ 5 กิโลกรัม 

   2. ความเร่ง 1 เมตรต่อวินาที2 

   3. แรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 20 นิวตัน 

   4. มุมของแรงท่ีกระท ากับแนวราบ 
60 องศา 

ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ คือ 

   สัมประสิทธ์ิของความเสียดทาน 

 

ค าตอบที่นักเรียนตอบ 

ส่ิงที่โจทย์ก าหนดมาให้ 
 มวล 5 kg  ความเร่ง 1 m/s2 

แรง 20 นิวตัน  ท ามุม 60° 

ค าตอบที่นักเรียนตอบ 

ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ คือ  จง
หาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน 
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ทางฟิสิกส์เพื่อใช้ในการประกอบการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนยังไม่สามารถระบุได้อย่างครบถ้วน 
แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 10 ดังภาพประกอบ 14 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 10 
ในการแสดงความสามารถด้านการเขียนแสดงแผนภาพ (ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้)  

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ นั กเรียนมีพัฒนาการเป็นไปในทางที่ดี ขึ ้น นักเรียน 
(ร้อยละ 76) มีการเขียนแผนภาพที่มีรายละเอียดแทนสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ และสามารถระบุ
ปริมาณต่ าง  ๆ  ที่ เก่ียวข้องกับส ถานการณ์พ ร้อมระ บุทิ ศทาง ได้ อย่างถูกต้ อง เพิ่ มมากขึ ้น  
แสดงตัวอฺย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 13 ดังภาพประกอบ 15 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 13 
ในการแสดงความสามารถด้านการเขียนแสดงแผนภาพ (หลังได้รับการจัดการเรียนรู้) 

3. การหาวิธีการแก้โจทย์ ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่  (ร้อยละ 54) 
สามารถระบุหลักการที่เก่ียวข้องได้ เช่น นักเรียนสามารถระบุได้ว่า เป็นหลักการกฎของนิวตัน  ข้อที่ 

2 สมการคือ ΣF⃑  = ma  โดยระบุได้เพียงหลักการที่ เป็นหลักเท่านั้น หลักการย่อย ๆ เช่น น ้าหนัก 

 

แนวการเขียนแผนภาพท่ีถูกต้อง 

 

แนวการเขียนแผนภาพท่ีถูกต้อง 
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แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

หลักการและสมการทางฟิสิกส์
ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. น ้าหนัก 2. สมการ W⃑⃑  = mg  
3. กฎข้อท่ีสองของนิวตัน  
4. สมการ ΣF  = ma    
  

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 
ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดมาให้ 
กฎข้อท่ี 2 ของนิวตัน 

ΣF  = ma      

สมการ คือ W⃑⃑  = mg  นักเรียนไม่สามารถระบุได้ แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 12 
ดังภาพประกอบ 16 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 12 
ในการแสดงความสามารถด้านการหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา (ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้)  

นักเรียนบางส่วน (ร้อยละ 46) ระบุหลักการที่เก่ียวข้องและเขียนสมการผิด หรือไม่
สามารถระบุหลักการและสมการที่เก่ียวข้องได้เลย แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 
41 ดังภาพประกอบ 17 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างการตอบค าถามก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนคนที่ 41 
ในการแสดงความสามารถด้านการหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา (ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้) 

นอกจากนี้ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน (ร้อยละ 82) ที่สามารถระบุหลักการ
ที่เก่ียวข้องรวมไปถึงสามารถเขียนสมการได้ แต่อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่ระบุหลักการ
ย่อย ๆ เช่น น ้าหนัก เป็นต้น แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 8 ดังภาพประกอบ 18 

 
 
 
 
 

  

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

หลักการและสมการทางฟิสิกส์
ท่ีเก่ียวข้อง 
1. น ้าหนัก 2. สมการ W⃑⃑  = mg  
3. กฎข้อท่ีสองของนิวตัน 

4. สมการ ΣF  = ma    
 

 
ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 
ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดมาให้ 

กฎของนิวตัน ข้อท่ี 1 ΣF  = 0  
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ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 8 
ในการแสดงความสามารถด้านการหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา (หลังได้รับการจัดการเรียนรู้)  

4. การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน  (ร้อยละ 36) 
ที่สามารถระบุหลักการและสมการที่ เก่ียวข้องได้แต่ไม่ครบถ้วน และไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหาได้ แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 42 ดังภาพประกอบ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 42 
ในการแสดงความสามารถด้านการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้)  

เช่นเดียวกับนักเรียน ( ร้อยละ 46)  ที่ไม่ได้ระบุหรือระบุถึงหลักการและสมการที่
เก่ียวข้องกับโจทย์ปัญหาไม่ถูกต้องจะไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้ แสดงตัวอย่างการ
ตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 5 ดังภาพประกอบ 20 

 
 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

หลักการและสมการทางฟิสิกส์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
1.  น ้าหนัก 2. สมการ W⃑⃑  = mg  
3. กฎข้อท่ีสองของนิวตัน 

4. สมการ ΣF  = ma    

 
 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

หลักการและสมการทางฟิสิกส์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
กฎข้อ 2 นิวตัน ΣF  = ma   
  

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

แสดงวิธีท า 
1) W⃑⃑  = mg  ,   W⃑⃑  = 5(10), W⃑⃑  = 50 N 
2) ΣF y= 0,    N⃑  + F sin60° = mg , N⃑  + 20(1/2) = 5(10), N⃑  = 40 N 

3) ΣF x= ma , F cos60°- f  = ma , 20(√3/2) – µkN⃑  = 5(1),   

    20(√3/2) – µk(40) = 5(1), µk = 0.308   
  
 

 

 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

หลักการและสมการทาง
ฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. น ้าหนัก 
 2. สมการ W⃑⃑  = mg   
3. กฎข้อท่ีหน่ึงของนิวตัน 
4. สมการΣF  = 0  
5. กฎข้อท่ีสองของนิวตัน 

6. สมการΣF  = ma  

 7. แรงเสียดทาน 

8. สมการ f k = µkN⃑  

   

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

หลักการและสมการทางฟิสิกส์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
กฎข้อท่ี 2 ของนิวตัน ΣF  = Ma    
สมการ แรงเสียดทาน  f  = μn   

 
ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

แสดงฺวิธีท า 
นักเรียนไม่สามารถแสดงฺวิธีท าได้
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ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 5 
ในการแสดงความสามารถด้านการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้)  

นอกจากนี้  จากการศึกษาพบว่ามีนักเรียน (ร้อยละ 18) ในกลุ่มที่มีการระบุหลักการ
และสมการที่ เก่ียวข้องได้ถูกต้องบางส่วน เช่น สามารถระบุสมการที่ใช้ได้แต่ไม่สามารถเขียน

เงื่อนไขของแรงลัพธ์ (ΣF ) ให้ถูกต้องได้ จะไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้เช่นเดียวกัน 
แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 8 ดังภาพประกอบ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 8 
ในการแสดงความสามารถด้านการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้)  

ส่วนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 (ร้อยละ 40) 
เป็นนักเรียนที่สามารถระบุหลักการและสมการที่ เก่ียวข้องได้ถูกต้องเพียงบางส่วนแต่มีความเข้าใจ

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

หลักการและสมการ
ทางฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  น ้าหนัก 2. สมการ 
W⃑⃑  = mg  3. กฎข้อท่ี
สองของนิวตัน  
4. สมการ ΣF  = ma   
 
 
 

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

หลักการและสมการทางฟิสิกส์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
กฎของนิวตันข้อท่ี 1 ΣF  = 0
  

 

 
ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

แสดงฺวิธีท า 
นักเรียนไม่สามารถแสดงฺวิธีท าได้
  

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

แสดงวิธีท า 
1.  W⃑⃑  = mg ,  W⃑⃑  = 90(10)  
2.  ΣF y= ma , mg  – N⃑  = ma , 900 – N⃑  = 90(0.2), N⃑  = 882 N 

 

 

 

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

แสดงวิธีท า 
ΣF  = ma    
T  = 10(1)     

T  = 10  

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

แสดงวิธีท า 
1.  W⃑⃑  = mg ,  W⃑⃑  = 10(10)  
2.  ΣF y= ma , T  – mg  = ma , T  - 10(10) = 10(1),  
      T  = 110 N 
  

 

 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

หลักการและสมการ
ทางฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  น ้าหนัก 2. สมการ 
W⃑⃑  = mg  3. กฎข้อท่ี
สองของนิวตัน  
4. สมการ ΣF  = ma   
 
 
 
  
 

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

หลักการและสมการทางฟิสิกส์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
กฎข้อ 2 นิวตัน ΣF  = ma   
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ใน เงื่อนไขของแรงลัพธ์ (ΣF ) จะส ามารถด าเนิ นการแก้โจทย์ปัญหาและได้ค าตอบถูกต้อง  
แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 24 ดังภาพประกอบ 22 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 24 
ในการแสดงความสามารถด้านการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (หลังได้รับการจัดการเรียนรู้) 

และกลุ่มที่ 2 (ร้อยละ 42) เป็นนักเรียนที่สามารถระบุหลักการและสมการที่เก่ียวข้อง
ได้ถูกต้อง  แต่ไม่ครบถ้วนตามหลักการและสมการทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ของโจทย์

ปัญหา และนักเรียนกลุ่มนี้ไม่เข้าใจในเงื่อนไขของแรงลัพธ์ (ΣF ) จะไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหาและได้ค าตอบ แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 29 ดังภาพประกอบ 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

แสดงวิธีท า 

ΣF   
T – W = ma    
T – mg = 10(1)    
T – 10(10) = 10(1)    
T = 10 + 100 = 110  
 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

แสดงวิธีท า 

1.  W⃑⃑  = mg ,  W⃑⃑  = 10(10)  
2.  ΣF y= ma , T  – mg  = ma , T  - 10(10) = 10(1),  
      T  = 110 N 
  

 

 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

หลักการและสมการทาง
ฟิสิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 
1.  น ้าหนัก 2. สมการ 
W⃑⃑  = mg  3. กฎข้อท่ีสอง
ของนิวตัน 4. สมการ 
 ΣF  = ma     

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

หลักการและสมการทางฟิสิกส์ท่ี
เก่ียวข้อง 
ΣF  (กฎข้อท่ี 2 ของนิวตัน) 
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ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 29 ในการแสดงความสามารถด้าน
การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (หลังได้รับการจัดการเรียนรู้) 

5. การสรุปและตรวจสอบค าตอบ ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 82) ละเลยการเขียนสรุปค าตอบ แต่ยังคงมีนักเรียนเขียนค าตอบลงในขั้นด าเนินการแก้
โจทย์ปัญหาแต่ไม่เขียนลงช่องสรุปค าตอบ และนักเรียนส่วนมักจะไม่ด าเนินการตรวจสอบความ
เป็นเหตุเป็นผลของค าตอบ แสดงตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 3 ดังภาพประกอบ 24 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 3 
ในการแสดงความสามารถด้านการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้) 

 

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 
แสดงฺวิธีท า 
ΣF  = ma  คิดก้อน 1 
10 = 2a      
10

2
 = a  

a  = 5 m/s2 
 
 

คิดก้อน 2 
10 = 3a      
10

3
 = a  

a  = 3.3 m/s2 
 
 

คิดรวม 
10 = 5a      
10

2
 = a  

a  = 2 m/s2 
 
 

ΣF  = ma   
F m1m2 = 5(2) 
 
 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 
แสดงฺวิธีท า 
ΣF x= ma   

F  - f k = ma   
10 - µkN⃑ รวม = 5(a )  
10 – (0.1)(50) = 5(a )  
a  = 1 m/s2 
 

พิจารณามวล 2 กิโลกรัม 
ΣF x= ma  
F  – F 32 - f k = ma   
10 – F 32 – 0.1(2)(10) = 2(1)  
F 32 = 6 N 
= 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

หลักการและสมการทาง
ฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. กฎข้อท่ีสองของนิวตัน  
2. สมการ ΣF  = ma   
3. แรงเสียดทานจลน์  
4. สมการ f k = µkN⃑  
  
  

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 
หลักการและสมการทางฟิสิกส์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

กฎของนิวตันข้อท่ี 2 ΣF  = ma 
  

 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

แสดงฺวิธีท า 
1. W⃑⃑  = mg  , W⃑⃑  = 2(10) ,  
W⃑⃑  = 20 N 
2. ΣF y= 0 , N⃑  – mg cos30° = 0 ,  

N⃑  – 20(√3/2) = 0 , 
N⃑   = 17.32 N 
   

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

แสดงฺวิธีท า 
แรงในแนวราบ 
acos60° = f 
(1)cos60° = f 

cos60° = f 
  

 

แรงในแนวด่ิง  
Nsin60° = mg 
Nsin60° = (5)(10)  

Nsin60° = 50  
 

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

สรุปค าตอบ และตรวจสอบค าตอบ 

นักเรียนไม่แสดงการเขียนสรปุ
ค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 
   

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

ตรวจสอบค าตอบ คือ 
เน่ืองจากวัตถุไม่เคล่ือนท่ีในแนวต้ังฉากพื้นเอียง ท าให้ค่าแรงน้ีมี
ค่าเท่ากับแรงของน ้าหนักท่ีถูกแตกแรงในต้ังฉากกับพืน้เอียงคือ 
17.32 N ค าตอบมีความสมเหตุสมผลกัน 
   

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

สรุปค าตอบ คือ 
แรงท่ีพื้นเอียงกระท ากับวัตถุมีค่า
เป็น 17.32  นิวตัน 
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หลังได้รับการจัดการเรียนฺ รู้นักเรียนส่วนใหญ่ ( ร้อยละ 86) สามารถแสดงความ 
สามารถฺในการเขียนสรุปค าตอบรวมไปถึงการระบุหน่วยของปริมาณนั้น ๆ ได้ แต่เนื่องจากการ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาไม่ถูกต้อง ค าตอบที่ออกมาจึงไม่ถูกต้อง และส่งผลต่อการตรวจสอบ
ค าตอบที่ ได้ ค าตอบที่ ไม่ ถูกต้ อง แส ด งตั วอ ย่างการตอบค าถามของนั กเรียนคน ที่  21 
ดังภาพประกอบ 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 ตัวอย่างการตอบค าถามของนักเรียนคนที่ 21 
ในการแสดงความสามารถด้านการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (หลังได้รับการจัดการเรียนรู้)  

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
ของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
ของโพลยา  

ผู้วิจัยน าคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของกลุ่มที่ศึกษาก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มาเปรียบเทียบโดยใช้
การทดสอบค่ าทีของกลุ่มที่ ศึกษาที่ไม่เป็นอิสระกัน  (t-test for Dependent Samples) พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยฺจากการท าแบบวัดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษฺาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
มีค่าสูงกว่า ก่อนได้ รับการจัดก ารเรียนรู้ อย่างมีนัยส  าคัญทางส ถิติ ที่ระดั บ .05 ( t = 9.875, 
p = .000) ผลของการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถฺทั้ง 5 พฤติกรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส  าคัญที่ระดับ .05 ดังตาราง 10 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 
แสดงฺวิธีท า 

1. W⃑⃑  = mg  , W⃑⃑  = 10(10), 
W⃑⃑  = 100 N 
2 ΣF y= ma  , 
 T  – mg  = ma  ,  
T  -  10(10) = 10(1) , 
T   = 110 N 
   

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

แสดงฺวิธีท า 
ΣF  = ma   
T  = 10(1) T  = 10  N 
 

 

ค าตอบท่ีนักเรียนตอบ 

สรุปค าตอบ  
อ่านค่าได้ 10 N 
ตรวจสอบค าตอบ 
มวล 10 kg ชั่งสปริงในแนวด่ิง ด้วย
ความเร่ง 1 m/s2 จะอ่านค่าได้ 10 N
   

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

ตรวจสอบค าตอบ คือ 
เน่ืองจากวัตถุเคล่ือนท่ีขึ้น เพราะฉะน้ันค่าของแรงตึงใน
เส้นเชือกต้องมีค่ามากกว่าค่าของน ้าหนักลูกเหล็ก ซึ่ง
ค่าแรงตึงในเส้นเชือกเท่ากับ 110 N และน ้าหนักเท่ากับ 
100 N ค าตอบมีความสมเหตุสมผลกัน   
  

 

 

แนวการตอบท่ีถูกต้อง 

สรุปค าตอบ คือ 
ค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงมค่ีา
เป็น 110 นิวตัน   
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา 

ความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ 

n 
คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t P 

x S.D. x S.D. 
การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา  50 24 10.88 5.26 15.82 4.21 6.256* .000 
การเขียนแสดงแผนภาพ พร้อม
ท้ังระบุขนาดและทิศทางของ
ปริมาณทางฟิสิกสต์าม
สถานการณท่ี์โจทย์ก าหนด 

50 24 6.32 3.41 11.36 5.08 6.624* .000 

การหาวิธีการแกโ้จทยปั์ญหา  50 24 3.00 2.05 7.46 3.41 8.196* .000 
การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา  50 24 3.40 1.44 4.68 3.82 6.351* .000 
การสรุปและตรวจสอบค าตอบ  50 24 2.10 1.84 3.60 3.76 6.420* .000 
ความสามารถในการแก้โจทฺย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์โดยภาพรวม 

50 120 25.70 8.22 42.92 15.49 9.875* .000 

*p < .05 
โดยกราฟแสดงผลคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 เป็นรายข้อ ทั้ง ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เป็นดังภาพประกอบ 26 และภาพประกอบ 27 
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ภาพประกอบ 26 ผลคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของแบบวัดความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นรายข้อ (ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 ผลคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของแบบวัดความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นรายข้อ (หลังได้รับการจัดการเรียนรู้) 
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ผู้วิจัยน าคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของกลุ่มที่ศึกษาหลัง
ได้รับการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มาท าการเปรียบเทียบกับ
เกณฺฑ์ที่ก าหนด โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบทางเดียว (One Sample t-test แบบ One-Tailed test) 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบวัดความสามารถฺของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าต ่ากว่าเกณฺฑ์ที่ก าหนดคือ 70% ของคะแนนเต็ม (เอกวิทย์  ดวงแก้ว, 
2559: 53) ดังตาราง 11 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ  
โพลยากับเกณฺฑ์ที่ก าหนด 

คะแนนความสามารถฺในการ 
แก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 

n คะแนนเต็ม 
เกณฑ์ 
70% x S.D. t P 

หลังได้รับการจัดการเรยีนรู้ 50 120 84 42.92 15.49 -18.749* .000 

*p < .05 

ตอนท่ี 3 แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ 
โพลยาท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียน 

ผลจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
กับนักเรียนกลุ่มที่ศึกษา โดยผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้เคร่ืองมือ ซึ่งได้แก่ บันทึก
หลังการจัดการเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคหลังการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การสะท้อนจากใบ
งานที่ 2 ของแต่ละแผน แบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 สะท้อนผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับปัญหาที่
ส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหา จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถก าหนด
แนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาให้กับนักเรียน
กลุ่มนี้ มีดังนี้ 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 1 ส่ือวีดิทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือ
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจร่วมกับค าถามกระตุ้นความคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ส่งผลต่อการแสดงออกถึงความรู้เดิมของนักเรียน 

ในการจัดการเรียนฺ รู้เพื่อพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์  ผู้ วิจัย
พบว่าสื่อวีดิทัศน์ที่แสดงสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ที่ใช้ร่วมกับ
ค าถามที่มีความชัดเจน และช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียน สามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนตอบ
ค าถามที่บ่งบอกถึงการแสดงออกโดยใช้ความรู้เดิมฺของนักเรียนได้ และน าค าตอบของนักเรียนแต่
ละคนมาท าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักเรียนกับครู เพื่อหาข้อสรุปของค าตอบ 
ซึ่งหลังการด าเนินการจัดการเรียนฺ รู้ ตามแนวปฏิบัตินี้จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนท าความเข้าใจ
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในสื่อวีดิทัศน์ได้ดี ส่งผลต่อการแสดงออกถึงความสามารถดังกล่าวในส่วนของ
การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เก่ียวกับปริมาณที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในโจทย์
ปัญหานั้นได้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
ในขั้นสร้างความสนใจ ครูใช้สื่อวีดิทัศน์ในการน าเสนอสถานการณ์  “การแข่งขัน

มอเตอร์ไซต์ทางเรียบ” เพื่อกระตุ้นความฺสนใจของนักเรียน เม่ือนักเรียนรับชมวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว 
ครูใช้ค าถามฺเพื่อให้นักเรียนร่วมกันตอบว่า “นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ 
ของวัตถุ” ซึ่งค าถามนี้ส่งผลต่อค าตอบที่ได้จากนักเรียนโดยได้ค าตอบที่ไม่ตรงตามค าตอบที่ครู
ก าหนดไว้ โดยตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่  6 ตอบว่า รูปทรงของรถ และนักเรียนคนที่  4 
ตอบว่า ท่าทางของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ จึงมีการปรับค าถามใหม่เป็น “นักเรียนคิดว่าปริมาณใด 
ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ” ผลคือนักเรียนสามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็นที่ครูก าหนด
เป็นค าตอบมากขึน้ และท าให้ครูทราบความรู้เดิมของนักเรียน เก่ียวกับปริมาณในสถานการณ์ของ
วีดิทัศน์ โดยในขั้นนี้ค าตอบของนักเรียนที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นค าตอบยังไม่ได้ค านึงฺ ถึงประเภทของ
ปริมาณนั้น ๆ ซึ่งได้แก่ ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์ โดยค าตอบที่ได้จากนักเรียน คนที่ 
16 คือ น ้าหนักของรถและคนที่ขี่มอเตอร์ไซต์แต่ค าตอบฺที่ได้จากนักเรียน คนที่  13 คือ มวลของคน
ที่นั่งบนมอเตอร์ไซต์ และความเร็วของมอเตอร์ไซต์  

การสะท้อนความ คิด  : ผู้ วิจั ยพบว่าการใช้สื่ อวีดิทั ศน์ แสด งส ถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวันและค าถามกระตุ้นความคิด สามารถท าให้ครูทราบความรู้เดิมของนักเรียนได้แต่ยัง
ต้องมีการปรับรูปแบบของค าถามที่ใช้ ให้มีความชัดเจน ไม่กว้างจนเกินไป เพื่อเป็นการจ ากัดแนว
การตอบของนักเรียนให้สามารถใช้ความรู้เดิมในการตอบค าถามให้ตรงประเด็นมากย่ิงขึน้ และเม่ือ
ท าการสัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติม พบว่า โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ข้อสรุปว่าค าตอบที่ถูกต้องคืออะไร 
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เพราะเม่ือครูถามค าถาม แล้วเพื่อนในห้องเรียนบางคนตอบค าถามไปแล้ว นักเรียนคนที่ไม่ได้ตอบ
จะไม่สามารถรู้ได้ว่าถึงสิ่งที่ เพื่อนตอบไปแล้ วว่าเป็นค าตอบใด และสุดท้ายค าตอบไหนที่เ ป็น
ค าตอบที่ดีที่สุดของค าถามนี้ จึงรู้สึกไม่อยากให้ความสนใจในชั้นเรียน ดังนั้นในแผนที่  2 ผู้วิจัยจึง
ควรต้องท าการปรับการน าเสนอค าตอบของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ค าตอบทั้งชั้นเรียน และครูต้องท าการสรุปค าตอบที่ถูกต้องให้กับนักเรียนหลังจากการที่นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายค าตอบที่เป็นไปได้ ทุกคร้ังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงค าตอบที่ถูกต้องที่แท้จริง  

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การชั่งน ้าหนักในลิฟต์) 

ในขั้นสร้างความสนใจครูใช้สื่อวีดิทัศน์จากภาพยนตร์เร่ือง Non-Stop (เที่ยวบิน
ระทึก ยึดเหนือฟ้า)  ในการน าเสนอสถานการณ์  “วัตถุที่อยู่บนเคร่ืองบินที่ก าลัง เคลื่ อนที่ด้วย
ความเร่ง” โดยนักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสื่อวีดิทัศน์มีเสียงเพลง มีภาพที่ลุ้น
ระทึกดึงดูดความสนใจของนักเรียน และเม่ือนักเรียนรับชมวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ครูใช้ค าถาม
กระตุ้นให้เกิดการคิดเชื่อมโยงเพื่อน าความรู้เดิมมาใช้ในการท าความเข้าใจสถานการณ์ในวีดิทัศน์ 
โดยใช้ค าถามว่า “ในขณะที่เคร่ืองบินเหินลงแบบกะทันหัน แล้วส่งผลให้เคร่ืองบินเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่งค่าหนึ่ง วัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่บนเคร่ืองบินมีการเคลื่อนที่แบบใด และส่งผลอย่างไรกับ
น ้าหนักของวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่ในสถานการณ์นี้” ค าตอบที่ได้จากนักเรียนคนที่ 28 “คิดว่าน ้าหนัก
มันเท่าเดิม แต่โดนเคร่ืองบินเหว่ียงเลยกลิง้ได้” และค าตอบของนักเรียนคนที่ 27 “มันลอยได้ขึน้มา
ได้ น ้าหนักมันจะน้อยกว่าเดิม” โดยในระหว่างที่นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม จะท าให้นักเรียนทราบ
ถึงค าตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด และเม่ือนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเก่ียวกับค าตอบ
ที่ร่วมกันตอบทั้งชั้นเรียนแล้ว ครูและนักเรียนท าการหาข้อสรุปของค าตอบที่ถูกต้องร่วมกันครูใช้
ค าถามกระตุ้นความคิดอีกคร้ังเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองความสัมพันธ์
ของความเร่งและน ้าหนักของวัตถุ โดยค าถามที่ใช้แบ่งออกเป็น  2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ วัตถุอยู่ใน
ระบบที่ไม่มีความเร่ง คือ ระบบไม่เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว กรณีวัตถุอยู่ในระบบที่
มีความเร่ง น ้าหนักของวัตถุเป็นอย่างไร จึงท าให้ได้ตัวอย่างค าตอบจากนักเรียนดังนี้  นักเรียนคนที่ 
9 “น ้าหนักของวัตถุจะเปลี่ยน เม่ือระบบเคลื่อนที่ แต่ถ้าระบบไม่มีความเร่ง น ้าหนักจะเท่าเดิม ” 
และค าตอบของนักเรียนคนที่  19 “ระบบที่ไม่มีความเร่ง น ้าหนักวัตถุเท่าเดิมเหมือนตอนชั่งที่พื้น
ปกติ และถ้าระบบมีความเร่ง น ้าหนักของวัตถุจะไม่เท่าเดิม เพราะมันอยู่ไม่นิ่ง ” ครูและนักเรียน
สรุปความสัมพันธ์ของความเร่งของระบบและน ้าหนักของวัตถุที่อยู่ในระบบ ซึ่งการตอบค าถาม
กระตุ้นความคิดจากการรับชมวีดิทัศน์ในคร้ังนี้นักเรียนสามารถใช้ความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับ



  109 

สถานการณ์ในวีดิทัศน์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงค าตอบที่ได้มา จนสามารถค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง
ร่วมกันได้ 

การสะท้อนความคิด  : ผู้วิจัยพบว่า การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์แสดงสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันฺและค าถามกระตุ้นความคิด พร้อมกับเปิดโอกาสฺให้เกิดการแลกเปลี่ยนถึงค าตอบที่
ได้มา จะสามารถท าให้ครูทราบความรู้เดิมของนักเรียนซึ่งถ้านักเรียนมีความเข้าใจที่ผิด การได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียนก็จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ แต่ปัญหา
ในการร่วมกันตอบค าถามทั้งชั้นเรียนนั้น จะมีเพียงนักเรียนบางกลุ่มที่ ร่วมกันตอบค าถามกระตุ้น
ความคิดเก่ียวกับสถานการณ์ในวีดิทัศน์ จึงท าการสัมภาษฺณ์นักเรียนจากกลุ่มนั้นจึงได้ค าตอบว่า 
“เวลาผมตอบค าถามไปส่วนใหญ่ก็เป็นค าตอบที่ผิดเสมอ เลยไม่กล้าตอบ” ดังนั้น ในการจัดการ
เรียนการสอนคร้ังต่อไป ควรหาวิธีการเสริมแรงนักเรียนให้กล้าตอบค าถามมากย่ิงขึ ้น โดยแจ้ง
นักเรียนให้ทราบก่อนตอบค าถามทุกคร้ังว่าในการแสดงค าตอบออกมาจะไม่ถือเป็นการนับคะแนน
เม่ือตอบค าถามถูกต้ อง แต่ถือเป็นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เพื่อให้นั กเรียนกล้ าที่จะแสดง
ความเห็น หรือตอบค าถามในชั้นเรียน 

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ) 

ในขั้นสร้างความสนใจครูใช้สื่อวีดิทัศน์จากภาพยนตร์ “ก็อตซิลล่า” ในการน าเสนอ
สถานการณ์“วัตถุทั้งสองก าลังออกแรงกระท าต่อกัน” ซึ่งวีดิทัศน์สามารถสร้างความสนใจให้กับ
นักเรียนได้เช่นเคย และเม่ือนักเรียนรับชมวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ครูใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายทั้งชั้นเรียนว่า “แรงใดที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในวีดิทัศน์บ้าง” และแจ้งนักเรียนว่า“การ
แสดงค าตอบออกมาจะไม่ถือเป็นการนับคะแนนเม่ือตอบค าถามถูกต้อง แต่ถือเป็นการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน” โดยในคร้ังนี้นักเรียนกล้าที่จะตอบค าถามมากขึน้ท าให้ครูได้ค าตอบที่หลากหลายมาก
ย่ิงขึ ้น จึงต้องใช้เวลาในการอภิปรายค่อนข้างนานขึ ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ซึ่งตัวอย่า งค าตอบของ
นักเรียนเป็นดังนี้ นักเรียนคนที่ 50 “แรงที่ทั้งสองตัวผลักกัน แรงเสียดทานที่ขาก็อตซิลล่าขูดกับพื้น
ไม่ให้ก็อตซิลล่าไถล ” และค าตอบของนักเรียนคนที่ 48 “น ้าหนักตัวของก็อตซิลล่ากับแรงผลักของ
ก็อตซิลล่า” 

การสะ ท้อนความ คิด  : ผู้ วิ จัยพบว่าในแผนการจั ดการเรียนฺ รู้ที่  3 เร่ือง การ
ประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ) ยังสามารถใช้สื่อ
วีดิทัศน์แสดงสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน พร้อมกับการใช้ค าถามกระตุ้นความคิดเพื่อให้นักเรียน
ตอบค าถามที่ได้มาจากการใช้ความรู้เดิมในการท าความเข้าใจสถานการณ์ ในวีดิทัศน์ และน า
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ค าตอบมาท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน โดยผลที่ได้จากการตอบค าถามจะท าให้นักเรียน
ได้ทราบถึงปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่ก าลังจะต้องท าการศึกษาในแต่ละแผน ซึ่ง
เป็นอีกความสามารถหนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ในขั้นที่ 1 คือ การท าความเข้าใจโจทย์
ปัญหา โดยผู้ วิจัยเล็งเห็นว่า การน าสื่อวีดิทัศน์แสดงสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนแสดงค าตอบที่เกิดจากประสบการฺณ์ที่นักเรียนเคย
พบมา เพื่อเป็นค าตอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน และสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องที่สุด เก่ียวกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงควรใช้วิธีการนี้ในการจัดการเรียนฺรู้ส  าหรับ
แผนที่ 4-6 ต่อไป 

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนฺ รู้ที่  5 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน) 

ในขั้นสร้างความสนใจครูยังคงใช้สื่อวีดิทัศน์น าเสนอสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
เช่นเคย โดยเนื้อหาในบทเรียนนี้เป็นเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการออกแรงกระท าวัตถุที่อยู่ติดกันดังนั้น
ครูจึงเล็งเห็นถึงการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียฺนที่กระตุ้นความสนใจนักเรียนผ่านการท ากิจกรรมที่มี
การเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งก็คือกิจกรรมเกม Bumper Body ที่ดัดแปลงมาจากสถานการณ์การ
แข่งขันรถบ๊ัมพ์ โดยเป็นสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่ วัตถุอยู่ชิดติดกันและมีแรงกระท า
ระหว่างกัน และท าการตอบค าถามถึงแรงที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของนักเรียนที่เกิดขึ ้นทั้งกรณี
ที่นักเรียนสามารถออกแรงใช้ไหล่ดันกันไว้แต่นักเรียนทั้งสองไม่เกิดการเคลื่อนที่หรือกรณีที่นักเรียน
เกิดการเคลื่อนที่ เม่ือมีนักเรียนคนหนึ่งออกแรงมากกว่า โดยหลังจากท ากิจกรรมฺ เกม ครูจึงใช้ 
วีดิทัศน์ที่แสดงสถานการณ์ในชีวิตประจ ามาแสดงพร้อมการใช้ค าถามกระตุ้นความคิด และ
แสดงออกถึงความรู้เดิม รวมไปถึงแสดงความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ปฏิบัติในกิจกรรมเกม และ
การศึกษาจากสถานการณ์ในวีดิทัศน์ สถานการณ์ที่ เกิดขึน้ โดยนักเรียนให้ความร่วมมือกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ในส่วนของเกม และการรับชมวีดิทัศน์พร้อมตอบค าถามเป็น
อย่างดี และเม่ือท าการสัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับความรู้สึกหลังจากได้รับการเรียนรู้ ได้รับค าตอบ
จากนักเรียนเป็นดังนี้  นักเรียนคนที่  3 “ชอบกิจกรรมเกมครับ ผมตลกเพื่อนตอนเอาไหล่ดันแล้ว
เพื่อนไม่ขยับอะ ตลกครับ แล้วตอนที่ผมไปเล่นจริง ๆ ผมรู้เลยว่ายากมากรู้สึกเลยว่าแรงเพื่อนที่ดัน
มาต้านยากครับ” นักเรียนคนที่ 23 “เกมสนุกครับ ตอนแรกก็ยังงง ๆ เร่ืองแรงที่มีหลายแรงมาก แต่
พอได้ดูคลิป แล้วก็ตอบค าถามไปเร่ือย ๆ ก็เข้าใจครับว่าแรงมีก่ีแรง ทิศทางเป็นยังไงอะครับ” 

การสะ ท้อนความ คิด  : ผู้ วิ จัยพบว่าในแผนการจั ดการเรียนฺ รู้ที่  5 เร่ือง การ
ประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกัน) ที่ มีการใช้กิจกรรมเกมเพื่อ
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กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนมีการใช้ส่วนประกอบของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรม
โดยไม่ต้องใช้อุปฺกรณ์อ่ืน ๆ ในการเล่นเกม สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากอีก
ทั้ง ยังเป็นการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ และสร้างความคุ้นเคยระห ว่างครูกับนักเรียนท าให้นักเรียน
กล้าที่จะตอบค าถาม ให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่อ ๆ ไปเป็นอย่างดี และยังคงมี
การใช้สื่อวีดิทัศน์แสดงสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน พร้อมค าถามกระตุ้นความคิด เช่นเดิม  ซึ่ง
สามารถสร้างบรรยากาศฺในชั้นเรียฺนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้เดิม ผ่านการตอบ
ค าถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งชั้นเรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ที่จะสามารถน าไปใช้เป็น
พื้นฐานความรู้ในบทเรียนต่อไปได้ ซึ่งการตอบค าถามจะท าให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจถึง
ปริมาณ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสถานการณ์ที่ท ากิจกรรมหรือศึกษาจากวีดิทัศน์นั้น ถือเป็นอีก
ความสามารถฺหนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ในขั้นที่ 1คือ การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 
โดยผู้ วิ จัย เล็ง เห็น ว่า  การน าสื่อ วีดิ ทั ศน์ แสด งส ถานการณ์ที่ ใกล้ เคี ยงกับสิ่ งที่ เป็นอ ยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนจะส่งเสริมใหน้ักเรียนแสดงค าตอบที่เกิดจากประสบการฺณ์ที่นักเรียน
เคยพบมาเพื่อเป็นค าตอบในการร่วมอภิปรายทั้งชั้นเรียนและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง
ที่สุด เก่ียวกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีจึงควรใช้วิธีการนี้ในการจัดการสอนส  าหรับแผนที่ 6 
ต่อไป ส่วนกิจกรรมเกมนั้นไม่เหมาะกับการน าไปใช้กับแผนอ่ืน ๆ เพราะสถานการณ์ในแผนอ่ืนอาจ
ต้องมีการใช้อุปกรณ์ร่วมด้วยอาจท าให้เกิดการเสียเวลาไปกับการเตรียมอุปกรณ์ และชี้แจงการใช้
อุปกรณ์ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 2 การใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับค าถามท้ายกิจกรรมส่งเสริมการวาดภาพและระบุ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ 

ในขั้นส  ารวจและค้นหาของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรมการทดลองเป็นอย่างมาก โดยเป็นกิจกรรม
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสถานการณ์ จ าลองขึน้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ผ่านการท า
กิจกรรมกลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่การท ากิจกรรมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งใช้ค าถามท้ายกิจกรรม ที่
กระตุ้นการเขียนแสดงภาพเก่ียวข้องกับสถานการณ์ในค าถาม และวาดภาพสถานการณ์พร้อมระบุ
ปริมาณที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา รวมไปถึงมีการใช้ข้อค าถามกระตุ้นท้ายการท า
กิจกรรมการทดลอง ที่กระตุ้นการเขียนแสดงภาพเก่ียวข้องกับสถานการณ์ในค าถามแต่ละข้อ โดย
กิจกรรมนี้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในส่วนของลักษณะของสถานการณ์ที่ก าหนดในกิจกรรม 
และความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมได้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
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ในการจัดการเรียนการสอนขั้นส  ารวจและค้นหา ครูใช้กิจกรรมการทดลอง เร่ือง แรงที่
กระท าต่อถุงทราย ผ่านกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งครูมอบหมายให้นักเรียนท าการแบ่งกลุ่ม และส่งตัวแทน
กลุ่มเดินมารับอุปกรณ์หน้าชั้นเรียน โดยนักเรียนใช้เวลานานในการเดิน มารับและน าอุปกรณ์
กลับไปที่กลุ่มเนื่องจากมีการน าอุปกรณ์ไปแวะเล่นกับเพื่อนกลุ่มอ่ืน และเม่ือครูมีความต้องการใน
การแนะน าอุปกรณ์ก่อนท าการกิจกรรม นักเรียนจะให้ความสนฺใจกับอุปกรณ์ที่ได้ไปและน าไปใช้
ด้วยวิธีการที่ผิด เช่น การน าถุงทรายไปโยนเล่น หรือโยนใส่เพื่อน และการน าเชือกไปผูกกระเป๋า
เพื่อน ท าให้การแนะน าการใช้อุปกรณ์เป็นไปได้ยาก แต่เม่ือครูให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในใบกิจกรรม เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน นักเรียนก็สามารถท าตามได้เป็น
อย่างดี ครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและสังเกตนักเรียนในระหว่างท ากิจกรรมซึ่งพบว่า มีบางกลุ่มที่
สมาชิกในกลุ่มไม่ได้ท ากิจกรรมครบทุกคน มีเพียง 1 -2 คนที่ลงมือท ากิจกรรม และบันทึกผล
กิจกรรมหรือตอบค าถามท้ ายกิจกรรม ส่วนสมาชิกที่ เหลือจะไม่ มี ส่วนร่วมใน กิจกรรม โดยมี
นักเรียนนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ และนั่งรอจนกว่าเพื่อนจะท ากิจกรรมพร้อมตอบค าถามท้ายกิจกรรม
เรียบร้อยแล้ว จึงยืมใบกิจกรรมของเพื่อนมาดูว่าเป็นอย่างไร  และเม่ือกิจกรรมการทดลองเสร็จสิ ้น 
ครูจัดการเรียนรู้ในขั้นต่อไปคือขั้นอธิบายและลงข้อสรุป โดยเม่ือให้นักเรียนร่วมกันท าใบงานพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่สามารถวาดภาพแสดงสถานการณ์ในโจทย์ปัญห า และระบุปริมาณที่
เก่ียวข้องได้ มีนักเรียนที่ท าการทดลอง สรุปผลการทดลอง และตอบค าถามท้ายการทดลองด้วย
ตนเอง ที่สามารถแสดงการวาดภาพสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา และระบุปริมาณที่เก่ียวข้องได้
เพียงบางส่วน ถึงแม้สถานการณ์ในโจทย์ปัญหาจะคล้ายคลึงกับการทดลองที่นักเรียนเคยลงมือ
ปฏิบัติก็ตาม 

การสะท้อนความคิด  :  ผู้ วิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมการทดลอง สามารถใช้ในการ
ส่งเสริมให้นักเรียน เข้าใจสถานการณ์ ของการท ากิจกรรมได้ เม่ือสังเกตจากการ สรุปผลการ
ทดลอง  และ การตอบค าถามท้ ายกิจกรรม  โดยเป็ นค าถามที่ให้ ระบุ ถึงปริมาณต่าง ๆ  ใน
สถานการณ์จ าลองของกิจกรรมการทดลอง แต่เม่ือท าการทดสอบด้วยการท าโจทย์ปัญหาในใบ
งาน จะพบว่า มีเพี ยงนักเรียนบางส่ วนที่ ร่วมกิจกรรมการทดลองอย่างครบถ้วนด้วยตนเองที่
สามารถวาดภาพ และระบุถึงปริมาณที่เก่ียวข้องกับแสดงสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาได้ แต่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้สนใจในการร่วมกิจกรรม จะไม่สามารถวาดภาพและระบุถึง
ปริมาณในโจทย์ปัญหาได้เลย ซึ่งอาจเป็นเพราะการท ากิจกรรมการทดลองสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ไม่ท าการแบ่งหน้าที่กันให้เกิดความชัดเจนจึงมีเพียงสมาชิกเพียงบางคนที่ท ากิจกรรม และบางคน
ที่ไม่สนใจในกิจกรรมที่เพื่อนก าลัง ท าต ามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน ใบกิจกรรม อีกทั้ง มีการใช้เวล า
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ค่อนข้างมากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ รับอุปกรณ์  และปฏิบัติกิจกรรมให้ส  าเร็จพร้อมตอบค าถาม
ท้ายกิจกรรม และเม่ือครูท าการสัมภาษณ์นักเรียนคนที่ไม่ให้ความสนใจกับการท ากิจกรรมจ านวน 
2 คน ได้ค าตอบจากนักเรียนคนที่ 39 ว่า “เพื่อนเค้าอยากท าครับ ผมเลยขอนั่งดู” และนักเรียนคน
ที่ 29 ให้ค าตอบว่า “ของมันน้อย ที่บันทึกก็มีชุดเดียวครับ ผมไม่รู้จะท าอะไร คนมันเยอะ” ดังนั้นครู
ต้องหาวิธีการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเม่ือ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลของการท ากิจกรรมที่ครบถ้วน และสร้างความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับสถานการณ์ในกิจกรรม 

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การชั่งน ้าหนักในลิฟต์) 

ในการจัดการเรียนการสอนขั้นส  ารวจและค้นหา ครูใช้กิจกรรมการทดลองเช่นเคย
โดยเป็นกิจกรรมการทดลอง เร่ือง การชั่งน ้าหนักบนเคร่ืองชั่งสปริงแบบแขวนและเคร่ืองชั่งสปริง
แบบวางบนเคร่ืองชั่ง ผ่านกิจกรรมกลุ่ม โดยที่ครูท าการจัดอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมใส่ตะกร้าและ
วางไว้บนโต๊ะที่จัดเป็นกลุ่มส  าหรับการท ากิจกรรม และมอบหมายให้นักเรียนท าการแบ่งกลุ่ม โดย
ครูจ ากัดสมาชิกในกลุ่มให้น้อยลงคือ 3-4 คน ต่อกลุ่ม พร้อมกับเสนอให้นักเรียนท าการระบุ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้ชัดเจนก่อนเร่ิมท ากิจกรรม ซึ่งถือเป็นการประเมินการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายจากครู เม่ือเสร็จสิน้การท ากิจกรรม หลังจากนั้นครูท าการแนะน าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในตะกร้า พร้อมน าเสนอวิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น ซึ่งท าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะรับฟัง
การใช้อุปกรณ์โดยไม่น ามาเล่นกันเหมือนคร้ังก่อน โดยหลังจากการท ากิจกรรมเรียบร้อย ครูจะน า
ค าถามท้ายกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน ซึ่งค าถามท้ายกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็น
การให้นักเรียนระบุแรงที่เก่ียวข้อง ทิศทางของแรงที่เกิดขึน้ รวมไปถึงปริมาณที่ส่งผลต่อการเกิด
สถานการณ์ในกิจกรรมอย่างไรก็ตามเม่ือนักเรียนท าการตอบค าถามท้ายกิจกรรมท าให้ครูได้ทราบ
ถึงความเข้าใจของนักเรียนในเร่ืองความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกิดขึน้ของสถานการณ์ในกิจกรรม 
โดยครูสามารถท าการปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป ผ่านการน าค าตอบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของปริมาณนั้น ๆ มากย่ิงขึน้ และ
เม่ือจัดการเรียนรู้ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ผลปรากฏว่านักเรียนก็ยังไม่สามารถวาดภาพแสดง
สถานการณ์และปริมาณต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโจทย์ปัญหาให้ครบถ้วนได้ แต่มีการระบุถึงปริมาณต่าง 
ๆ ที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในกิจกรรมการทดลองมากขึ ้น ครูจึงต้องมีการเสริมทักษะการวาด
ภาพสถานการณ์ในระหว่างที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนก่อนการ
ลงมือท าโจทย์ปัญหา 
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การสะท้อนความคิด  : ผู้ วิจัยพบว่าการเสริมสร้างให้นักเรียนมีเข้าใจถึงลักษณะ 
และปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ ้น ผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมการทดลอง ก็
ยังคงสามารถใช้ได้ดีอยู่ แต่ธรรมชาติของเนื้อหาเร่ือง การชั่งน ้าหนักในลิฟต์ซึ่งเป็นบทประยุกต์ใช้
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จึงท าให้มีความซับซ้อนของสถานการณ์เม่ือน ามาก าหนดเป็นกิจกรรม
หรือโจทย์ปัญหา นักเรียนจึงมีปัญหาในการวาดภาพแสดงสถานการณ์และระบุปริมาณที่เก่ียวข้อง 
เม่ือครูจัดการเรียน รู้ในขั้นอธิ บายแล ะลงข้ อสรุป ดังนั้ นครูต้ องท าการหาวิธีการเสริมส ร้าง
ประสบการณ์การวาดภาพในระหว่างจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าประสบการฺณ์ไปใช้
ในการวาดภาพ อีกทั้งบอกถึงปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้ 

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนฺ รู้ที่  3 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ) 

ในการจัดการเรียนการสอนขั้นส  ารวจและค้นหา ครูท าการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิม
เป็นกิจกรรมการทดลอง โดยที่ครูท าการจัดอุปกรณ์ใส่ตะกร้าและวางไว้บนโต๊ะของแต่ล ะกลุ่ม
ส  าหรับ พร้อมแจ้งให้นักเรียนท าการระบุบทบาทหน้าที่ในการท ากิจกรรมของสมาชิกแต่ละคฺ นใน 
กลุ่มให้ชัดเจน โดยให้นักเรียนบันทึกผลของการท ากิจกรรม พร้อมวาดภาพสถานการณ์และระบุ
แรงและทิศทางของแรงที่เก่ียวข้อง เม่ือเสร็จสิ ้นกิจกรรมนักเรียนจะท าการตอบค าถามท้ายกิจกรรม 
ครูจะท าการน าค าถามท้ายกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน โดยครูเพิ่มเติมค าถาม
ท้ายกิจกรรม ให้นักเรียนท าการแสดงภาพที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในค าถามเช่น “องค์ประกอบ
ของแรงทั้งหมดที่กระท าต่อวัตถุ กรณีดึงหรือดัน ขนานกับพื้นราบ และดึงหรือดันวัตถุแบบเอียงท า
มุมกับพื้ นราบ มีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรบ้าง  จงอธิบายพร้อมวาดภาพแสดง
องค์ประกอบแรงทั้งหมด” ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถตอบค าถามท้ายกิจกรรมผ่านการวาดภาพ
แสดงปริมาณต่าง ๆ พร้อมเขียนแสดงทิศทางของแรงที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในค าถามท้าย
กิจกรรม จนสามารถท าให้นักเรียนเขียนค าตอบได้ครบถ้วนมากขึ ้น ผลที่ได้คือเม่ือครูจัดการเรียนรู้
ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนแสดงความสามารถฺในการวาดภาพแสดงสถานการณ์และ
ปริมาณต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโจทย์ปัญหาให้ครบถ้วนได้มากย่ิงขึน้ 

การสะท้อนความคิด  : การจัดการเรียนรู้ในขั้นส  ารวจและค้นหา ผู้ วิจัยพบว่า
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมการทดลอง สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนฺ รู้ได้ดี
โดยใช้ร่วมกับค าถามท้ายกิจกรรม ที่มีการเสริมข้อค าถามฺที่ให้ตอบค าถามพร้อมวาดภาพแสดง
เหตุการณ์ และระบุแรงพ ร้อมทิ ศทางของแรงที่กระ ท าในส ถานการณ์นั้นจะส ามารถเส ริม
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในการแสดงความสามารถฺในการแก้ปัญหฺาเม่ือต้องเจอกับสถานการณ์
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ในโจทย์ปัญหาจริง ๆ โดยผู้ วิจัยเล็ง เห็นว่า แนวทางในการจัดการเรียนฺ รู้ในลักษณะนี้  สามารถ
น ามาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ในด้านของการวาดภาพ และระบุปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ที่ก าหนดขึ ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่ง เหล่านี้ ถือเป็นเสริมสร้างอีกความสามารถฺ จึงเห็นถึง
ประโยชน์ที่จะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการทดลองร่วมกับค าถามท้ายกิจกรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ในการส่งเสริมการวาดภาพและ
ระบุปริมาณต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในแผนต่อ ๆ ไป 

แนวปฏิบัติท่ีดี 3 การใช้กิจกรรมการสาธิตในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสามารถส่ง เสริมความเข้าใจ ในหลักการและสมการ
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ 

ในขั้นส  ารวจและค้นหาของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
หลังจาการท ากิจกรรมการทดลอง จะมีการน ากิจกรรมการสาธิตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน
กับการทดลอง แต่แตกต่างกันเพียงแค่เงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ฝึกการ
สังเกตสิ่งที่ เกิดขึ ้นจากการจ าลองสถานการณ์ตามเงื่อนไขต่าง ๆ และท าการตอบค าถามที่ครู
ก าหนดเก่ียวกับความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในการสาธิต โดยตัวแทน
นักเรียนที่จะมาท าการสาธิตได้มาจากการใช้โปรแกรมสุ่มนักเรียน เพื่อไม่ให้เป็นนักเรียนกลุ่มเดิม ๆ 
และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมการสาธิต และมีความพร้อมที่จะ
ท าการค้นหาค าตอบผ่านการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน โดยกิจกรรมการสาธิตที่มีการใช้ข้อ
ค าถามกระตุ้นฺให้นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันฺธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่ เกิดขึน้ และร่วมกันอภิปราย
ถึงความสัมพันธ์ที่สามารถสร้างเป็นสมการทางฟิสิกส์ได้นี้  จะสามารถส่งเสริมฺให้นักเรียนท าความ
เข้าใจในหลักการและสมการความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้  

ผลการจัดการเรียนรู้ : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
ในการจัดการเรียนการสอนขั้นส  ารวจและค้นหา ครูใช้การจัดการเรียนฺรู้ด้วยกิจกรรม

การสาธิต โดยจะท าการจัดกิจกรรมการสาธิตต่อจากการจัดกิจกรรมการทดลอง ซึ่งสถานการณ์
ของการสาธิตจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานการณ์การทดลอง เพียงแต่อาจมีการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขของสถานการณ์ให้มีความแตกต่างกัน โดยครูท าการหาตัวแทนนักเรียนมาท าการสาธิต
หน้าชั้นเรียน โดยขอเป็นอาสาสมัคร ผลคือ ใช้เวลานานในการหาตัวแทนนักเรียน จึงส่งผลมีการ
ด าเนินกิจกรรมล่าช้ากว่าก าหนด และท าการชี้แจงรูปแบบของกิจกรรมการสาธิต เม่ือท าการสาธิต
จริงนักเรียนที่เป็นตัวแทนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดีภายใต้การควบคุมดูแลของครูส่วน
นักเรียนที่ไม่ได้ท าการสาธิต  พบว่ามีบางส่วน ยังค งไม่ส นใจกับกิจกรรมหน้ าชั้นเรียนโดยมี
พฤติกรรมการเล่นมือถือ และหลับในชั้นเรียน  
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การสะท้อนความคิด  : ผู้ วิจัยพบว่ากิจกรรมการสาธิต สามารถใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึน้ได้
โดยสามารถใช้ได้ดีกับนักเรียนเพียงบางส่วน เนื่องจากการหาตัวแทนนักเรียนออกมาท าการสาธิต
นั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้นในการออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้น
เรียน และเม่ือได้ตัวแทนนักเรียนออกมาท าการสาธิต นักเรียนที่ไม่ได้ท าการสาธิตก็ไม่ให้ความ
สนใจกับเพื่อนที่ก าลังท าการสาธิตหน้าชั้นเรียน และเม่ือครูท าการสัมภาษฺณ์นักเรียนที่ไม่ให้ความ
สนใจกับกิจกรรมการสาธิต ได้ ค าตอบจากนักเรียนคนที่  3 ว่า “ไม่อยากออกค รับท าไม่ เป็น ” 
นักเรียนคนที่  19 ให้ค าตอบว่า “เดี๋ยวเพื่อนก็ออกไปท าเองแหละครับ คนเดิม ๆ เขาชอบออกไปท า
อยู่แล้ว” ดังนั้นครูควรมีการใช้ระบบการสุ่มที่ท าให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้น กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและได้มาซึ่งผลของการท ากิจกรรมที่ครบถ้วน เพื่อสร้างความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับสถานการณ์ในกิจกรรม 

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนฺ รู้ที่  2 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การชั่งน ้าหนักในลิฟต์) 

ในการจัดการเรียนการสอนขั้นส  ารวจและค้นหา ครูใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การสาธิตต่อจากกิจกรรมการทดลองเช่นเคย และท าการหาตัวแทนนักเรียนมาท าการสาธิตหน้า
ชั้นเรียน โดยท าการน าเสนอวิธีการหาตัวแทนมาท าการสาธิต ด้วยการใช้โปรแกรมสุ่ม เพื่อสุ่ม
นักเรียนออกมาเป็นตัวแทนในการสาธิตลักษณะการเคลื่อนที่ของลิฟต์จ านวน 2 คนตัวแทน
นักเรียนมีความตื่นเต้นกับผลของการสุ่มเป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนที่ได้ รับเลือกจากการสุ่มก็เป็น
นักเรียนที่ไม่ซ ้ากับนักเรียนกลุ่มเดิมที่ชอบร่วมกิจกรรม ท าให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนให้ความสนใจกับ
นักเรียนที่ได้ รับการสุ่มออกมาสาธิตหน้าชั้นเรียนมากขึ ้น จากนั้นครูท าการชี้แจงวิธีการสาธิต 
แนะน าการใช้อุปกรณ์  และท าการสาธิต ในช่ วงระหว่างท าการสาธิตครูจะเป็นผู้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ และท าการสอบถามถึงนักเรียนที่ยังไม่
เข้าใจในความสัมพันธ์ส่วนไหน ครูก็จะท าการอธิบายส่วนนั้นซ ้าอีกคร้ัง ซึ่งผลที่ได้จากการสังเกต
พฤติกรรมการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนคือ นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการเร่ืองของการเขียนระบุ
หลักการและสมการที่ เก่ียวข้องได้เพิ่มขึน้  แต่ก็ยังคงไม่ครบถ้วนทุกหลักการและยังคงมีนักเรียน
บางส่วนที่ระบุหลักการและสมการที่เก่ียวข้องผิด 

การสะท้อนความคิด  : ผู้วิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมการสาธิต โดยตัวแทนนักเรียนที่
ได้มาจากการใช้โปรแกรมสุ่ม สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
การสาธิตเป็นอย่างดี โดยเม่ือตัวแทนนักเรียนท าการสาธิตนักเรียนทั้งชั้นเรียนจึงให้ความสนใจเป็น
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อย่างมาก เพ ราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนหน้า ใหม่ที่ เพื่อน ไม่เคยเห็ นการสาธิตห รือท า
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนมาก่อนออกมาร่วมกิจกรรม จึงสามารถสร้างความสนใจให้กับกิจกรรมการ
สาธิตหน้าชั้นเรียนได้ แต่นักเรียนบางส่วนก็ยังคงมีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ของปริมาณ
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่ เกิดขึ ้นในโจทย์ปัญหา ซึ่งอาจเป็น เพราะครูเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนใน
ระหว่างการสาธิตมากจนเกินไป จึงท าให้ครูไม่ทราบถึงความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนเพราะ
นักเรียนบางส่ วนยัง ไม่กล้าแสดงออกว่าตน เองไม่เข้าใจ หรือ ยังคง สับสนเก่ียว กับเงื่อน ไข
สถานการณ์กับแรงที่ เกิดขึน้ ซึ่งจะเห็นได้จากผลของการสัมภาษณ์นัก เรียน เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้ ได้ค าตอบจากนักเรียนคนที่ 10 ว่า “ผมพอเข้าใจกับพวกความสัมพันธ์ของแรงตอนสาธิต  
แต่พอท าโจทย์ผมงงมากเลยครับ” นักเรียนคนที่ 30 ให้ค าตอบว่า “ตอนเพื่อนสาธิต ผมตั้งใจดูมาก
เลยนะครับ แต่ตอนครูอธิบายผมไม่กล้าถาม  กลัวท าเพื่อนช้าไปด้วย” และนักเรียนคนที่ 17 ให้
ค าตอบว่า “ตอนครูอธิบายผมก็เข้าใจนะครับ แต่พอมาคุยกับเพื่อนก็เหมือนเข้าใจไม่ตรงกัน สับสน
ไปหมด พอตอนท าโจทย์ก็รู้นะครับว่าใช้หลักการไหน สมการไหน แต่ก็ยังไม่ม่ันใจ” ดังนั้นครูจึงต้อง
มีการใช้กิจกรรมที่สามารถท าร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อให้ทั้งชั้นเรียนเกิดความเข้าใจไปพร้อมกัน โดย
อาจมีการปรับจากครูที่ เป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนเพียงผู้ เดียวให้เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการตกตะกอนความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนฺ รู้ที่  3 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ) 

ครูใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสาธิตต่อจากกิจกรรมการทดลองเช่นเคย 
และท าการหาตัวแทนนักเรียนมาท าการสาธิตหน้าชั้นเรียน โดยการใช้โปรแกรมตัวแทนในการ
สาธิต ครูท าการชี้แจงวิธีการสาธิต แนะน าการใช้อุปกรณ์ และท าการสาธิต โดยมีการปรับจากการ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสถานการณ์ ในระหว่างการสาธิตโดยครู 
เป็นฺการใช้ค าถามกระตุ้นฺให้นักเรียนแสดงถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ในกิจกรรมการสาธิต โดยการตอบถึงความสัมพันธ์นั้น ๆ จะต้องมีการบอกถึงสาเหตุของ
การความเข้าใจในความสัมพันธ์ของปริมาณนั้น ๆ เพื่อเป็นการทบทวนค าตอบที่ท าการตอบ ซึ่งครู
จะท าการเขียนค าตอบไว้บนกระดานและร่วมกันสรุปค าตอบที่ถูกต้อง ผลที่ได้คือ นักเรียนมีการ
แสดงค าตอบที่หลากหลายมากขึ ้น ซึ่งเม่ือครูสังเกตการท าใบงานพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่แสดง
ความสามารถเขียนหลักการและสมการที่เก่ียวข้องได้ครบถ้วน แต่อาจมีนักเรียนส่วนน้อยที่ ยัง
เขียนได้ไม่ค รบถ้วนทุกหลักการ โดยระบุเพี ยงหลักการหลัก ๆ ได้ แต่ ระบุหลั กการย่อย ๆ  ไม่
ครบถ้วน ขึน้อยู่กับความซับซ้อนของเงื่อนไขในสถานการณ์โจทย์ปัญหา 
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การสะท้อนความคิด : การจัดการเรียนรู้ในขั้นส  ารวจและค้นหา ผู้วิจัยพบว่าการใช้
กิจกรรมการสาธิต สามารถส่งเสริมความสามารถฺในการสร้างความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในโจทย์ปัญหาได้ โดยตรวจสอบได้จากการใช้ค าถามหลังการสาธิตเพื่อให้
นักเรียนแสดงออกถึงความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน มีการให้ค าตอบที่หลากหลายและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ปริมาณต่าง ๆ ที่ เกิดขึ ้นในสถานการณ์การสาธิตได้ดี ผ่านการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนฺและครู โดยเม่ือท าการสัมภาษณ์นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ได้ค าตอบจากนักเรียนคนที่  6 ว่า “ผมเร่ิมเข้าใจแล้วครับ แต่อาจจะยังไม่ครบทุกเงื่อนไข ”นักเรียน
คนที่  20 ให้ค าตอบว่า “ตอนแรกก็ไม่กล้าถามครับ พอเพื่อนเร่ิมตอบกันบางอันก็ตรงกับที่ผมคิดไว้
ครับ แล้วพอครูสรุปค าตอบก็รู้เลยว่าผมเข้าใจผิด  แล้วที่ถูกเป็นแบบไหนครูก็สรุปให้ฟังผมก็เลย
เข้าใจแล้วครับ” ดังนั้ นผู้ วิจัยเล็ง เห็นว่า แนวทางในการจัดการเรียนฺ รู้ด้วยกิจกรรมการส าธิ ต 
สามารถน ามาใช้ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ที่ก าหนดขึ ้นได้ และยังสามารถน าความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ มาใช้ในการหา
หลักการและสมการที่เก่ียวข้องได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสริมสร้างความสามารถฺ ในส่วนของการหา
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน จึงเล็ง เห็นประโยชน์ของการใช้กิจกรรมการสาธิ ต ในการ
ส่งเสริมความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสถานการณ์โจทย์ปัญหา เพื่อ
น ามาเขียนเป็นหลักการและสมการที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในแผนต่อ ๆ ไป 

แนวปฏิบัติท่ีดี 4 การอภิปรายร่วมกันท้ังช้ันเรียนและการอภิปรายค าตอบจาก
การน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าช้ันเรียน
ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องในเน้ือหาและการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ 

ผู้วิจัยพบว่าการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและการอภิปรายค าตอบจากการน าเสนอ
การแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าชั้นเรียน สามารถเสริมสร้างให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาและการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ โดยข้อ
ค าถามที่ใช้ในส่วนของการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน จะต้องกระตุ้นให้นักเรียนแสดงค าตอบใน
ลักษณะตรงประเด็นกับเนื้อหาหรือความสามารถฺที่ครูต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน พร้อมกับน าค าตอบที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดเขียนบนกระดานแล้วจึงร่วมกันอภิปราย
เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกฺต้อง การอภิปรายทั้งชั้นเรียนนั้น จะสามารถท าให้ครูผู้สอนทราบถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียน หากมีความเข้าใจที่ผิด ครูและเพื่อนร่วมฺ ชั้นเรียนจะสามารถ
ช่วยกันปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้เข้าใจเนื้อหานั้นได้อย่างถูกต้องส่วนข้อค าถามในส่วน
ของการอภิปรายค าตอบจากการน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหานั้น ครูจะต้องเลือกใช้ข้อค าถามที่
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ส่งเสริมให้นักเรียนหาข้อมูลจากโจทย์ปัญหาจนสามารถรวบรวมความรู้ที่ได้จากการท าความ
เข้าใจโจทย์มาใช้ในการเลือกหลักการและสมการที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา และ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา สรุปค าตอบพร้อมตรวจสอบความสมเหตุสมผล และน าค าตอบมาท า
การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและร่วมกันอภิปรายค าตอบที่ได้มาอีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนให้เป็นรูปแบบนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยให้นักเรียนที่มีเทคนิคในการแก้โจทย์
ปัญหาที่แตกต่างกัน มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านวิธีการด าเนินการแก้
โจทย์ปัญหา ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์ปัญหา การแทนค่าของปริมาณต่าง ๆ ลงใน
สมการ การค านวณ  การเขียนส รุปค าตอบพ ร้อมหน่วยที่ ถูกต้ อง และการต รวจสอบความ
สมเหตุสมผล โดยหลังจากการน าเสนอเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาของตัวแทนนักเรียน ได้มีการ
เปิดโอกาสให้เพื่ อน ร่วมชั้นเรียนเสนอแนวทางการแก้โจทย์ปัญหาส่วนที่แตกต่างจากเพื่ อนที่
น าเสนอเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการหาวิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาที่ดีที่สุดส  าหรับ
นักเรียนแต่ละคน  

ผลการจัดการเรียนรู้ : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
ในขั้นสร้างความสนใจ เม่ือครูใช้วีดิทัศน์น าเสนอสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีการ

ใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความเข้าใจในสถานการณ์ของวีดิทัศน์ โดยส่วนใหญ่ จะเป็น
นักเรียนกลุ่มเดิมที่ตอบค าถาม โดยมีการร่วมกันอภิปรายเพื่อน าค าตอบที่ได้จากนักเรียนมาสรุป
ค าตอบ และเม่ือท าการจัดการเรียนรู้ในขั้นส  ารวจและค้นหา ครูใช้กิจกรรมการทดลอง โดยระบุ
ค าถามท้ายกิจกรรมในใบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนท าการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่ยังมีนักเรียน
ส่วนน้อยสนใจกับการท ากิจกรรมจนส  าเร็จ และตอบค าถามพร้อมร่วมกันอภิปรายค าตอบจาก
ค าถามท้ายกิจกรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มการทดลอง น ามาใช้ในการอภิปราย
ร่วมกันทั้งชั้นเรียน โดยใช้ความรู้จากกิจกรรมการทดลอง จนสามารถสรุปเป็นค าตอบที่ถูกต้องได้ 
จะเห็นได้ว่าการใช้ค าถามทั้งในส่วนของค าถามหลังการรับชมวีดิทัศน์  และค าถามท้ายกิจกรรม
การทดลองแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้นักเรียนตอบค าถาม หรือเข้าใจในเนื้อหาของ
กิจกรรมที่ ครูจัดการเรียนรู้ได้ ครบทุกคนต้ องใช้ประกอบกับการอภิปรายร่วม กันด้วย  ซึ่งจะ มี
เพียงแต่นักเรียนเพียงบางกลุ่มและ เป็นกลุ่มเดิม ๆ ที่สนใจ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุก
ขั้นตอน ซึ่งผลที่ได้คือ ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุปเม่ือครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบงานที่  1 ซึ่ง
เป็นใบงานที่ เน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์และแทรกข้อค าถามตามกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา ในการกระตุ้นการแสดงออกซึ่งความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
ได้แก่ 1) เขียนสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 2) วาดภาพการเคลื่อนที่พร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของ
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ปริมาณต่าง ๆ ตามที่โจทย์ก าหนด 3) เขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ 4) เขียนก าหนดตัวแปรแทน
ปริมาณทางฟิสิกส์ 5) เขียนหลักการและสมการความสัมพันธ์ 6) เขียนการด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหา 7) เขียนสรุปค าตอบ 8) เขียนตรวจสอบความสมเหตุสมผล โดยครูให้เวลาในการแก้โจทย์
ปัญหา 30 นาที และให้นักเรียนต่างคนต่างท าส่วนครูมีหน้าที่ เป็นเพียงผู้สนั บสนุนแล ะให้
ค าแนะน าในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานเท่านั้น ซึ่งตัวอย่างการตอบค าถามในโจทย์ปัญหาข้อที่ 1 
ข้อค าถามที่  1) เขียนสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ของนักเรียนคนที่ 12 คือ “วัตถุมวล 3 กิโลกรัม” ข้อ
ค าถามที่  2) วาดภาพการเคลื่อนที่พร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของปริมาณต่าง ๆ ตามที่โจทย์
ก าหนด  นักเรียนคนที่  12 วาดภาพได้ครบถ้วนแต่อาจยังเขียนทิศทางของแรงไม่ถูกต้อง 3) เขียน
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ นักเรียนคนที่ 12 ตอบว่า “ความเร่ง” 4) เขียนก าหนดตัวแปรแทนปริมาณ
ทางฟิสิกส์ นักเรียนคนที่  12 ตอบว่า “m = 3 kg” 5) เขียนหลักการและสมการความสัมพันธ์ 
นักเรียนคนที่  12 ตอบว่า “กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน สมการ ΣF  = ma  ” 6) เขียนการด าเนินการแก้โจทย์

ปัญหา นักเรียนคนที่ 12 ตอบว่า “ΣF  = ma , F  = 3a , a  = F⃑  

3
” 7) เขียนสรุปค าตอบ นักเรียนคนที่ 12 

ตอบว่า “a  = F⃑  

3
” 8) เขียนตรวจสอบความสมเหตุสมผล นักเรียนคนที่  11 ตอบว่า “ค่าความเร่งของ

การเคลื่อนที่มีค่าน้อย” โดยตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 11 เป็นดังภาพประกอบ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  121 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนคนที่ 11 

จะเห็นได้ว่า นักเรียนบางส่วนสามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้และได้ข้อมูล  
ของส ถานการณ์ ใน โจท ย์ปัญ หาที่ค่ อนข้ าง ครบถ้วน  แต่ นั กเรียนยังไม่ส ามารถแสดงถึง  
ความสมเหตุสมผลที่ได้มา ซึ่งสะท้อนถึงความบกพร่องของความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาใน
ด้านการตรวจสอบความสมเหตุสมผลฺของค าตอบ อีกทั้ง มีนักเรียนใช้เวลาในการท าความฺเข้าใจ
โจทย์ปัญหาค่อนข้างนานกว่า 5 ถึง 10 นาที ครูต้องเข้าไปแนะน าการใส่ข้อความหรือปริมาณใน
ช่องต่าง ๆ ทีละคน ซึ่งในเวลา 30 นาทีไม่เพียงพอกับการท าใบงานที่มีโจทย์ปัญหาเพียง 3 ข้อ และ
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เม่ือท าการตรวจใบงานที่ 2 ของนักเรียนกลุ่มนี้ พบว่า นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการระบุค าตอบ
ของค าถามแต่ละขั้นตอน และเลือกที่จะด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาเลย ซึ่งค าตอบที่ได้มาก็ไม่
ถูกต้อง  

การสะท้อนความคิด  : ผู้ วิจัยพบว่าการใช้ข้อค าถามหลังการรับชมวีดิทัศน์และใช้
ค าถามท้ายกิจกรรมหลังการท ากิจกรรมการทดลอง สามารถกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามและ
ร่วมกันท าการอภิปรายหาค าตอบที่ถูกต้องได้ แต่ยังสามารถแสดงความเข้าใจในเนื้อหาที่ครู
ต้องการเสริมสร้างความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหาฺได้กับนักเรียนเพียงบางส่วนซึ่งเป็นนักเรียน
ส่วนน้อยของชั้นเรียน และเม่ือท าการสัมภาษณ์นักเรียนส่วนที่ไม่สนใจในการร่วมกิจกรรมและตอบ
ค าถามในชั้นเรียนได้ค าตอบ ดังนี้ นักเรียนคนที่  5 “เพื่อนตอบได้ แต่ผมดูแล้วตอบไม่ได้ครับ เลยไม่
ตอบ” นักเรียนคนที่  17 “ผมไม่ได้ท าเอง คอยอ่านจากที่เพื่อนตอบมาก็ไม่เข้าใจครับ” นักเรียนคนที่ 
30 “ผมทดลองไม่เป็นครับ เลยปล่อยให้เพื่อนที่ท าเป็นท า” ส่วนการใช้ข้อค าถามตามกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ในการกระตุ้นการแสดงออกซึ่งความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์ระบุไว้ในใบงาน สามารถท าให้ครูทราบถึงความสามารถฺดังกล่าวของนักเรียนได้ แต่
ปัญหาที่พบคือการที่นักเรียนไม่แสดงค าตอบของข้อค าถามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน ซึ่งผลหมายความ
ว่า นักเรียนบกพร่องในการแสดงออกซึ่งความสามารถฺด้านต่าง ๆ เช่น ด าเนินการวาดภาพ เขียน
สัญลักษณ์ตัวแปรทางฟิสิกส์แทนปริมาณต่าง ๆ ระบุหลักการที่ เก่ียวข้องหรืออาจไม่สามารถ
แสดงออกถึงความสามารถฺในบางพฤติกรรมได้เลย อย่างเช่น พฤติกรรมการเขียนสมการพร้อม
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการเขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล  
อีกทั้งยังมีนักเรียนที่ไม่สามารถหาตอบของโจทย์ปัญหาแต่ละข้อได้เลย และเม่ือท าการสัมภาษณ์
นักเรียนกลุ่มนี้ได้ค าตอบว่า นักเรียนคนที่ 8 “ผมไม่รู้ว่าจะต้องเร่ิมต้นตรงไหนก่อนครับ เลยที่จะไม่
ท าเลย” นักเรียนคนที่  38 “รู้ว่าโจทย์บอกอะไรค รับ แต่วาดภาพไม่ถูกต้อง ไม่รู้ต้องใส่ตัวเล ข
ตรงไหนอะไรยังไง ” นักเรียนคนที่ 45 “ผมใส่ตัวแปรไม่ถูกครับ สับสนเลยข้ามไปเลย” ดังนั้นผู้ วิจัย
คิดว่าครูต้องหาวิธีการที่จะสามารถท าให้นักเรียนได้มีโอกาสในการร่วมพูดคุยกันในชั้นเรียนใน
ระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้มากย่ิงขึน้ เพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนส่วนที่
ยังไม่สนใจในการตอบค าถาม หรือไม่กล้าตอบค าถาม และหากเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนก็
สามารถปรับให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้ องได้ อีกทั้งครูควรมีการสร้างประสบการณ์ในการแก้
โจทย์ปัญหาและชี้ให้เห็นถึงความส  าคัญของการค้นหาค าตอบของแต่ละข้อค าถามซึ่งจะสามารถ
น าไปสู่การรวบรวมข้อมูลเพื่อไปใช้ในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาและได้มาซึ่งค าตอบในโจทย์
ปัญหานั้น ๆ ได้ 
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ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนฺ รู้ที่  2 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การชั่งน ้าหนักในลิฟต์) 

ครูยังคงใช้วีดิทัศน์น าเสนอสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ในการสร้างความสนใจ พ ร้อมกับการใช้ข้อค าถามเพื่อสอบถามความเข้าใจของนักเรียนใน
สถานการณ์ ของวีดิทัศน์เช่นเดิม โดยมีการเพิ่มเติมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกัน
อภิปรายค าตอบร่วมกันทั้งชั้นเรียน เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ในขั้นส  ารวจและค้นหา ครูยังคง
ใช้กิจกรรมการทดลอง และระบุค าถามท้ายกิจกรรมในใบกิจกรรมเช่นเดิม โดยครูจะน าค าถาม
ท้ายกิจกรรมมาอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน ซึ่งค าถามท้ายกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นการให้นักเรียน
ระบุแรงที่ เก่ียวข้อง ทิศทางของแรงที่ เกิดขึ ้น รวมไปถึงปริมาณที่ส่งผลต่อการเกิดสถานการณ์ใน
กิจกรรม ซึ่งค าตอบที่ได้จากการตอบค าถามหลังการรับชมวีดิทัศน์ และตอบค าถามท้ายกิจกรรม
หากยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครูจะท าการให้ค าตอบเพิ่มเติมในระหว่างที่ท าการอภิปราย โดย
นักเรียนบางส่วนจะยังไม่กล้าตอบค าถามและร่วมการอภิปราย ซึ่ง เม่ือท าการสัมภาษณ์นักเรียน
กลุ่มดังกล่าวเก่ียวกับการไม่ร่วมแสดงค าตอบในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนคนที่ 6 ให้ค าตอบว่า “ผม
ตอบเหมือนเพื่อนครับ ช่วยกันคิด” และนักเรียนคนที่  9 ให้ค าตอบว่า “ผมว่าที่ผมจะตอบมันไม่ถูก 
เลยให้เพื่อนตอบดีกว่าครับ”  

ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ครูใช้ใบงานที่ระบุข้อค าถาม
ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเช่นเคย  ส  าหรับในข้อที่ 1 ครูจะร่วมกันท าการแก้โจทย์
ปัญหาไปพร้อมกันทั้งชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้อ่านค าถามพร้อมแนะน ารูปแบบการตอบค าถามแต่ละ
ข้อ พร้อมกับการล  าดับขั้นตอนที่ควรพิจารณาก่อนหลังในการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละคร้ัง  โดยมีแนว
การให้ค าแนะน าการตอบค าถาม ดังนี้  1) นักเรียนควรอ่านโจทย์ปัญหาให้ครบถ้วนและท าการ
เขียนสิ่งที่โจทย์ปัญหาก าหนด ทั้งที่เป็นชื่อพร้อมค่าตัวเลขของปริมาณนั้น ๆ หรือค่าที่ระบุมาแค่ชื่อ
ของปริมาณ แต่ไม่ได้ระบุค่าตัวเลข พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ เก่ียวข้องกับโจทย์ปัญหาทั้งหมด 2) นักเรียน
ควรมีการเชื่อมโยงความ รู้ที่ได้มาจากการทดลองแล ะการสาธิตมาใช้ในการแสดงการเขีย น
แผนภาพพร้อมระบุปริมาณที่โจทย์ก าหนด ซึ่งหากนักเรียนที่ ยังไม่สามารถวาดภาพได้ถูกต้องครู
แนะน าให้เพื่อนในชั้นเรียนคนที่วาดภาพได้แล้วเข้าประกบและท าการช่วยเหลือแนะน าการวาด
ภาพที่ถูกต้องและครบถ้วน 3) นักเรียนควรน าปริมาณต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านโจทย์มาปรับเป็น
สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ โดยพิจารณาแนวการเคลื่อนที่  เชื่อมความสัมพันธ์ของปริมาณที่อยู่ในแนว
การเคลื่อนที่นั้น เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีความเก่ียวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์ข้อใด ควรเขียนสมการ
และค่าความสัมพันธ์ของแรงลัพธ์อย่างไร 4) นักเรียนควรมีการเขียนสมการความสัมพันธ์ที่ เป็นไป
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ตามเงื่อนไขของแรงลัพธ์ และท าการแทนตัวเลขให้ตรงกับตัวแปรทางฟิสิกส์ของปริมาณนั้น ๆ โดย
เช็คดูเคร่ืองหมายที่แสดงถึงทิศทางของแต่ละปริมาณ ก่อนเร่ิมด าเนินการทางคณิตศาสต ร์ 
5) นักเรียนควรน าค าตอบมาเขียนสรุปค าตอบ เพื่อดูว่าค าตอบที่ได้ตรงกับปริมาณที่โจทฺ ย์ต้องการ
ถามหรือไม่ โดยมีการระบุหน่วยให้ถูกต้อง และมีการตรวจสอบความถูกต้องและสมเหตุสมผล
หรือไม่ โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลตามความถนัดของนักเรียน เช่น การน าค่าตัวเลขค าตอบ
ไปแทนค่ าย้อนกลับเพื่อดู ความ เท่า กันของสมการทางคณิตศาสตร์ห รือ  การสรุปความ
สมเหตุสมผลเป็นข้อความโดยสรุปจากเงื่อนไขของสถานการณ์ที่โจทฺย์ก าหนด โดยในระหว่างที่ครู
แนะน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมกับให้ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายระหว่างเพื่อนที่นั่ง
ดา้นข้าง เพื่อนในชั้นเรียนฺและคฺ รู เพื่อทบทวนและอธิบายกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาส่วนที่ยังไม่
เข้าใจให้เกิดความเข้าใจมากขึน้  และหลังจากครูแนะน ากระบวนการต่าง ๆ ในการแก้โจทย์ปัญหา
ในข้อที่  1 เรียบร้อยแล้ว จึงมอบหมายให้นักเรียนลงมือท าข้อที่ 2 และ 3 ด้วยตนเอง โดยแยกกันท า 
และครูมีหน้าที่คอยสนับสนุนและแนะน านักเรียนในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานเช่นเคย ซึ่งผลที่ได้
คือ นักเรียนกลุ่มที่สามารถท าโจทย์ปัญหาจนได้ค าตอบเพิ่มจ านวนมากขึ ้น แต่วิธีการที่ได้มาซึ่ง
ค าตอบของนักเรียนกลุ่มที่สามารถท าโจทย์ปัญหาจนได้อาจยังไม่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม 
นักเรียนกลุ่มนี้สามารถแก้โจทย์ปัญหาจนได้ ค าตอบโดยระบุค าตอบได้ครบถ้วนตามที่โจท ย์
ต้องการทราบ แต่นักเรียนอีกกลุ่มยังคงต้องให้ครูแนะน าการเร่ิมต้นการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้ออยู่
โดยครูสามารถด าเนินการจัดการเรียนรู้ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปด้วยระยะเวลาที่เพียงพอซึ่ง เป็น
เวลา 30 นาที  

การสะท้อนความคิด  : ผู้ วิจัยพบว่า การใช้กิจกรรมการอภิปรายค าถามหลังจาก
การท ากิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน จะสามารถฺท าให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนเข้าใจเนื้อหาพร้อมกันทั้ง
ชั้นเรียนได้ ผลคือ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามในชั้นเรียนได้ถูกต้อง จนส่งผลให้นักเรียน
มีความม่ันใจในการเขียนค าตอบในการท าใบงานมากขึน้ ซึ่งยังมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ตอบค าถาม
เพื่อใช้ในการอภิปราย โดยอาจต้องมีการด าเนินการหาวิธีในเสริมแรงนักเรียน เพื่อให้นักเรียนกล้า
ออกความคิดเห็น หรือตอบค าถาม และร่วมอภิปรายกับเพื่อนทั้งชั้นเรียนแต่อย่างไรก็ตามเม่ือ
นักเรียนท าการตอบค าถามหลังจากท ากิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงความเข้าใจ
ของนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้ ซึ่งครูสามารถท าการปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป 
ผ่านการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้ อหามากขึ ้นได้ อีกทั้งการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา โดยการแนะน ารูปแบบการตอบค าถาม
แต่ละข้อ พร้อมกับการล  าดับขั้นตอนที่ควรพิจารณาก่อนหลังในการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละคร้ัง ก่อน
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ให้นักเรียนลงมือแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนที่มีการระบุข้อค าถามเพื่อกระตุ้ นการแสดงออกซึ่ง
ความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺานั้น ท าให้นักเรียนกล้าแสดงความสามารถฺมากย่ิงขึ ้น นักเรียน
มีความม่ันใจ และผลคือนักเรียนด าเนินการแก้โจทย์ได้ค าตอบที่ถูกต้องได้มากขึ ้นกว่าเดิม แต่
วิธีการที่นักเรียนบางส่วนแสดงออกมาเป็นวิธีการที่ครูแนะน า ไม่เกิดความหลากหลาย รวมถึง
นักเรียนกลุ่มที่ยังไม่สามารถท าโจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ต้องให้ครูแนะน าตัวต่อตัวทีละขั้นตอน 
ซึ่งแสดงถึงการที่ ครูเข้าไปมีบทบาทมากจนเกินไป นักเรียนไม่สามารถสร้างองค์ ความรู้จาก
กระบวนการคิ ดของนั กเรียนเองได้  แล ะยัง คงมีนักเรียนบางส่ วนที่ ไม่ส ามารถเขี ย นแสดง
ความสามารถบางความสามารถฺออกมาได้ เช่น การเขียนสมการและท าการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์เขียนหน่วยในขั้นสรุปค าตอบ และการตรวจสอบความสมเหตุสมผล ดังนั้นครูต้องหา
วิธีที่จะท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ในโจทย์ปัญหา โดยเน้นไปที่ตัว
ผู้ เรียนเป็นผู้ ส ร้างองค์ค วามรู้แล ะเน้นการแลกเปลี่ยนความ รู้ระหว่างกัน  เพื่อ ให้เกิดความ
หลากหลายของค าตอบแต่ละข้อค าถาม ซึ่ง เป็นค าตอบที่จะเสริมสร้างการด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหาแล้วได้ค าตอบที่ถูกต้อง ส่วนการน ากิจกรรมการอภิปรายร่วมกันมาใช้กับการตอบค าถาม
หลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นสร้างความสนใจ และขั้นส  ารวจและค้นหา สามารถใช้เพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาไปพร้อมกันทั้งชั้นเรียนได้ดี จึงควรน าไปใช้ต่อเพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนมากย่ิงขึน้ 

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนฺ รู้ที่  3 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ) 

การจัดการเรียนรู้ในขั้นสร้างความสนใจครูยังคงใช้การวีดีทัศน์แสดงสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน และใช้ข้อค าถาม พร้อมกับใช้การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อให้ครู
ทราบถึงความเข้าใจของนักเรียนเก่ียวกับสถานการณ์ของวีดิทัศน์ และท าการปรับความเข้าใจของ
นักเรียนบางส่วนที่ ยังคงบกพร่องผ่านการอภิปราย การเสนอแนะจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนและครู
เช่นเดิม และการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการทดลองในขั้นส  ารวจและค้นหาก็ยังคงใช้ค าถาม
ท้ายกิจกรรมพร้อมกับการน าค าตอบจากค าถามท้ายกิจกรรมมาท าการอภิปรายเช่นเดิมโดยมีการ
น ากิจกรรมการอภิปรายถูกน ามาใช้เพิ่มเติมกับการตอบค าถามหลังปฏิบัติกิจกรรมการสาธิตหน้า
ชั้นเรียนซึ่ง เป็นกิจกรรมที่ต่อจากกิจกรรมการทดลอง ซึ่งท าให้สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนให้ร่วมกันตอบค าถาม ท าการถกเถียงและอภิปรายระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อปรับ
ความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสถานการณ์การสาธิตได้ดี โดย
ก่อนท าการอภิปรายครูท าการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการอภิปรายที่ไม่เน้นไปที่การตอบถูกเพื่อให้
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ได้คะแนน แต่เน้นค าตอบที่หลากหลายของนักเรียนแต่ละคน เพื่ อน าค าตอบมาท าการร่วมกัน
อภิปรายว่าค าตอบไหนที่ถูกต้อง หรือค าตอบไหนที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  เพื่อให้
นักเรียนคลายความกังวลเร่ืองของการตอบไม่ถูกต้อง จนไม่กล้าตอบ ซึ่ง เม่ือท าการสัมภาษณ์
นักเรียนพบว่า นักเรียนคนที่  23 ให้ค าตอบว่า “ตอนแรกผมไม่อยากตอบครับกลัวตอบไม่ถูกแล้ว
โดนหักคะแนน แต่พอรู้ว่ามันเป็นแค่ให้เราบอกค าตอบไปเยอะ ๆ แล้วช่วยกันคิด ผมก็โอเคครับ ก็
อยากตอบมากขึน้” และนักเรียนคนที่ 12 ให้ค าตอบว่า “ผมชอบตอนตอบ พอแย่งกันตอบแล้วมัน
สนุกดี เพราะยังไงสุดท้ายครูกับเพื่อน ก็จะช่วยแนะน าค าตอบว่าที่ ถูกเป็นไง” ในส่วนของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ครูยังคงใช้ใบงานที่ระบุข้อค าถามตามกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา กระตุ้นความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา ได้แก่ 1) เขียนสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้ 2) วาดภาพการเคลื่อนที่พร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของปริมาณต่าง ๆ ตามที่โจทย์
ก าหนด 3) เขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ 4) เขียนก าหนดตัวแปรแทนปริมาณทางฟิสิกส์ 5) เขียน
หลักการและสมการความสัมพันธ์ 6) เขียนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 7) เขียนสรุปค าตอบ 8) 
เขียนตรวจสอบความสมเหตุสมผล ส  าหรับในข้อที่  1 ครูจะร่วมกันท าการแก้โจทย์ปัญหาไปพร้อม
กันทั้งชั้นเรียน โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกัน และร่วมกันอภิปรายค าตอบ
ของแต่ละข้อค าถาม โดยวิธีการนี้ส่ง เสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหา
นั้น ๆ ช่วยกันแสดงค าตอบออกมา ซึ่งครูท าหน้าที่เขียนค าตอบบนกระดาน เพื่ออภิปรายค าตอบใน
แต่ละข้อค าถามร่วมกันทั้งชั้นเรียน แต่วิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ครูใช้เทคนิคการค านวณของครูด าเนินการ และกลับมาอภิปรายในขั้นต่อ ๆ ไป
ร่วมกันอีกคร้ัง จนได้มาซึ่งค าตอบ และปล่อยให้นักเรียนท าโจทย์ปัญหาโดยแยกกันท าในข้อที่ 2 
และ 3 ซึ่งตัวอย่างการตอบค าถามในโจทย์ปัญหาข้อที่  2 และ 3 ของนักเรียนคนที่  50 เป็นดัง
ภาพประกอบ 29 
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ภาพประกอบ 29 ตัวอย่างการตอบค าถามในโจทย์ปัญหาข้อที่ 2 และ 3 ของนักเรียนคนที่ 50 

ผลที่ได้คือ นักเรียนมีความความม่ันใจและแสดงออกซึ่งความสามารถฺ ในการแก้
โจทย์ปัญหฺาแต่ละข้อได้รวดเร็วย่ิงขึน้ โดยบางส่วนครูยังคงต้องกระตุ้นการตอบค าถามอยู่ แต่แนะ
เพียงเล็กน้อยนักเรียนก็สามารถด าเนินการต่อได้ และเม่ือครูตรวจสอบค าตอบของนักเรียนแต่ละ
คนที่แสดงออกก็บ่งบอกถึงพัฒนาการด้านความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา แม้บางคนอาจจะ
ตอบข้อค าถามบางข้อยังไม่สมบูรณ์ แต่มีพัฒนาการที่ดีมากย่ิงขึ ้น โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือ 
นักเรียนบางส่วนมีการด าเนินการแก้โจทฺย์ปัญหฺาได้ค าตอบที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้การสรุป
ค าตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของนักเรียนผิดไปด้วยและบางส่วนก็ยังคงไม่เขียน
ค าตอบในส่วนของการสรุปและตรวจสอบค าตอบมีพัฒนาการในการเขียนแสดงค าตอบออกมา
มากย่ิงขึน้ 

การสะท้อนความคิด  : ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่า การอภิปรายค าตอบร่วมกันทั้งชั้นเรียน
เก่ียวกับค าถามท้ายกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถน ามาใช้ในการทบทวนความเข้าใจและใช้เป็น
วิธีการปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนให้เป็นความเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้องร่วมกัน  
ทั้งชั้นเรียนได้ดี ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชั้นเรียนมากขึ ้น ท าให้บรรยากาศในห้องเรียน
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ไม่น่ า เบ่ือ จึ งค วรน าไปใช้กับการส อนในแผนต่ อ  ๆ  ไป  แล ะในส่ วนของ การท าใบงาน  
ในการจัดการเรียนการสอนขั้นอธิบายและลงข้อสรุปที่มีการใช้ข้อค าถามตามกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา สามารถส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความสามารถฺ ในการแก้
โจทย์ปัญหฺาเป็นวิธีการที่ดี รวมไปถึงเม่ือมีการใช้การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อแสดงวิธีการ
หาค าตอบของนักเรียนแต่ละคน และมาร่วมกันสรุปค าตอบที่ถูกต้อง เป็นวิธีการที่ส ร้างความ
กระตือรือร้นให้นักเรียนและพร้อมที่จะบอกค าตอบของตนเองให้เพื่อนในชั้นเรียนทราบ แต่ส  าหรับ
นักเรียนที่เข้าใจยากหรือมีปัญหาในการแสดงความสามารถฺดังกล่าวในบางจุดและไม่กล้าที่จะถาม 
หรือแสดงตัวว่าท าไม่ได้ ท าให้ครูเข้าไม่ถึงนักเรียนกลุ่มนี้  โดยผู้วิจัยคิดว่าครูเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียน
มากจน เกิน ไป ทั้ ง เร่ิมต้ นการด าเนินการจัดการเรียนรู้ จนไปถึงกา รส รุปผล เม่ือเส ร็จสิ ้นการ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาในใบงาน โดยพฤติกรรมของครูที่ถือเป็นการควบคุมชั้นเรียนมากเกินไป
คือ สอนหรือแนะน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ให้กับนักเรียนด้วยวิธีการของครู และไม่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบที่ นักเรียนแต่ละคนเข้าใจ 
ดังนั้นครูควรสร้างบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นรูปแบบนักเรียนสอนนักเรียน ให้กลุ่มที่เรียนรู้เร็ว และ
มีเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาที่ต่างกัน มาช่วยในการด าเนินการน าเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็น
ตัวเลือกในส่วนของวิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ และลดบทบาทของครูในการตัดสิน
หรือควบคุมชั้นเรียนลง และให้อิสระในการน าเสนอความคิดเห็นในการแสดงออกถึงความสามารถฺ
ของนักเรียนผ่านการตอบข้อค าถามที่ระบุไว้ในโจทย์ปัญหา 

ผลการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนฺ รู้ที่  4 เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน (การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นเอียง)  

การจัดการเรียนรู้ในขั้นส ร้างความสนใจ  ขั้นส  ารวจและค้ นหา ครูมีการใช้การ
อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อท าการตอบค าถามหลังจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น การ
รับชมวีดิทัศน์ กิจกรรมการทดลอง และกิจกรรมการสาธิต เช่นเคย ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความคุ้น
ชินกับรูปแบบการเรียนรู้ลักษณะการร่วมกันแสดงความคิดเห็น แสดงค าตอบหลังการท ากิจกรรม 
จึงส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และสนใจในการหาค าตอบจากการท ากิจกรรมมากขึ ้น 
ส่วนในขั้นอธิบายและลงข้อสรุปครูใช้ใบงานที่ระบุข้อค าถามตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยารูปแบบเดิม และในการท าโจทย์ข้อที่ 1 ครูยังคงจะร่วมกันท าการแก้โจทย์ปัญหาไปพร้อม
กันทั้งชั้นเรียน โดยนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกัน และอภิปรายค าตอบ ซึ่งค าตอบจะถูกเขียน
ไว้บนกระดาน และสรุปค าตอบที่ถูกต้องมาใส่ในใบงานของนักเรียนแต่ละคน เม่ือเสร็จสิน้ในข้อที่ 
1 ครูให้เวลาในการท าโจทย์ข้อที่  2 และ 3 โดยเม่ือนักเรียนท าเสร็จครูจะสุ่มนักเรียนจ านวน 2 คน 
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เพื่อมาแสดงวิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาของตนเองและปล่อยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายการ
ตอบค าถามของเพื่ อนที่ออกมาน าเสนอ พร้อมปรับข้อบกพร่องของค าตอบที่ เพื่อน เขียนบน
กระดานร่วมกันให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผลที่ได้คือ นักเรียนมีส่วนร่วมกับชั้นเรียนอย่าง
เต็มที่นักเรียนที่ไม่กล้าถามหรือแสดงออกว่าไม่รู้ มีความกล้าที่จะถามเพื่อนที่ออกมาน าเสนอมาก
ขึน้ และเพื่อนทั้งชั้นเรียนสามารถช่วยกันอธิบายนักเรียนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถแก้
โจทย์ปัญหาได้ ให้มีความเข้าใจที่ ถูกต้องมากย่ิงขึ ้น  และผลที่ได้คือ นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่
สามารถตอบค าถามย่อยแต่ล ะข้อให้ครบถ้วนได้ มีการพัฒนาส ามารถเขียนระบุค าตอบให้
ครบถ้วนมากขึน้ โดยมีการเขียนระบุค าตอบทุกข้อค าถามย่อยได้แต่อาจเป็นค าตอบที่ยังไม่ถูกต้อง
โดยสมบูรณ์ ขึน้อยู่กับว่านักเรียนมีความเข้าใจโจทย์ปัญหฺาและสามารถน าประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้มากน้อยเพียงใดส่วนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่สามารถแก้โจทย์
ปัญหาได้ค าตอบที่ถูกต้อง แต่เขียนกระบวนการแก้โจทฺ ย์ปัญหาบางกระบวนการไม่ครบถ้วนนั้น มี
พัฒนาการโดยเขียนระบุค าตอบได้ครบถ้วนมากขึน้ เช่น การเขียนหลักการสมการที่ เก่ียวข้อง และ
เขียนสรุปค าตอบพร้อมตรวจสอบความสมเหตุสมผล ในส่วนของนักเรียนบางกลุ่มยังคงเขียนได้
เพียงแต่สิ่งที่โจทย์ก าหนด สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ เขียนแผนภาพที่ระบุปริมาณที่เก่ียวข้องได้ไม่
ครบ เขียนเพียงสมการกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแต่ไม่เขียนหลักการย่อยอ่ืน ๆ และไม่สามารถ
ด าเนินการแก้โจทย์ เขียนสรุปพร้อมกับตรวจสอบค าตอบได้ 

การสะท้อนความคิด : จากผลการท ากิจกรรม พบว่า การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น
เรียน  หลั งการท ากิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นั กเรียนเกิดความเข้าใจที่ ถูกต้อง ในเนื้อหาได้ ดี 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยังไม่กล้าถามและ หรือไม่เข้าใจว่าตนเองนั้นเกิดความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนตรงส่วนใด ได้มีการโต้แย้ง อภิปราย ซักถามเพื่อนร่วมชั้นเรียนและครู เพื่อให้ตนเอง
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ ้น และเม่ือมีการน าการอภิปรายค าตอบจากการน าเสนอการแก้
โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าชั้นเรียน สามารถท าให้ครูทราบถึง
ข้อบกพ ร่องในการแสดงออกซึ่งความสามารถฺของแต่ ละคน โดยมีการเปิดโอกาส ให้ ออกมา
น าเสนอวิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาจนได้มาซึ่งค าตอบหน้าชั้นเรียนและน าค าตอบที่น าเสนอ
แต่ละข้อค าถามย่อยมาท าการอภิปรายร่วมกัน จะส่งผลให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนที่
นักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ ้น ท าให้นักเรียนกล้าแสดงออกถึงความสามารถฺ ดังกล่าว ที่ ยั ง
บกพร่องและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในวิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลาย
จากการน าเสนอหน้าชั้นฺเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างประสบการณ์ในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา
การตรวจสอบค าตอบ และเป็นผลดีกับครูให้ได้ทราบถึงข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนจากการ
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ตอบค าถามในใบงานและระหว่างการพูดคุยกับเพื่อนในช่วงการอภิปราย และเม่ือสัมภาษณ์
นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ ได้ค าตอบเป็นดังนี้ นักเรียนคนที่ 41 “ผมชอบค าถามที่ให้หาค าตอบ
ในลักษณะที่เป็นขั้นตอนดีครับ ท าให้ผมรู้ว่าต้องดูอะไรบ้าง สังเกตอะไรบ้าง ” นักเรียนคนที่ 46 
“ชอบครับตอนที่ให้เพื่อนไปน าเสนอ ผมว่ามันท าให้รู้ว่าผมผิดตรงไหน” นักเรียนคนที่ 10 “ผมได้ รู้
พวกการแทนเลขจากเพื่อน ตอนเพื่อนออกมาท าให้ดูเพราะผมไม่เก่งเลข ” นักเรียนคนที่ 27 “ตอน
แรกผมคิดว่าตอนตรวจสอบค าตอบมันต้องเขียนสรุปยาว ๆ อย่างเดียว ตอนนี้ รู้แล้วครับว่ามันท า
ได้หลายแบบ ผมงงตั้งนาน” 

ดังนั้นผู้ วิจัยเล็ง เห็นว่า การอภิปรายค าตอบจากการน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตาม
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าชั้นเรียน สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาและการสรุปพร้อมตรวจสอบค าตอบที่หลากหลายได้ โดยการใช้ข้อ
ค าถามที่กระตุ้นความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
ที่ใช้ในการระบุในโจทย์ปัญหาแต่ละข้อ เป็นดังนี้  1) เขียนสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 2) วาดภาพการ
เคลื่อนที่พร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของปริมาณต่าง ๆ ตามที่โจทย์ก าหนด  3) เขียนสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบ 4) เขียนก าหนดตัวแปรแทนปริมาณทางฟิสิกส์ 5) เขียนหลักการและสมการ
ความสัมพันธ์ 6) เขียนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 7) เขียนสรุปค าตอบ 8) เขียนตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล ซึ่งแต่ละข้อค าถามที่ระบุในโจทย์ปัญหา จะสามารถสะท้อนให้ครูสามารถ
ทราบถึงความสามารถฺของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี และสามารถท าการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมความสามารถฺที่ยังบกพร่องให้เกิดการพัฒนาได้ดีย่ิงขึ ้น โดยผู้ วิจัย
เล็งเห็นว่าการใช้วิธีการน าเสนอการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาจนได้มาซึ่งค าตอบ ของนักเรียนที่มี
แนวทางในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา และการสรุปพร้อมตรวจสอบค าตอบด้วยวิธีที่แตกต่าง
กัน จะสามารถท าให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนมองภาพการแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลายมากขึ ้น 
อีกทั้งการน าค าตอบที่นักเรียนน าเสนอแต่ละข้อค าถามย่อยของนักเรียนที่ออกมาน าเสนอแต่ละคน 
มาท าการร่วมกันอภิปรายถึงความถูกต้อง และวิธีการที่เลือกใช้ จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเลือกใช้วิธีการในด้านการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา และตรวจสอบ
ค าตอบให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด จึงควรใช้การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและการอภิปราย
ค าตอบจากการน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าชั้น
เรียนในการจัดการเรียนรู้ ส  าหรับแผนต่อ ๆ ไป 
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ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

หลังการได้รับการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ของนักเรียนฺ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.11 โดยค่าเฉลี่ ยฺและส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฺฐานของความพึงพอใจรายด้าน เป็นดังนี้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยฺเท่ากับ 4.18 
และส่วน เบ่ียงเบนมาตรฺฐาน เท่ ากับ 0.17 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ฯ ท าการ
วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลเป็นดังตาราง 12 

ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

ความพึงพอใจหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

N x S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ข้อที่ 1 ครูมีการชี้แจงขอบเขตเนื้อหา จุดประสงค์ในการ
จัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียนแต่ละครั้งที่ชัดเจน 

50 4.42 0.76 มากที่สุด 

ข้อที่ 2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาส่งเสริมให้นักเรียนฺได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างฺกัน 

50 4.28 0.78 มากที่สุด 

ข้อที่ 3 เนื้อหาที่น ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเป็นเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 

50 3.92 0.90 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ความพึงพอใจหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

N x S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ข้อที่ 4 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาที่ครูใช้ท าให้นักเรียนสามารถฺแก้โจทยฺ์ปัญหา
ได้ดียิ่งขึน้ 

50 4.18 0.75 มากที่สุด 

ข้อที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยามีความหลากหลาย 

50 4.10 0.81 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรายด้าน 4.18 0.17 มากที่สุด 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
ข้อที่ 1 สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

50 4.00 0.83 มาก 

ข้อที่ 2 ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียน 

50 4.28 0.73 มากที่สุด 

ข้อที่ 3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาท าให้นักเรียนได้ มีโอกาสแสดงฺความคิดเห็น
ระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้ 

50 4.18 0.96 มากที่สุด 

ข้อที่ 4 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

50 4.14 0.78 มากที่สุด 

ข้อที่ 5 มีการสรุปและอภิปรายหลังการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

50 4.20 0.86 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรายด้าน 4.16 0.09 มากที่สุด 
ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ 

ข้อที่ 1 ส่ือ อุปกรณ์และเอกสารในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

50 4.16 0.84 มากที่สุด 

 

 



  133 

ตาราง 12 (ต่อ) 

ความพึงพอใจหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

N x S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ข้อที่ 2 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จากส่ือ และอุปกรณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

50 4.16 0.82 มากที่สุด 

ข้อที่ 3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้ส่ือ 
อุปกรณ์ 

50 4.06 0.87 มาก 

ข้อที่ 4 ครูชี้แจงแหล่งการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

50 4.18 0.96 มากที่สุด 

ข้อที่ 5 ส่ือ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสามารถหาได้จาก
ส่ิงรอบตัวในชีวิตประจ าวัน 

50 4.04 0.92 มาก 

ค่าเฉล่ียรายด้าน 4.12 0.06 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 

ข้อที่ 1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาท าให้นักเรียนทราบแนวทางการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

50 4.12 0.80 มากที่สุด 

ข้อที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา 

50 4.16 0.89 มากที่สุด 

ข้อที่ 3 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาด้วยเครื่องมือที่
หลากหลาย 

50 4.20 0.76 มากที่สุด 

ข้อที่ 4 นักเรียนมีความพึงพอใจในการวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา 

50 4.24 0.82 มากที่สุด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ความพึงพอใจหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

n x S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ข้อที่ 5 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียนได้รับข้อเสนอแนะเป็น
ข้อมูลย้อนกลับจากครู 

50 4.30 0.81 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรายด้าน 4.20 0.06 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.17 0.11 มากที่สุด 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ท าให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา และผลที่มีต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ซึ่งมีสาระส  าคัญในการสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1.เพื่อศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺ าทางฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
2.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา  

3. เพื่อเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ 
โพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.นักเรียนมีความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ โดยภาพรวมและกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหารายด้าน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ  
โพลยา สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนฺรู้ และสูงกว่าเกณฺฑ์ที่ก าหนด  

2.นักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาอยู่ในระดับมาก 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

กลุ่มที่ศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2562 เป็นโรงเรียนชายล้วน มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนนักเรียน 1,500 คน โดยถู กฺเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive 
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Sampling) จากห้องเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอนด้วยตนเอง และเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการแสดงออก
ซึ่งความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ จ านวน 50 คนซึ่งแบ่งเป็น 2 ห้องเรียน คือห้อง 
4/2 และ 4/3 ห้องละ 25 คน ถูกเลือกมาจากนักเรียน จ านวน 100 คน จากโรงเรียนเดียวกัน เป็น
ห้องเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถฺและได้รับการจัดการเรียนฺรู้แบบปกติ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีทั้งหมด 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนฺ รู้ ในเนื้อหาเร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เป็นแผนที่มีการ

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนฺ รู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอน โดยน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา ไปแทรกในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่ มีการน าเสนอสถานการณ์โจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ ได้แก่ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป และขั้นขยายความรู้  จ านวน 6 แผน แต่ละแผนใช้เวลาใน
การจัดการเรียนการสอน 2 คาบ (100 นาที)  ประกอบด้วย แผนที่ 1 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน แผน 2 เร่ือง การชั่งน ้าหนักในลิฟต์และเคร่ืองชั่งสปริง แผน 3 เร่ือง การออกแรงลากหรือดัน
วัตถุบนพื้นราบ แผนที่ 4 เร่ือง การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นเอียง แผนที่ 5 เร่ือง การลากหรือ
ดันวัตถุที่อยู่ติดกัน แผนที่  6 เร่ือง การลากหรือดันวัตถุที่อยู่ติดกันกรณีมีเชือกผูกระหว่างวัตถุ โดย
แผนได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการ
วัดและประ เมินผล และต รวจสอบความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาและการน าไปใช้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละแผนมีค่า 3.67-4.67 และค่าความ
เหมาะสมด้านการใช้ภาษาและการน าไปใช้  ของแต่ละแผนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.67-4.67 อยู่ใน
ระดับมากขึน้ไป และท าการปรับแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญและปรับ
ใบความรู้ให้เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนน าไปใช้จริง   

2. แบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ เป็นแบบวัดอัตนัย จ านวน 
6 ข้อ ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ซึ่งแบบวัดฯ ที่พัฒนาขึ ้น ได้ผ่านการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของความสามารถฺ ในการแก้โจทย์ปัญหฺาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาและการน าไปใช้ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 คน โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง เป็น 1 ทุกข้อ และค่าความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของ
ค าถามในแบบวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 - 4.67 จากนั้น น าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียน
จ านวน 80 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค านวณค่าความเชื่อม่ันของแบบวัด
ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.83 ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.63 และค่าดัชนีความยาก
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.23-0.35  ในส่วนของเกณฺฑ์การให้คะแนนแบบวัด มีค่าความเหมาะสมด้าน
ภาษาและการน าไปใช้อยู่ระหว่าง 4.20 - 4.50  
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับมี 4 
ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  ด้านการใช้สื่อการ
เรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล โดยแต่ละด้านมีข้อค าถามด้านละ 5 ข้อค าถาม รวม 20 ข้อ
ค าถาม โดยแบบสอบฺถามฯ ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะ
ของของความพึงพอใจ และตรวจสอบความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาและการน าไปใช้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนโดยแบบประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 ทุกข้อค าถาม และ
ความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ของข้อความอยู่เท่ากับ 5 ทุกข้อค าถาม 

 4. การศึกษาน าร่องก่อนน าเคร่ืองมือไปใช้จริง ผู้วิจัยน าแผนทั้ง  6 แผน รวมไปถึง
แบบวัด และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นห้องเรียนที่คละความสามารถฺและมีปัญหาด้านการแก้โจทย์ปัญหฺา
ทางฟิสิกส์ เหมือนกับกลุ่มที่ศึกษาพบปัญหาในด้านการบริหารจัดการเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละแผน และค าถามที่ใช้ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ไม่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนตอบ
ค าตอบที่ผู้วิจัยต้องการได้ จึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มที่ศึกษา 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลก่อนท าการทดลองใช้แผนกับ
กลุ่มที่ศึกษา (Pretest) ด้วยแบบวัด ซึ่งเป็นแบบวัดรูปแบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ และท าการด าเนิน
จัดการเรียนรู้ด้วยแผน จ านวน 6 แผน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวการปฺฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ในการ
ส่งเสริมความสามารถฺในการแก้โจท ย์ปัญหฺา ตามขั้นตอนของงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ที่ เป็นไปตามแนวคิดของ ซูเบอร์และส
เคอร์ริท (Zuber & Skerritt, 1992: 130) โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่  1 ขั้นวางแผน เป็นการวางแผนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน และน าปัญหา อุปสรรคจากการศึกษาน าร่อง ที่ศึกษาเก่ียวกับปัญหาที่ท าให้
นักเรียนไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์จนได้มาซึ่งค าตอบที่สมบูรณ์ได้ มาท าการ
วางแผนเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการศึกษาผลของการ
พัฒนาระดับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺา  

ขั้นที่  2 ขั้นปฏิบัติการ เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เร่ืองกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน มาใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการศึกษาผลของการพัฒนาระดับความสามารถฺ ตามที่ได้
วางแผนไว้ในขั้นที่  1 โดยการจัดการเรียนรู้ในแผนที่  1 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มีการแทรก
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป และ
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ขั้นขยายความรู้ ซึ่งเป็นขั้นที่มีการน าเสนอสถานการณ์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยจัดการเรียนรู้
เป็นเวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาท ี

ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต ผู้วิจัยท าการสังเกตพฺฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงการ
แก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้แบบสังเกตพฺฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหฺาที่นักเรียนแสดงออก
ระหว่างการสอน 

ขั้นที่  4 ขั้นการสะท้อน เป็นการสะท้อนผลจากการจัดการเรียนรู้ ผ่านการบันทึก
หลังการจัดการเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคหลังการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน สะท้อนจากใบงาน 
และสะท้อนผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับปัญหาที่ส่งผลต่อการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งผลเหล่านี้จะถูกน าไปท าการวางแผนเพื่อท าการ
ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ในแผนที่ 2 เร่ือง การชั่งน ้าหนักในลิฟต์และเคร่ืองชั่งสปริง และ
ท าการด าเนินการขั้นปฏิบัติการ และขั้นสังเกต แล้วจึงน ามาท าการสะท้อนผลอีกคร้ังในส่วนที่ได้
ท าการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการจัดการเรียนฺ รู้แผนที่  1 และสะท้อนปัญหาที่
เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้แผนที่  2 เพื่อน าสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นใหม่ 
ไปท าการหาวิธีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอีกคร้ัง และน าไปใช้ในแผนในล  าดับถัดไป โดยการ
ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นวางแผนขั้นปฏิบัติการขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผล 
จะมีการปรับปรุงลักษณะการด าเนินการวิจัยในแต่ละไปเร่ือย ๆ  จนครบ 6 แผน โดยหลังจาก
ด าเนินจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 6 แผนแล้ว จึงน าแบบวัดมาด าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
(Posttest) กับกลุ่มที่ศึกษาซึ่งใช้แบบวัด เป็นฉบับเดียวกับที่ใช้ในการวัดก่อนการจัดการเรียนรู้ และ
ใช้แบบสอบถามในการวัดฺความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยผู้วิจัยได้ท าการจัดกระท าข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบวัดฯ ด้วยการน า
แบบวัดมาท าการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนและน าผลคะแนนรวมที่ได้มาท าการ
แปลความหมายของระดับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาของนักเรียน  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามสมมติฐานการวิจัย คือ ตอนที่ 1 ผล
วิเคราะห์ความสามารถฺของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฺฐาน ตอนที่  2 คือ ผลการวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนความ 
สามารถฺของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนแล ะหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าทีส  าหรับกลุ่มที่ศึกษาที่ไม่
เป็นอิสระกัน (t-test for Dependent Samples) และการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถฺในการ
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แก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ กับเกณฑ์ 70% โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบทางเดียว (One Sample  
t-test แบบ One-Tailed test) ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนรฺะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัย เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา และผลที่มีต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.นักเรียนมีระดับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์อยู่ในระดับพอใช้ทั้ง
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 25.70 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.22 ส่วนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนฺ รู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 42.92 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฺฐาน15.49 และ
เม่ือน าคะแนนความสามารถฺ โดยภาพรวมทั้ง ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนฺ รู้มาเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนด (84 คะแนน) ( เอกวิทย์  ดวงแก้ว, 2559: 125) พบว่า หลังได้รับการ
จัดการเรียน รู้นักเรียนมีค่าค ะแนน เฉ ลี่ยความส ามารถฺ  ต ่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยล ะ 70 ที่ก าหนด  
(84 คะแนน) (เอกวิทย์  ดวงแก้ว, 2559: 125) โดยมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 2 คน และไม่ผ่าน
เกณฑ์ 48 คน 

2.เม่ือพิ จารณาผลคะแนนความสามารถฺในการแก้โจท ย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ราย
พฤติกรรม ทั้ง ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนฺรู้ พบว่า พฤติกรรมที่นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา รองลงมาคือ การเขียนแสดงแผนภาพ
พร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของปริมาณทางฟิ สิกส์ตามสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดการหา
วิธีการแก้โจทย์ปัญหา การด าเนิ นการแก้โจท ย์ปัญหา และการส รุปและตรวจสอบค าตอบ 
ตามล  าดับ  

3.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบวัด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมฺศึกษาปีที่ 4 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 และผลของการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยฺของความสามารถฺทั้ง 5 พฤติกรรม พบว่า หลัง
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ได้รับการจัดการเรียนรู้ทุกพฤติกรรมมีคะแนนความสามารถฺสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส  าคัญที่ระดับ .05 

4.แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มี
ทั้งหมด 4 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวปฏิบัติที่ดี  1 สื่อวีดิทัศน์ที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือ
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจร่วมกับค าถามกระตุ้นความคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา ส่งผลต่อการแสดงออกถึงความรู้เดิมของนักเรียน 

แนวปฏิบัติที่ดี 2 การใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับค าถามท้ายกิจกรรมส่งเสริมการวาดภาพและระบุปริมาณต่าง ๆ 
ที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ 

แนวปฏิบัติที่ดี  3 การใช้กิจกรรมการสาธิตในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสามารถส่งเสริมความเข้าใจในหลักการและสมการความสัมพันธ์ของ
ปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ 

แนวปฏิบัติที่ดี 4 การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและการอภิปรายค าตอบจาก
การน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าชั้นเรียนท าให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาและการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  

5.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากขึ ้นไปทุกด้าน
โดยความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ ยฺเท่ากับ 4.18 ด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านการวัดและ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ซึ่งในภาพรวมความพึงพอใจของฺนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ มีต่อการจัดการเรียนฺรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
อยู่ในระดับ มากที่สุด 

อภิปรายผล 

ประเด็นที่ผู้ วิจัยน ามาท าการอภิปรายผลมี 5 ประเด็น คือ 1) ผลคะแนนความสามารถฺใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา 2) ผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์รายพฤติกรรม 
เม่ือได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 3) ผลคะแนนเฉลี่ยความ
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ กับเกณฑ์ที่ก าหนด 4) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนฺ รู้
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โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ 5) ความพึงพอใจของฺนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนฺรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา เป็นดังนี้ 

1. ผลคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์
ของนักเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีนัยส  าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึง การจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ได้เป็นอย่าง
ดี ทั้งนี้  เนื่องจากการจั ดการเรียน รู้โดยใช้กระบวนแก้โจท ย์ปัญหาของโพลยา มีการปฏิบัติ
ตามล  าดับขั้นที่ชัดเจน จนได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นหนึ่งในวิธีการที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์หาค าตอบของโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ให้กับนักเรียนได้  ทัง้ ยังลดบทบาทครูผู้สอนให้เป็น
เพียงผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก แนะน าและให้ค าปรึกษากับนักเรียน ดังงานวิจัยของ อาชิ  
ดาราแม (2559: 31)  ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้กระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เป็น
กระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาอย่างรอบคอบและมีขั้นตอนชัดเจน จึงสามารถกล่าวได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสามารถท าให้ความสามารถฺในการแก้
โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนพัฒนาขึน้ได้ กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา (Polya, 
1945: 1 -5) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ขั้นที่  2 การ
วางแผนการด าเนินการแก้โจทย์ ขั้นที่  3 การด าเนินการตามแผนฺ และขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการจัดการเรียนรู้ โดยน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ไปใช้ใน
การสร้างข้อค าถามย่อย ๆ ที่เป็นล  าดับขั้นตอน โดยท าการแทรกข้อค าถามไว้ในโจทย์ปัญหาของ 
ใบงานที่ก าหนดไว้ แต่ละแผน ข้อค าถามเหล่านี้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกถึงความ  
สามารถฺดังกล่าว โดยข้อค าถามที่ระบุในแต่ละขั้นตอนของกระบวนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
สามารถส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถฺแต่ละพฤติกรรมได้ ดังนี้  ข้อค าถามที่ระบุ
ให้ นักเรียน  “เขียนสิ่งที่ โจทย์ก าหนด ให้” และ “วาดแผนภาพ ” เป็นข้อค าถามที่ เป็นไปตาม
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่  1 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา โดยข้อค าถามนี้ส่งผลให้
นักเรียนแสดงพฤติกรรมการอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์ปัญหา การเขียนสิ่งที่โจทย์ปัญหา
ก าหนดพร้อมเงื่อนไขของสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาเป็นรูปแบบข้อความ ซึ่งรวมไปถึงการวาด
แผนภาพพร้อมระบุขนาดและทิศทางของปริมาณต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดได้ 2) 
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ข้อค าถามที่ระบุให้นักเรียน “เขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ”, “ก าหนดตัวแปรแทนปริมาณทาง
ฟิสิกส์” และ ”เขียนหลักการและสมการทางฟิสิกส์ที่ เก่ียวข้อง ” ซึ่ง เป็นข้อค าถามที่เป็นไปตาม
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่  2 การวางแผนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา โดยข้อค าถามนี้
ส่งผลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการน าองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาก าหนดมาเขียนเป็นตัวแปร
ทางฟิสิกส์ ในรูปของสมการและท าการวางแผนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา หาความสัมพันธ์
ของตัวแปรทางฟิสิกส์ตามที่โจทย์ก าหนด 3) ข้อค าถามที่ระบุให้นักเรียน “แสดงวิธีท า” ซึ่งเป็นข้อ
ค าถามที่เป็นไปตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่  3 การด าเนินการตามแผนฺ  โดยข้อค าถามนี้
ส่งผลให้นักเรียนสามารถน าค่าที่เป็นตัวเลข หรือค่าตัวแปรที่เป็นตัวแทนของปริมาณต่าง ๆ ที่ระบุ
ไว้ในโจทย์ปัญหามาแทนลงในสมการตามเงื่อนไขของสถานการณ์ในโจทย์ปัญหา และด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ จนได้มาซึ่งค าตอบ 4) ข้อค าถามที่ ระบุให้ นัก เรียน “สรุปค าตอบ ” แล ะ 
“ตรวจสอบค าตอบ” ซึ่ง เป็นข้อค าถามที่เป็นไปตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่ 4 ตรวจสอบ
ผลลัพธ์ โดยข้อค าถามนี้ส่งผลให้นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเขียนสรุปค าตอบในรูปแบบ
ข้อความบรรยายถึงปริมาณที่โจทย์ต้องการทราบ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์และระบุค่าที่
เป็นค าตอบ พร้อมทั้งระบุหน่วยของปริมาณทางฟิสิกส์นั้นได้ และสามารถตรวจสอบความเป็นเหตุ
เป็นผลของค าตอบตามรูปแบบของแต่ละสถานการณ์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ได้แก่ การสรุปความ
สมเหตุสมผลจากการค านวณค่าย้อนกลับเพื่อดูความเท่ากันของสมการทางคณิตศาสตร์การหา
ปริมาณที่โจทย์ต้องการทราบจากการด าเนินการอีกวิธีหนึ่งเพื่อตรวจสอบค าตอบหรือการวิเคราะห์
และระบุถึงความสมเหตุสมผลที่ได้มากับเงื่อนไขที่สถานการณ์ในโจทย์ปัญหาก าหนดได้  โดยการ
ใช้ข้อค าถามตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่ระบุไว้ในใบงานของแผนทั้ง 6 แผน 
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ จึงท าให้
คะแนนความสามารถฺหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ ทิตยา สลิน (2562: 103) ที่ มีการก าหนดข้อค าถามที่เป็นไปตาม
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเพื่อใช้ในการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามารถฺให้ได้
เต็มศักยภาพมากที่สุด โดยข้อค าถามที่ใช้เป็นดังนี้“โจทย์ต้องการอะไร”, “โจทย์ก าหนดอะไรบ้าง ”, 
“เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ”, “ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา” และ “พิจารณา
ความถูกต้องของค าตอบ” ซึ่งข้อค าถามนี้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนแสดงค าตอบที่ เป็นล  าดับ
ขั้นตอนและเป็นไปตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยแสดงออกถึงพฤติกรรมความ
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้คะแนนความสามารถฺ ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
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2. ผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์รายพฤติกรรมเม่ือ
ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนฺรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาสามารถพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาของนักเรียนและเม่ือพิจารณาเป็น
รายพฤติกรรมทั้ง  5 พฤติกรรม ได้ แก่ 1) การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 2) การเขียนแสดง
แผนภาพ  3) การหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา 4) การด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 5) การสรุปและ
ตรวจสอบค าตอบ จะเห็นได้ว่าความสามารถฺในการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดทั้งนี้เพราะนักเรียนต้องท าความเข้าใจสถานการณ์ในโจทฺย์ปัญหาและน าปริมาณต่าง ๆ 
ที่โจท ย์ปัญหากล่าวถึงมาใช้เป็นข้อมูล ในการแก้สถานการณ์ โจท ย์ปัญหา ต ามขั้นที่  1 ของ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ซึ่งความสามารถฺในการท าความเข้าใจโจทฺ ย์ปัญหาเป็นสิ่ง
ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากการอ่านสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาและแสดงออกถึงสิ่งที่โจทย์ระบุ
มาได้ซึ่งถือเป็นความสามารถฺที่เป็นพื้นฐานที่สุดในการแก้โจทฺย์ปัญหาส  าหรับพฤติกรรมที่นักเรียน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมในการสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบ ถึงแม้ ว่า
ครูผู้สอนด าเนินการ แนะน ารูปแบบการสรุปและตรวจสอบค าตอบ อีกทั้ง มีการใช้การอภิปราย
ร่วมกันทั้งชั้นเรียนในแต่ละข้อค าถามย่อยตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา และใช้
วิธีการให้นักเรียนที่สามารถด าเนินการแก้โจทย์ได้ถูกต้องมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและท าการ
อภิปรายค าตอบ โดยถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าใจยากไม่กล้าสอบถามครูผู้สอน หรือ
แสดงตัวว่าท าไม่ได้ สอบถามเพื่อนหน้าชั้นเรียนถึงเทคนิคและวิธีการที่ได้ค าตอบที่ถูกต้อง อย่างไร
ก็ตาม วิธีการดังที่กล่าวมา ยังไม่สามารถท าให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการสรุป
ค าตอบและตรวจสอบฺค าตอบสูงขึ ้นได้อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่สามารถท าความเข้าใจถึงความ
เป็นเหตุเป็นผลฺของค าตอบที่ได้มากับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ที่ก าหนด รวม
ไปถึงไม่สามารถใส่หน่วยของปริมาณทางฟิสิกส์จากค าตอบที่ค านวณได้และนักเรียนบางส่วนอาจ
ไม่สามารถแสดงพฤติ กรรมในองค์ประกอบสุดท้ายเนื่องจากไม่สามารถแสดงพฤติกรรมใน
องค์ประกอบก่อนหน้าได้จนท าให้ไม่สามารถแสดงออกถึงกระบวนการตรวจสอบการได้มาของ
ค าตอบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญารัตน์  บัวก่ิง (2549: 50)  คิลเดอร์ (Çıldır, 2019: 2) 
วิษณุ  นภาพันธ์ (2561:  257) และ พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ (2555:  2464) ที่พบว่า นักเรียนจะ
สามารถแสดงพฤติกรรมในการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมอ่ืน ๆ 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มฺลดลงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่สามารถแสดงออกถึง
พฤติกรรมการแก้โจทย์ปัญหาจากขั้นตอนก่อนหน้าได้ จึงไม่สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมการแก้
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โจทย์ปัญหาในขั้นตอนถัดไปได้อย่างสมบูรณ์เพราะแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน
จะท าให้นักเรียนได้มาซึ่งค าตอบที่สมบูรณ์  และแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาที่ ถูกต้องและ
เหมาะสมแต่หากนักเรียนไม่สามารถท าตามขั้นตอนท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา การวางแผนการ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา และการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา ก็จะไม่สามารถไปถึงขั้นตอนการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ได้  

3. ผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ กับเกณฑ์ที่
ก าหนด 

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ต ่ากว่าเกณฺฑ์ที่ก าหนด คือ 70% หรือ 84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 
คะแนน พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวนมาก โดยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้มี
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 50 คน และหลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้มีนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์เพียง 2 คน และไม่ผ่านเกณฺฑ์จ านวน 48 คน ส่วนคะแนนเฉลี่ยความสามารถฺของนักเรียน
โดยรวม ไม่ผ่านเกณฺฑ์ 70% เช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้อสอบที่ผู้ วิจัยสร้างขึ ้นค่อนข้างมีความ
ซับซ้อน เม่ือพิจารณาจากค่าความยากที่วิเคราะห์ได้พบว่ามีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.23-0.35 
แล ะอาจเป็น เพ ราะผู้ วิจั ยได้ ก าหนด เกณฺ ฑ์ ที่ สู ง เกิน ไป ไม่ต รงกับบริบทของนั กเรียน  ที่ มี
ความสามารถแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
เฉลี่ยความสามารถก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ มีค่า 8.22 และ 
15.49 ตามล  าดับ ซึ่งหมายถึงมีการกระจายตัวของคะแนนค่อนข้างสูง คะแนนสูงสุดและคะแนน
ต ่าสุดมีความแตกต่างกันมาก และจากการพิจารณาค าตอบจากแบบวัดของนักเรียนแต่ละคน 
ให้ผลไปในทางเดียวกันคือ นักเรียนมีปัญหาด้านการแสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถฺในการ
แก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ที่หลากหลาย จึงส่งผลให้มีนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถฺไม่
ผ่านตามเกณฺฑ์ที่ก าหนดจ านวนมาก และอีกปัญหาที่พบคือเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจแบบวัดความ
สามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ซึ่งเป็นแบบวัดอัตนัย ยังมีความไม่ยืดหยุ่นในส่วนของ
ค าตอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจแบบวัด โดยนักเรียนสามารถเขียนค าตอบที่ถูกต้องได้ตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ์การตรวจแบบวัด แต่กระบวนการได้มาซึ่งค าตอบนั้นนักเรียนเขียนไม่ครบถ้วน
ตามที่ เกณฺฑ์ในการตรวจแบบวัดก าหนด แล ะอาจเป็น เพ ราะนั กเรียนคิด ในใจไม่ได้แสด ง
กระบวนการได้มาของค าตอบ จึงส่งผลต่อคะแนนความสามารถฺของนักเรียนซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอกวิทย์ ดวงแก้ว (2558:  91) ในด้านคะแนนเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
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ที่ก าหนด โดยงานวิจัยนี้ศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้กลวิธีเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ซึ่งบริบทของนักเรียนที่มี
ความรู้พื้นฐานในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ที่ดีระดับหนึ่ง โดยสังเกตได้ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนฺรู้มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 12.69 จากคะแนนฺเต็ม 30 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 42.30 ของคะแนนเต็ม และ เป็นนักเรียนที่คละความสามารถฺ เม่ือท าการวัดความ 
สามารถฺของนักเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดเพียง 25 คน จากนักเรียนทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ  55.56 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยของ ฮกเฬง เสียง (2562: 63) ที่ท าการศึกษาความสามารถฺใน
การแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนฺปลาย โดยใช้แบบวัดอัตนัย 
พบว่าระดับความสามารถฺโดยภาพรวมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และเม่ือ
พิจารณาคะแนนนักเรียนรายบุคคลมีนักเรียนจ านวนมากที่อยู่ในกลุ่มไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 65 
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากเกณฺฑ์ที่ก าหนดสูงเกินไป ดังนั้น ในการศึกษา
วิจัยจึงควรต้องมีการปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับกับนักเรียน โดยค านึงถึงความสามารถฺและองค์
ความรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียนเป็นส  าคัญ  

4. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่
ส่งผลต่อความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 

4.1 แนวปฏิบัติที่ดี 1 สื่อวีดิทัศน์ที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือ
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจร่วมกับค าถามกระตุ้นความคิดในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา ส่งผลต่อการแสดงออกถึงความรู้เดิมของนักเรียนโดยแนวปฏิบัตินี้ได้มา
จากผลการน าสื่อวีดิทัศน์ และการใช้ค าถามกระตุ้นความคิดไปใช้จัดการเรียนรู้ในแผนที่ 1-3 ในขั้น
สร้างความสนใจ โดยมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ จากการตอบค าถามของนักเรียนและการ
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน จากนั้นน าปัญหาและอุปสรรคมาท าการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า แนวปฏิบัตินี้ส่งผลต่อการแสดงออกถึงความรู้เดิมของนักเรียน และสามาร ถปรับ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์ ให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกันทั้งชั้นเรียนผ่านการ
รับชม วีดิ ทัศน์  แล ะการตอบค าถามกระตุ้ นค วามคิ ดร่วม กัน เก่ียวกับการท าความเข้ าใ จ  
วีดิ ทัศน์ที่ มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กมลทิพย์ ส  าราญจักร์ (2561:  69) และบีเซน (Bezen, 2016: 110) ได้กล่าวว่า การใช้สื่อวีดิทัศน์
เชื่อม โยงกับความเป็นจ ริงหรือเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  ส ามารถที่ จะกระตุ้ นให้นั กเรียน
แสดงออกถึงความรู้และประสบการณ์เดิม ซึ่ง ถือเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน อีกทั้งยัง
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สามารถน าประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ในการท าความเข้าใจในเนื้อหาที่ จะเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่าน
การแสดงออกในรูปของการตอบค าถามที่เป็นการอธิบายสถานการณ์ในวีดิทัศน์นั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงท าให้ครูผู้สอนทราบถึงพื้นฐานความเข้าใจของนักเรียนว่ามีความเข้าใจในทิศทาง
ที่ถูกต้องหรือมีความเข้าใจที่ผิดไปจากความเป็นจริงได้เป็นอย่างดีและผู้ วิจัยท าการจัดการเรียนรู้
ในแผนที่  5 ซึ่ง เป็น เนื้อหาเก่ียวกับแรงที่กระท าระห ว่าง วัตถุที่อยู่ติดกัน โดยเล็งเห็นถึงการใช้
กิจกรรมเกม เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เก่ียวกับแรงที่กระท าระหว่างวัตถุที่อยู่ติดกันด้วยตนเอง 
ผ่านการสัมผัสทางร่างกายโดยไม่ได้ต้อง มีการใช้อุปกรณ์ ซึ่งส ร้างความสนใจให้กับผู้ เรียนได้เป็น
อย่างมาก การใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมสามารถเต รียมความพร้อมนักเรียน ก่อน
ท าการศึกษาสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวันจากวีดิทัศน์ได้ และสามารถกระตุ้นให้รับรู้ถึงแรงที่
กระ ท าระหว่างวัตถุที่ อยู่ติดกัน ได้ ด้วยตนเอง  โดยสอดคล้องกับงานวิจั ยของ คอร์ทเม เยอ ร์ 
(Kortemeyer, 2017: 5) และทรงศรี สรณสถาพร (2560: 144)  ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
เกม ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสถานการณ์จ าลองเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยร่วมกิจกรรมผ่านการเล่น  และการเล่นนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงและ
กติกาบางอย่างที่ก าหนดขึ ้น ซึ่งข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลของการเล่น
เกมนักเรียนจะสามารถน ามาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนฺ รู้ได้ต่อไป โดยในระหว่างที่
นักเรียนร่วมกิจกรรมเกมที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาทางฟิสิกส์ที่ มีความซับซ้อนก็จะสามารถลดความ
กังวลในการเรียนได้ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน
ในเนื้อหามากย่ิงขึน้ 

4.2. แนวปฏิบัติที่ดี 2 การใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับค าถามท้ายกิจกรรมส่งเสริมการวาดภาพและระบุ
ปริมาณต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ โดยแนวปฏิบัตินี้ได้มาจากผลการ
ใช้กิจกรรมการทดลองในขั้นส  ารวจและค้นหา ในแผนที่ 1-3 ซึ่งมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตชั้นเรียนโดยผู้ วิจัย พร้อมจดเป็นบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และสัมภาษณ์นักเรียน
ในชั้นเรียน จากนั้นน าปัญหาและอุปสรรคมาท าการปรับปรุงและพัฒนา พบว่าแนวปฏิบัติที่ใช้
กิจกรรมการทดลองมาจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน รวมไปถึงมีการใช้ข้อค าถามท้ายการท ากิจกรรมการ
ทดลองที่กระตุ้นให้นักเรียนวาดแสดงภาพ พร้อมระบุปริมาณต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องตามเงื่อนไขของ
สถานการณ์ในแต่ละข้อค าถาม สามารถส่งเสริมให้นักเรียนวาดภาพและระบุปริมาณต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ โดยใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมการทดลอง ที่มีการสร้างสถานการณ์
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จ าลองขึน้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตีรณา ชุมแสง  (2560:  1187) และคา
รากา (Karaca, 2017: 201)  ที่กล่าวว่า การที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลอง ถือเป็นการค้นคว้าเก็บข้อมูลหาหลักฐานและน ามาตีความเพื่อหาข้อสรุปในส่วนของ
หลักการด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ที่ เกิดขึน้ได้ และ
สามารถสื่อถึงความเข้าใจผ่านการวาดภาพการเขียนปริมาณต่าง ๆ ในภาพ หรือการตอบค าถาม
ท้ายกิจกรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า กิจกรรมการทดลองซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดประสบการณ์ให้กับ
นักเรียนสามารถส่งเสริมการวาดภาพ เพื่ อให้เห็นถึงค วามสัมพันธ์ของปริมาณที่เกิดขึ ้น ใน
สถานการณ์นั้น ๆ ได้  

4.3. แนวปฏิบัติที่ดี 3 การใช้กิจกรรมการสาธิตในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสามารถส่งเสริมความเข้า ใจในหลักการแล ะสมการ
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ โดยแนวปฏิบัตินี้ได้มาจากการท า
กิจกรรมการสาธิตต่อจากการท ากิจกรรมการทดลองในขั้นส  ารวจและค้นหาของการจัดการเรียนรู้
ในแผนทั้งหมด 3 แผนคือ แผนที่ 1-3 โดยเป็นกิจกรรมการสาธิตสถานการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ในกิจกรรมการทดลอง แต่มีการใช้เงื่อนไขที่แตกต่างออกไป ซึ่งเม่ือท าการสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้ จากใบงาน และการสัมภาษณ์นักเรียนแล้ว จึงน าปัญหาและอุปสรรคมาท าการ
ปรับปรุงและพัฒนา พบว่า แนวปฏิบัตินี้สามารถส่งเสริมความเข้าใจในหลักการและสมการ
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียน
ตอบค าถามเก่ียวกับความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่ เกิดขึ ้นในสถานการณ์การสาธิต และ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์ต่าง ๆ จนได้
ข้อสรุปถึงหลักการและสมการทางฟิสิกส์ที่ ถูกต้องได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สเตวาร์ท 
(Stewart, 2005: 131) และพรชัย ป่ินทองพันธุ์  (2558: 40) ที่ได้กล่าวว่าการใช้กิจกรรมการสาธิต 
เพื่อแสดงสถานการณ์จ าลองทางฟิสิกส์ ท าให้นักเรียนได้เห็นถึงกระบวนการเกิดสถานการณ์ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ กัน โดยหลังเสร็จสิ ้นกระบวนการสาธิตในชั้นเรียนผู้วิจัยได้มีการน าผล
ของการเกิดสถานการณ์นั้น ๆ มาท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านการซักถามจากนักเรียนด้วยกัน 
และค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในการสาธิต 
สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการทางฟิสิกส์ได้มากย่ิงขึน้ อีกทั้ง ยังสามารถน าหลักการทาง
ฟิสิกส์ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

4.4 แนวปฏิบัติที่ดี  4 การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและการอภิปรายค าตอบ
จากการน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าชั้นเรียนท าให้
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นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาและการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์แนวปฏิบัติ
นี้ได้มาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายค าถามหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นสร้าง
ความสนใจ ขั้นส  ารวจและค้นหา ร่วมกันทั้งชั้นเรียน อีกทั้งเม่ือมีการน าข้อค าถามตามกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยาไประบุไว้ในโจทย์ปัญหา โดยให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ใน
ขั้นสร้างความสนใจ และส  ารวจและค้นหา มาใช้ในการด าเนินการเพื่อศึกษาสถานการณ์โจทย์
ปัญหา มีการอภิปรายค าตอบจากการน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยาหน้าชั้นเรียน ซึ่ง มีการน ากิจกรรมการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและการอภิปราย
ค าตอบจากการน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าชั้น
เรียนมาท าการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ แผนที่ 1-4 แล้วท าการจดเป็นบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ ท าการสัมภาษณ์นักเรียน และสังเกตจากการการตอบค าถามในชั้นเรียน และการท า
ใบงานที่ 2 ในแต่ละแผน จากนั้นน าปัญหาและอุปสรรคมาท าการปรับปรุงและพัฒนา พบว่า การ
อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน และการอภิปรายค าตอบจากการน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาตาม
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหน้าชั้นเรียนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องใน
เนื้อหาและการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดยเป็นการน าค าตอบที่ได้จากการที่นักเรียน
ตอบค าถามหลังจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ มาท าการร่วมกันอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน 
สามารถท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ เรียนไปพร้อมกันทั้งชั้นเรียน โดยปรับความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ผ่านการท ากิจกรรมการอภิปรายระหว่างนักเรียนและครู พร้อมสรุปค าตอบที่ถูกต้อง
จนท าให้เกิดความเข้าใจไปพร้อมกัน รวมไปถึงการน าวิธีการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติการแก้โจทย์
ปัญหาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาด้วยตนเอง มาใช้ร่วมกับวิธีการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน เพื่อน าค าตอบที่ได้มาท าการอภิปรายร่วมกัน ซึ่ งถือ เป็นการสร้างประสบการณ์ ในการ
ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์ปัญหา การแทนค่าของปริมาณ
ต่าง ๆ ลงในสมการ การค านวณทางคณิตศาสตร์ การเขียนสรุปค าตอบพร้อมหน่วยที่ ถูกต้อง และ
การตรวจสอบความสมเหตุสมผล เพื่อเป็นทางเลือกในการหาวิธีการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาที่ดี
ที่สุดส  าหรับนักเรียนแต่ละคนผ่านการอภิปรายร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทรูเดล 
(Trudel, 2008: 280) และ อมรรัตน์ บุบผโชติ (2558: 60) ที่มีการน าเทคนิคต่าง ๆ ที่นักเรียนท า
การแก้โจท ย์ปัญหา มาท าการน าเสนอหน้าชั้น เรียนแล ะให้นั กเรียนมี โอกาสอภิปราย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันพิจารณาส่วนที่ถูกต้อง และส่วนที่ยังผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน 
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน และครูมีหน้าที่อ านวยความสะดวก และให้ความรู้เพิ่มเติมใน
บางส่วนที่นักเรียนไม่สามารถอภิปรายกันได้ ซึ่งการอภิปรายการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาที่
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น าเสนอหน้าชั้นเรียนนั้น ท าให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลาย สามารถท าให้นักเรียน
ที่ยังไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้ หรือไม่สามารถแสดงเหตุผลของการตอบค าถามนั้น 
ๆ ได้ มีประสบการณ์ และน าวิธีการที่ตนเองเข้าใจมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันในการแก้
โจทย์ปัญหาได้อีกด้วย 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา 

ระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ถึงแม้ผล
คะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนอยู่เพียงระดับพอใช้ และมี
นักเรียนที่มีคะแนนความสามารถฺไม่ผ่านเกณฑ์จ านวนมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมการทดลองการสาธิต การอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
และเกม โดยในระหว่างการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ผู้วิจัยจะท าการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในการร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
อย่างดี และมีความพร้อมเสมอต่อการท ากิจกรรมในชั้นเรียน สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกเชิงบวกที่
ส่งผล ให้ ระดับความพึ งพอใจโดยภาพรวมและรายด้ านมีค่ าอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้าน 
สอดคล้องกับงาน วิจัยของ  น ้าฝน  กันมา (2558:  263) ที่ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้มีการสะท้อนความคิดของตนเองในระหว่าง
ท ากิจกรรม จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเชิงบวกและท าให้ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับที่สูง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1.1 แผนการจัดการจัดการเรียนฺ รู้ ที่มีการใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
ทั้ง  6 แผนในงานวิจัยนี้  สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถฺ ในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง
ฟิสิกส์ ในเนื้อหาเร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่ง เป็นเนื้อหาที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนแสดงออกถึง
ความสามารถฺได้มากย่ิงขึน้ ทั้งนี้ครูผู้สอนควรเลือกใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
การใช้สื่อวีดิทัศน์ การใช้กิจกรรมการทดลอง การสาธิตการใช้ค าถามกระตุ้นความคิด และการระบุ
ข้อค าถาม เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความม่ันใจในการแสดงออกถึงความสามารถฺในการแก้
โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ได้ดีมากย่ิงขึน้ แต่ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีลักษณะเป็นกิจกรรม
การทดลอง การสาธิต และกิจกรรมที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม ต้องใช้เวลานานใน
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การจัดการเรียนการสอน การจัดเตรียมอุปกรณ์และแจกอุปกรณ์กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม การจัดโต๊ะ
เรียนเป็นกลุ่มการทดลอง และท าการจัดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรมวางไว้บนโต๊ะแต่ละ
กลุ่ม สามารถช่วยลดเวลาในการจัดการสอนได้  

1.2 การใช้แบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ตามแนวทาง
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่พัฒนาขึน้สามารถน าไปใช้วัดและจ าแนกความสามารถฺ
ของผู้เรียนได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของแบบวัดฺนี้คือระดับความซับซ้อนของโจทย์แต่ละข้อที่ไม่
เท่ากัน ส่งผลต่อเวลาในการท าแบบวัดฯ ของนักเรียน ดังนั้น ผู้ที่มีความสนใจที่จะน าแบบวัดฯ นี้ไป
ใช้อาจมีการปรับความซับซ้อนของขั้นตอนในการด าเนินการแก้โจทฺ ย์ปัญหาของแบบวัดแต่ละข้อ
ให้มีความซับซ้อนที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ผู้เรียนแสดงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์
ได้ไม่แตกต่างกันในแต่ละข้อ หรืออาจไล่ระดับความซับซ้อนจากน้อยไปถึงมากเพื่อให้นักเรียน
สามารถศึกษาสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดและแก้ปัญหาได้ซับซ้อนมากขึน้เร่ือย ๆ  

1.3. เกณฑ์การให้คะแนนฺแบบวัดเป็นแบบรายข้อ ซึ่งสามารถใช้ได้ดีเฉพาะการตรวจ
แบบวัดของนักเรียนบางกลุ่มเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีการแสดงความสามารถฺ ในการแก้
โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ที่ละเอียดครบถ้วน เขียนทุกรายละเอียดที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์
โจทย์ปัญหา ส่วนนักเรียนบางคนหากใช้เกณฑ์นี้ในการตรวจอาจส่งผลต่อคะแนนที่ได้ เพราะ
นักเรียนบางคนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์จนส  าเร็จได้  แต่ขาดการแสดงออกในบาง
ขั้นตอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนน นักเรียนจะไม่ได้รับคะแนนที่ครบถ้วน ดังนั้น หากผู้ที่สนใจเกณฑ์
ในการตรวจแบบวัดที่ส ร้างขึ ้นตามแนวทางกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาไปปรับใช้ ต้อง
เน้นย ้าให้นักเรียนตอบค าถามในทุกข้อตามล  าดับขั้นตอนการโจทย์ปัญหา และสามารถน าเกณฑ์
ในการให้คะแนนนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหาแต่ละรายวิชานั้น ๆ และบริบทของ
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการพัฒนาความสามารถฺในการแก้โจทฺ ย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ได้ โดยอาจใช้
เคร่ืองมือที่หลากหลายร่วมด้วย เพื่อให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละกลุ่มที่มีความสามารถฺ ต่างกัน 
ตัวอย่างเช่น นักเรียนมีความถนัดด้านการพูด แต่ไม่ถนัดการเขียน เพื่อการศึกษาความสามารถฺใน
การแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ของนักเรียนในเชิงลึกและได้ข้อมูลความสามารถอย่างครบถ้วน 

1.4 เกณฑ์ที่ผู้ วิจัยก าหนดเป็นมาตรฐานของคะแนนความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ในงานวิจัย คือ ผ่านร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 120 คะแนน ควรมีการปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนกลุ่มที่ศึกษา ซึ่งพิจารณาจากความสามารถที่ต่างกันของนักเรียน
เป็นส  าคัญ และความซับซ้อนของแบบทดสอบที่สร้างขึ ้นมา โดยอาจมีการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน



  151 

จากการหาค่าคะแนนจุดตัดด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของคะแนนที่ตรงกับ
บริบทของนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาอย่างแท้จริง  

2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 จากผลของงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทาง

ฟิสิกส์ โดยใช้แบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ตามกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับฺพอใช้ ดังนั้นครูผู้สอนฟิสิกส์ หรือผู้ที่มีส่วน
เก่ียวควรให้ความฺส  าคัญในการจัดการเรียนฺรู้ ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยอาจ
เสริมเทคนิคหรือวิธีการ เช่น เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ที่จะช่วย
กระตุ้นพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ที่ ยังคงบกพร่องของนักเรียนให้เกิดการพัฒนา
ต่อไป 

2.2 จากข้อค้นพบในเร่ืองของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาใน
บางพฤติกรรมนักเรียนสามารถแสดงออกได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การท าความเข้าใจโจทฺย์ปัญหา และ
บางพฤติกรรมนักเรียนไม่แสดงออกหรือแสดงออกได้อย่างไม่ครบถ้วน ได้แก่ การสรุปค าตอบและ
ตรวจสอบค าตอบ จึงควรศึกษาปัจจัยที่ เก่ียวข้องและส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมย่อยที่บ่ง
บอกถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ หรืออาจศึกษาเชิงลึกด้วยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เช่น กรณีศึกษา (Case Study)  เพื่อศึกษาการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการแก้โจทย์
ปัญหาของนักเรียนในกลุ่มที่แตกต่างกัน 

2.3 จากข้อค้นพบในเร่ืองของระดับความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์
ของนักเรียนที่มีความสามารถฺแตกต่างกันตั้งแต่ระดับควรปรับปรุงถึงระดับดีมากจึงควรศึกษาเพื่อ
ดูพัฒนาการของความสามารถฺดังกล่าวของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อให้ได้สารสนเทศในการ
พัฒนานักเรียนมากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

- รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
- หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
- ใบรับรองโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 
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หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกและค่าดัชนีความ
ยากของแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
- ใบรับรองโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ข้อ รายการพิจารณา 
ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่าเฉล่ีย ผลการวิเคราะห์ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 
เนื้อหา/สาระส าคัญในการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2 
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระส าคัญ 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

4 
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5 
กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ
ความสามารถฺของผู้เรียน 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

6 
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

7 
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความสามารถฺในการแก้โจทย์
ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8 
ส่ือ/แหล่งเรียนฺรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

9 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้สอดฺคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

10 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับวัย 
และความสามารถฺผู้เรียน 

0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

11 
วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสฺงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

12 
วิธีการประเมินผลฺสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

13 
เกณฺฑ์ในการประเมินผล ชัดเจนและ
สอดคล้องกับเครื่องฺมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

14 
แผนมีองค์ประกอบโดยภาพรวมสอดคล้อง

และสัมพันธ์กัน 
+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกและค่าดัชนี
ความยากของแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

ตาราง 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)  ค่าดัชนีความยากง่าย  
(PE) และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (D) ของแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ เท่ากับ 0.83 

หมายเหตุ : ข้อค าถามของแบบวัดที่ใช้ได้ หมายถึง ข้อค าถามนั้นต้องมีค่าดัชนีความยากง่าย 

ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

(𝚺R) 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห์ 

ค่าดัชนี
ความยาก
ง่าย (PE) 

ค่าดัชนี
อ านาจ

จ าแนก (D) คนท่ี 1 คนท่ี 2  

1 +1 +1 1 3 1 สอดคล้อง 0.35 0.25 
2 +1 +1 1 3 1 สอดคล้อง 0.28 0.36 
3 +1 +1 1 3 1 สอดคล้อง 0.31 0.63 
4 +1 +1 1 3 1 สอดคล้อง 0.23 0.48 
5 +1 +1 1 3 1 สอดคล้อง 0.23 0.49 
6 +1 +1 1 3 1 สอดคล้อง 0.34 0.29 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตาราง 15 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ข้อ รายการพิจารณา 

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ผลการ
วิเคราะห์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1 

ครูผู้สอนมีการช้ีแจงขอบเขตเนื้อหา 

จุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียนแต่ละ
ครั้งที่ชัดเจน  

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
ส่งเสริมให้นักเรียนฺได้แลกฺเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างกัน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3 
เนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา

เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาของโพลยาที่ครูใช้ท าให้
นักเรียนสามารถฺแก้โจทย์ปัญหฺาได้ดี
ย่ิงขึ้น 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

5 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยามีความ
หลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

1 
สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2 
ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 

 

ข้อ รายการพิจารณา 
ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่าเฉล่ีย 
ผลการ
วิเคราะห์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียนได้   มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นระหว่างและหลัง
การจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

5 
มีการสรุปและอภิปรายหลังการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาของโพลยา 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ 

1 
ส่ือ อุปกรณ์และเอกสารในกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยาสอดคล้องกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียนได้เรียนรู้

จากส่ือ และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเลือกใช้ส่ือ อุปกรณ์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 
ครูช้ีแจงแหล่งการสืบค้นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

5 

ส่ือ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
สามารถหาได้จากส่ิงรอบตัวใน

ชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

ด้านการวัดและประเมินผล 

1 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียนทราบแนว
ทางการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการพิจารณา 
ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่าเฉล่ีย 
ผลการ
วิเคราะห์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

2 

การวัดและประเมินผลการเรียน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3 
มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

4 

 นักเรียนมีความพึงพอใจในการวัดและ
ประเมินผล ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ

หลังเรียนด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

5 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยาท าให้นักเรียน
ได้รับข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลย้อนกลับ
จากครูผู้สอน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ใบรับรองโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ค 

- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนฺ รู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
- ตัวอย่างแบบวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
- ตัวอย่างแบบสอบถามฺความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนฺรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรง มวลและการเคลื่อนที่    วิชา ฟิสิกส์ 
เร่ือง การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน    ภาคเรียนที่ 2 
      (การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ) 
เวลา 2 คาบ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรง
และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและ
กฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระส าคัญ 

เม่ือวัตถุวางนิ่งอยู่กับที่  หรือก าลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าต่ าง  ๆ ต่างมีแรงกระท า 
ต่อวัตถุทั้งสิ ้น โดยวัตถุที่วางบนพื้นราบมักจะถูกแรงกระท าที่ แตกต่างกันไป ได้แก่ แรงโน้มถ่วง  
แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก แรงเสียดทาน แรงดันและแรงลาก  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายการออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได้  
2. นักเรียนสามารถแก้สถานการณ์โจทฺย์ปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกแรงลากหรือดัน

วัตถุบนพื้นราบด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
3. นักเรียนมีความตรงเวลาในการเข้าเรียน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (10 นาที) 
1. นักเรียนดูวีดิทัศน์ ภาพยนต์เร่ือง ก็อตซิลล่า (2 นาที) แล้วตั้งค าถาม “ในขณะที่ก็อตซิลล่า

ต่อสู้ออกแรงดันสัตว์ประหลาดอีกตัว มีแรงใดที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในวีดิทัศน์บ้าง” โดยอภิปราย
ร่วมกันทั้งชั้นเรียน จนสามารถสรุปได้ว่า ขณะที่ก็อตซิลล่าดันสัตว์ประหลาดมีแรงดันที่ก็อตซิลล่า 
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กระท ากับสัตว์ประหลาด แรงเสียดทานที่กระท าระหว่างพื้นกับเท้าของก็อตซิลล่าและสัตว์ประหลาด 
แรงที่สัตว์ประหลาดออกแรงต้านแรงที่ก็อตซิลล่ากระท า น ้าหนักของก็อตซิลล่าและสัตว์ประหลาด
กระท ากับพื้น แรงที่พื้นกระท ากับเท้าของก็อตซิลล่าและสัตว์ประหลาด  

2. ครูยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดฺขึ ้นในชีวิตประจ าวัน ที่มีลักษณะคล้ายกันกับเหตุการฺณ์ที่
เกิดขึน้ในวีดิทัศน์เร่ือง ก็อตซิลล่า ได้แก่ เหตุการณ์การออกแรงผลักรถยนต์ที่จอดขวางทางเข้าอยู่ 
และเหตุการณ์ต่างไปจากในวีดิทัศน์ ได้แก่ การลากกระเป๋าเดินทาง  

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเร่ือง “หากเปรียบเทียบระหว่าง 2 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์แรกคือ
การการดันรถยนต์ที่จอดขวางทางเข้าอยู่ และเหตุการณ์ที่สองคือ การลากกระเป๋า มีแรงที่กระท ากับ
รถยนต์และกระเป๋าลาก  แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร” จนสามารถสรุปได้ว่า แตกต่างกัน โดยแรงที่
กระท ากับกระเป๋าลากเป็นแรงที่ไม่ได้อยู่ในแนวการเคลื่อนที่ของกระเป๋า แต่แรงที่ใช้ดันรถยนต์เป็น
แรงที่อยู่ในแนวการเคลื่อนที่ของรถยนต์ 
 
ขั้นที่ 2 ส  ารวจและค้นหา (20 นาที) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อท ากิจกรรม เร่ือง ลากเลื่อน โดยใช้ใบกิจกรรม 
เร่ือง ลากเลื่อน ประกอบการท ากิจกรรม ซึ่งแต่ละกลุ่ม ได้รับอุปกรณ์การท ากิจกรรมดังนี้ 

 - ถุงทราย 1 ถุง 
 - เคร่ืองชั่งสปริงแบบแขวน 1 เคร่ือง 
 - โปรแทรกเตอร์ 1 อัน 

2. นักเรียนท ากิจกรรม ตามขั้นตอนในใบกิจกรรม เร่ือง ลากเลื่อน 
3. นักเรียนท าการสรุปผลการท ากิจกรรม โดยเปรียบเทียบค่าของขนาดแรงที่ใช้ดึงวัตถุใน

แนวขนานกับพื้น  และแรง ดึงถุงทรายท ามุม 30° กับแนวราบ และท ามุม 60° กับแนวราบ 
ตามล  าดับ ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ลงในใบกิจกรรม เร่ือง ลากเลื่อน โดยใช้ใบความรู้ 
เร่ือง การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ ประกอบการสรุปผลการท ากิจกรรม  แนวการสรุปผล

การท ากิจกรรม แรงที่ใช้ดึงถุงทรายในแนวขนานกับพื้น และแรงดึงถุงทรายท ามุม 30° และ 60° 
กับแนวราบ มีค่าไม่เท่ากัน โดยแรงที่ใช้ดึงถุงทรายในแนวขนานกับพื้น มีค่ามากที่สุด และมีทิศทาง
ขนานกับพื้นราบ ส่วนแรงที่ดึง ถุงทรายท ามุม 30° และ 60° กับแนวราบ มีขนาดของแรงน้อยกว่า 
โดยต้องท าการแยกองค์ประกอบของแรงให้แรงอยู่ในแนวระดับ และแนวดิ่ง และสามารถน าแรงนี้
ไปรวมกับแรงอ่ืนที่กระท ากับวัตถุต่อไป  
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4. นักเรียนตอบค าถามท้ายการท ากิจกรรม ลงในใบกิจกรรม เร่ือง การลากเลื่อน จากนั้น
นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายค าถามท้ายกิจกรรม  “องค์ประกอบของแรงทั้งหมดที่กระท าต่อวัตถุ 
กรณีดึงหรือดัน ขนานกับพื้นราบ และดึงหรือดันวัตถุแบบเอียงท ามุมกับพื้นราบ มีความแตกต่าง
และเหมือนกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย”  จนสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของแรงทั้งหมดที่กระท า
ต่อวัตถุ ทั้ง  2 กรณี มีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้  แรงที่กระท ากับวัตถุ เช่น น ้าหนัก แรงที่พื้น
กระท ากับวัตถุ รวมไปถึงแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุที่ ยังคงเหมือนเดิม ไม่ว่าจะดึงแบบขนาน
กับพื้นราบ หรือ ดึงแบบเอียง ก็ตาม ซึ่งลักษณะของแรงที่กระท าแบบขนานกับพื้นราบ จะมีทิศทาง
ตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ลักษณะของแรงที่กระท าแบบเอียงท ามุมกับพื้นราบ จะมีทิศทางที่ไม่
เป็นไปตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ เม่ือต้องท าการค านวณค่าเพื่อหาแรงลัพธ์จึงต้องมีก ารแตก
องค์ประกอบของแรงออกเพื่อให้แรงอยู่ในแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ ดังภาพประกอบ 1 และ 2 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 1 ลักษณะของแรงที่กระท าแบบตรง ๆ จะมีทิศทางตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ลักษณะของแรงที่กระท าแบบเอียงท ามุมกับพื้นราบ  
จะมีทิศทางที่ไม่เป็นไปตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 

5. นักเรียนดู วีดิทัศน์ เร่ือง การลากกระเป๋าเดินทาง ( 1 นาที)  โดยให้นักเรียนท าการ
อภิปรายเก่ียวกับวีดิทัศน์ โดยใช้ผลการท ากิจฺกรรม เร่ือง ลากเลื่อน และใบความรู้ เร่ือง การออก
แรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ ประกอบการอภิปราย ซึ่งครูผู้สอนใช้ค าถามว่า  

θ° 

F 
1 

f  

N⃑  

mg  

a⃑  F sinθ
° 

f  

N⃑  

F cosθ° 

mg  

a⃑  

เมื่อแตกองค์ประกอบของแรง 

ให้อยู่ในแนวการเคล่ือนท่ีของวัตถ ุ

θ° 

 

F 

1 

F  

f  

N⃑  

mg  

a⃑  
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 1) “การท ากิจกรรมลากเลื่อน กับการลากกระเป๋าเดินทางมีความเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร” แนวการตอบ การลากกระเป๋าเดินทางมีความเหมือนกันกับการท ากิจฺกรรมลาก
เลื่อน เม่ือมีการออกแรงกระท ากับวัตถุท ามุมกับแนวระดับเพื่อให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่  

 2) ”กระเป๋าเดินทางถูกสร้างมาเพื่อให้ผู้ใช้ท าการออกแรงกระท าต่อกระเป๋าใน
ลักษณะใด จึงจะท าให้กระเป๋าเกิดการเคลื่อนที่  แล้วมีองค์ประกอบของแรงใดบ้างที่กระท ากับ
กระเป๋า อย่างไร ” แนวการตอบ กระเป๋าเดินทางถูกสร้างมาเพื่อให้ผู้ใช้งานลากลักษณะที่เอียงท า
มุมกับพื้นราบกระเป๋าจึงจะเกิดการเคลื่อนที่ ซึ่งองค์ประกอบของแรงที่กระท ากับกระเป๋า ได้แก่ แรง
เนื่องจากน ้าหนักของกระเป๋า แรงที่พื้นกระท ากับล้อในทิศตั้งฉากกับพื้น แรงเสียดทานระหว่างล้อ
กับพื้น แรงดึงหรือแรงลากที่กระท าเป็นมุม θ กับพื้นราบ ดังภาพประกอบ 3  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 ลักษณะของแรงที่กระท ากับกระเป๋าเดินทาง 
เม่ือลากกระเป๋าเดินทางให้เกิดการเคลื่อนที่ 

 

6. ตัวแทนนักเรียนขึ ้นมาสาธิตการดันและการลากวัตถุบนพื้นราบ ดังนี้ ออกแรงดันโต๊ะ
เรียนไปด้านหน้าเป็นระยะประมาณ 1 เมตร และน าเชือกไปผูกกับขาโต๊ะเรียนแล้วลากไปด้านหน้า
เป็นระยะประมาณ 1 เมตร แล้วร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับแรงที่กระท าต่อโต๊ะเรียนมีแรงอะไรบ้าง แต่
ละแรงท าหน้าที่อะไร จนสามารถสรุปได้ว่า  กรณีดันโต๊ะเรียนไปด้านหน้า แรงที่กระท าต่อโต๊ะเรียน
หากพิจารณาแนวราบ จะมีทั้งแรงที่เส ริมการเคลื่อนที่ของโต๊ะ ได้แก่ แรงที่นักเรียนออกแรงดันโต๊ะ 
และแรงที่ต้านการเคลื่อนทฺของโต๊ะ   ได้แก่ แรงเสียดทาน พิจารณาแนวดิ่ง จะมีแรงเนื่องจาก
น ้าหนักของโต๊ะ  และแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก ซึ่ง มีทิศทางตรงข้ามกัน กรณีลากโต๊ะเรียน แรงที่กระท า
ต่อโต๊ะเรียนหากพิจารณาแนวราบ จะมีทั้งแรงที่เสริมการเคลื่อนที่ของโต๊ะ ได้แก่ แรงที่นักเรียนออก
แรงลากโต๊ะ  ซึ่ง เป็นแรงตึงในเส้นเชือก และแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ขฺองโต๊ะ   ได้แก่ แรงเสียดฺทาน 
พิจารณาแนวดิ่ง จะมีแรงเนื่องจากน ้าหนักของโต๊ะ และแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก ซึ่ง มีทิศทางตรงข้ามกัน  
ซึ่งแรงกระท ากรณีลากโต๊ะเรียนนี้จะมีความคล้ายคลึงกับการลากกระเป๋าเดิ นทาง และการลากถุง
ทราย กรณีลากเอียงท ามุมกับแนวระดับ ในกิจกรรมลากเลื่อน  

mg  

θ° 

F 1 

f  

N⃑  

𝑎  
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7.นักเรียนร่วมกันอภิปรายจากค าถามที่ ว่า “หากลากโต๊ะแบบเอียงท ามุม θ กับแนวราบ 
แรงทั้งหมดที่กระท ากับวัตถุยังคงเหมือนกับกรณีลากโต๊ะแบบขนานกับพื้นหรือไม่ อย่างไร” โดย
ร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นเรียน  จนสามารถสรุปได้ว่า เนื่องจากแรงที่กระท ามีลักษณะไม่ได้อยู่ตาม
แนวการเคลื่อนที่ของโต๊ะ  ดังนั้นต้องท าการแยกองค์ประกอบของแรง เพื่อให้ได้องค์ประกอบของ
แรงในแนวราบ ซึ่งเป็นแรงเสริมการเคลื่อนที่ของโต๊ะ  อีกทั้ง มีแรงเสียดทานอีกแรงที่อยู่ในแนวราบ 
และองค์ประกอบของแรงในแนวดิ่ง รวมไปถึงแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก และแรงเนื่องจากน ้าหนักของโต๊ะ  
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (30 นาท)ี 

1. นักเรียนท าการศึกษาสถานการณ์โจทย์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการออกแรงลากหรือดัน
วัตถุบนพื้นราบ ในข้อที่ 1 ของใบงานที่  1 เร่ือง การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่     

 ขั้นที่  1 การท าความเข้ าใจโจทย์ปัญ หา เป็นขั้นที่นักเรียนอ่านและวิเคราะห์
สถานการณ์โจทย์ปัญหา โดยสามารถเขียนแสดงแผนภาพพร้อมทั้งระบุขนาดและทิศทางของ
ปริมาณต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดได้ เพื่อใช้ในการประกอบการแก้โจทย์ปัญหา  

 ขั้นที่  2 การวางแผนฺการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนระบุสิ่งที่
โจทย์ปัญหาต้องการทราบ และท าการเปลี่ยนจากภาษาเขียนในโจทย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์เพื่อ
เชื่อมโยงความความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์และปริมาณให้อยู่ในรูปแบบของสมการได้  

 ขั้นที่  3 การด าเนินการตามแผน เป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา
ตามที่ได้ วางแผนไว้ โดยนักเรียนสามารถน าสมการความสัมพั นธ์ของตัวแปรทางฟิสิกส์มา
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ จนได้มาซึ่งค าตอบของโจทย์ปัญหา 

 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ เป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินการสรุปและตรวจสอบค าตอบ
เพื่อหาความถูกต้อง โดยการให้นักเรียนเขียนสรุปค าตอบพร้อมระบุหน่วย และตรวจสอบความสม
เหตุสมผลฺของค าตอบตามรูปแบบของแต่ละสถานการณ์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ได้แก่ การสรุป
ความสมเหตุสมผลจากการค านวณค่าย้อนกลับเพื่อดูความเท่ากันของสมการทางคณิตศาสตร์ 
การหาปริมาณที่โจทย์ต้องการทราบจากการด าเนินการอีกวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบค าตอบ หรือการ
วิเคราะห์และระบุถึงความสมเหตุสมผลของการเกิดขึน้ในสถานการณ์โจทย์ปัญหานั้น ๆ  

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับสถานการณ์โจทย์ปัญหาตามกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา ขั้นที่  1 คือ การท าความเข้าใจโจทฺย์ปัญหา ในลักษณะของการเขียนสิ่งที่
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ทราบได้จากการศึกษาสถานการณ์โดยสื่อความออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นได้แก่ วาดภาพ 
เขียนระบุสิ่งที่ก าหนดในสถานการณ์โจทย์ปัญหาเป็นข้อความ  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับสถานการณ์โจทย์ปัญหา  ตามกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา ขั้นที่  2 คือ การวางแผนการด าเนินฺการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อท าการระ บุว่า
สถานการณ์โจทย์ปัญหานั้นเก่ียวข้องกับกฎของนิวตันข้อใดเขียนความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์โจทย์ปัญหาได้ว่าอย่างไร และต้องใช้หลักการใดเข้ามาใช้ในการฺแก้โจทฺย์
ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ  

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในการด าเนินการตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน ที่ได้มาจากการวางแผนในขั้นที่  2 เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่
ถูกต้อง และร่วมท าการสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบฺตาม ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ 

5. นักเรียนด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาในใบงานที่  1 ข้อที่  2-3 ด้วยตนฺเองโดยใช้กระบวน
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ทั้ง  4 ขั้นตอน โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ระหว่างที่นักเรียนท าแบบฝึกหัด  

6. ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนจ านวน2 คน ออกมาน าเสนอการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่ 2-3 
โดยท าคนละข้อ หน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนทั้งชั้นเรียนเก่ียวกับวิธีการได้มา
ซึ่งค าตอบ โดยหากพบว่านักเรียนมีวิธีการไม่ถูกต้องจนส่งผลให้ค าตอบที่ได้มาผิด ครูและนักเรียน
ร่วมชั้นเรียนคนอ่ืนท าการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินการแก้โจท ย์ปัญห าของผู้ที่มา
น าเสนอ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (20 นาท)ี 

1. นักเรียนเรียนรู้ และลงมือท าการแก้โจทฺย์ปัญหาเพิ่มเติมจากโจทย์ปัญหาในใบงานที่ 1 
ด้วยตนเอง  โดยเป็นสถานการฺณ์โจทย์ปัญหาเก่ียวข้องกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่ เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งอยู่ในใบงานที่ 2 เร่ือง สถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการออกแรงลากหรือดัน
วัตถุบนพื้นราบ โดยน ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ในการฺแก้ปัญหา หรืออธิบายสถานการณ์
เหล่านี้ แนวทางการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ในการน ามาแก้
โจทย์ปัญหา โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นที่  1 การท าความฺเข้าใจโจทย์ปัญหา ขั้นที่ 2 การ
วางแผนการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่  3 การด าเนินการตามแผน และขั้นที่  4 ตรวจฺสอบ
ผลลัพธ์   
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ขั้นที่ 5 ประเมินผล (20 นาที) 
1. ครูท าการตรวจสอบการตอบค าถามท้ายกิจกรรม ในใบกิจกรรม เร่ือง ลากเลื่อน เพื่อท า

การตรวจสอบความเข้าใจในเร่ืองการอธิบายการออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบด้วยกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันได้ 

2.  ครูท าการตรวจสอบกระบวนการการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนจากการท าใบงานที่ 2 เร่ือง สถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ เพื่อท าการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  

3. ครูท าการตรวจสอบความตรงเวลาในการเข้าเรียน และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยท าการประเมินลงแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. วีดิทัศน์ ภาพยนต์เร่ือง ก็อตซิลล่า (https://www.youtube.com/watch?v=rERCBUl_gfA) 
2. วีดิทัศน์ เร่ือง การลากกระเป๋าเดินทาง (https://www.youtube.com/watch?v=rl0ydel_avo) 
3. ใบกิจกรรม เร่ือง ลากเลื่อน 
4. ใบความรู้ เร่ือง การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ  
5. ใบงานที่ 1 เร่ือง การออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ  
6. ใบงานที่ 2 เร่ือง สถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการออกแรงลากหรือดันวัตถุบนพื้นราบ 
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การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ี/พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนสามารถอธิบาย
การออกแรงลากหรือดัน
วัตถุบนพื้นราบด้วยกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันได้ 

1.ตรวจจากผลงานใน
ใบงานที่ 1 เร่ือง การ
ออกแรงลากหรือดัน
วัตถุบนพื้นราบ 
2.ตรวจจากตอบ
ค าถามท้ายกิจกรรมใน
ใบกิจกรรม เร่ือง ลาก
เลื่อน 

1.ใบงานที่ 1 เร่ือง การ
ออกแรงลากหรือดัน
วัตถุบนพื้นราบ 
2.ใบกิจกรรม เร่ือง ลาก
เลื่อน 

คะแนนรวมในใบงาน 
ผ่านร้อยละ 70 

(เอกวิทย์ ดวงแก้ว.  2558: 125) 
 

คะแนนการตอบค าถามท้าย
กิจกรรมในใบกิจกรรม  

ผ่านร้อยละ 70 
(เอกวิทย์ ดวงแก้ว.  2558: 125) 

นักเรียนสามารถแก้ 
สถานการฺณ์โจทย์ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องฺกับการ
ออกแรงลากหรือดันวัตถุ
บนพื้นราบด้วยกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน 

ตรวจจากผลงานในใบ
งานที่ 2 เร่ือง 
สถานการณ์ปัญหาที่
เก่ียวข้องกับการออก
แรงลากหรือดันวัตถุบน
พื้นราบ 

ใบงานที่ 2 เร่ือง 
สถานการณ์ปัญหาที่
เก่ียวข้องกับการออก
แรงลากหรือดันวัตถุบน
พื้นราบ 

คะแนนรวมในใบงาน
ผ่านร้อยละ 70 

(เอกวิทย์ ดวงแก้ว.  2558: 125) 

นักเรียนมีความตรงเวลา
ในการเข้าเรียน และ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรมฺในการ
ท ากิจกรรม 

 

แบบสังเกตพฤติกฺรรม 

นักเรียน 

ผ่าน เมื่อนักเรียนแสดง
พฤติกรรมมีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียนและมีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนท้ัง

สองพฤติกรรม 
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ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
 

ค าชี้แจง :  1. แบบวัดชุดนี้จัดท าขึน้เพื่อวัดความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาทางฟิสิกส์ 
     2. ให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาแล้วแสดงวิธีท าโดยละเอียด  
         3. แบบวัดมีรูปแบบเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน รวม 120 
คะแนน  
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1.นักเรียนคนหนึ่ง น าลูกเหล็กมวล 10 กิโลกรัม ผูกติดกับเคร่ืองชั่งสปริงแล้วห้อยไว้ในแนวดิ่ง  
เม่ือดึงเคร่ืองชั่งสปริงให้เคลื่อนที่ขึน้แนวดิ่งด้วยความเร่ง 1 เมตรต่อวินาที2  เคร่ืองชั่งสปริงจะอ่าน
ค่าได้ก่ีนิวตัน  
จงระบุค าตอบแต่ละข้อค าถามที่แสดงถึงความสามารถฺในการแก้โจทย์ปัญหฺาโดยละเอียดที่สุด 

สิ่งที่โจทฺย์ก าหนดมาให้ 

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

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

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

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

สิ่งที่โจทฺย์ต้องการทราบ 

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

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

ก าหนดฺตัวแปรแทนปริมาณทางฟิสิกส์ 

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

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

หลักการและสมการทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้อง 

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

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

แสดงฺวิธีท า 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ..................................  

สรุปค าตอบ 
 

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

ตรวจสอบค าตอบ 
 

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

วาดแผนภาพ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึนฺ้เพื่อการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. แบบสอบถามฺฉบับนี้ มีจ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
- ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ตอนที่ 2 ข้อค าถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้ ใช้เฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้เท่านั้นและไม่มีผลต่อคะแนนในการ
เรียนรายวิชานี้ 

4. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของนักเรียนให้ครบทุกข้อ 

5. เกณฑ์ในการแสดงระดับความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
       ระดับความพึงพอใจ 

 5  หมายถึง    มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 4  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ   ชาย   หญิง 
เกรดเฉลี่ยรวม...........................................................  
ตอนที่  2 ข้อค าถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนฺ รู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา 

ตาราง 16 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนฺ รู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1.ครูผู้สอนมีการช้ีแจงขอบเขตเนื้อหา จุดประสงค์

ในการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาท าให้

นักเรียนแต่ละครั้งที่ชัดเจน  

     

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาของโพลยาส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกฺ

เปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน 

     

3.เนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเป็นเนื้อหา

ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 

     

4.การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์

ปัญหาของโพลยาที่ครูใช้ท าให้นักเรียนฺสามารถแก้

โจทย์ปัญหฺาได้ดีย่ิงขึ้น 

     

5.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์

ปัญหาของโพลยามีความหลากหลาย 
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ประวัติผู้เขียน  
ประวัติผู้เขียน 

 
ช่ือ-สกุล วีนัส ชาลี 
วัน เดือน ปี เกิด 29 เมษายน 2534 
สถานท่ีเกิด ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา การศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 92/1 หมู่ 9 ต าบลนครชุมน์ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110   
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