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บทคัดย่อ
การวจิยัคร้ังน้ีมจีดุมุง่หมายเพ่ือ 1) พัฒนาแบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์

บนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 2) เพือ่ศกึษาความสามารถในการแกป้ญัหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 กลุม่
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิยคอื นกัเรยีนทีศ่กึษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ในปกีารศกึษา 2558 โรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท จำานวน 47 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนา
ขึ้น วิเคราะห์ผลโดยการนำาคะแนนจากการทำาแบบวัดฯ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ และการพิจารณาการ
ตอบคำาถามในแต่ละองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที ่1 เปน็แบบปรนัย 4 ตัวเลอืก ประกอบด้วย 4 สถานการณ ์จำานวน 20 ขอ้ โดยคา่ความเทีย่งตรงเชงิ
เนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้มคีา่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 ความยากงา่ยของแบบวดัฯ รายขอ้มคีา่
ระหวา่ง 0.33 – 0.63 อำานาจจำาแนกของแบบวดัฯ รายขอ้มค่ีาระหวา่ง 0.27 – 0.67 และความเชือ่มัน่ของ 
แบบวดัฯ ตอนที ่1 มค่ีา 0.81 ส่วนตอนที ่2 เปน็แบบอตันยั ประกอบดว้ย 2 สถานการณ ์จำานวน 10 ขอ้ 
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โดยคา่ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้มคีา่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 ความเชือ่
ม่ันของแบบวดัฯ ตอนที ่2 มค่ีา 0.83 ทัง้นีข้อ้คำาถามครอบคลมุองคป์ระกอบของความสามารถในการแก้
ปญัหาทางวทิยาศาสตร ์ได้แก ่1) การระบุปญัหา 2) การตัง้สมมตฐิาน 3) การรวบรวมขอ้มลูหรอืองคค์วาม
รู้เพื่อใช้ในการพิจารณาแก้ไขปัญหา 4) วิธีการแก้ไขปัญหา และ 5) การคาดการณ์ลักษณะของผลที่ได้ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 40.43 (n=19) และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 59.57 (n=28) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
12.15 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อพิจารณาการตอบของนักเรียนในแต่ละองค์ประกอบ
ของความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์พบวา่ นกัเรยีนสามารถตอบคำาถามดา้นวธิกีารแกไ้ข
ปัญหาไดม้ากทีส่ดุ ตามด้วยการคาดการณล์กัษณะของผลทีไ่ด้ การตัง้สมมตฐิาน การรวบรวมขอ้มลูหรอื
องค์ความรู้เพื่อใช้ในการพิจารณาแก้ไขปัญหา และการระบุปัญหา ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop scientific problem-solving  

abilities test based on scientific knowledge about atmosphere and weather for seventh grade 
students and 2) to study the scientific problem-solving abilities of seventh grade students. 
The samples used in this study were 47 students who were studying in seventh grade in 
academic year 2015 of a school in Chai Nat province, Thailand. Purposive sampling was 
applied for identifying the samples. The research instrument of this study was the scientific 
problem-solving abilities test developed by the researcher. The research data was analyzed 
by comparing students’ scores with the criteria and considering students’ answers in each 
element of scientific problem-solving abilities. The results of the study were as follows:

The scientific problem-solving abilit ies test composed of 2 parts. The 
first part was multiple-choice questions which was composed of 4 situations,  
a total of 20 questions. The Index of Item Objective Congruence of this part was varied in 
the range between 0.67 – 1.00. The difficulty and the discrimination level were in the range 
between 0.33 – 0.63 and 0.27 – 0.67, respectively. The reliability levels of this part was 
equal to 0.81. The second part of the test was subjective questions which composed of 2 
situations, a total of 10 questions. The Index of Item Objective Congruence of this part was 
varied in the range between 0.67 – 1.00. The reliability level of this part was equal to 0.83.  
Besides, all questions in the test were covered all elements of scientific problem-solving  
abilities ; 1) identifying the problem 2) making the hypothesis 3) collecting data and  
knowledge to solve the problem 4) identifying problem-solving method and 5) predicting 
the characteristics of the results.

The problem-solving abilities of the students revealed that 40.43% of students 
(n=19) were in a moderate level and 59.57% of students (n=28) were in a low level with the  
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บทนำา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทต่อ

การดำารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
จนกล่าวได้ว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Knowledge-based society)” (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท), 2554) เน่ืองจากมีการนำาองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชวิีตประจำาวนั ทำาใหเ้กดิความสะดวกสบายในการ
ดำาเนนิชวีติ นอกจากนียั้งมกีารนำากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ให้นักเรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำากระบวนการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำาวันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหา
ต่างๆ ได้ ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหานี้ถือ
เป็นสมรรถนะสำาคัญของนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) 

โดยกระทรวงศกึษาธกิารได้กำาหนดความ
หมายของความสามารถในการแก้ปัญหาว่าเป็น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ที่ เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน

ของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ มีการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
คำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากนั้นแล้วยังได้กำาหนดให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำาความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล้อง
กับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือ สสวท. ที่ต้องการให้นักเรียน
คิดเป็น ทำาเป็น และแก้ปัญหาเป็น (สุนีย์   
คล้ายนิล, 2555) โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความรู้ในสาขาอื่นๆ 
หรือกล่าวได้ว่าสมรรถนะสำาคัญของนักเรียน
สมรรถนะหนึ่งคือความสามารถในการแก้ปัญหา
โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐานหรือความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Gagné and Briggs, 1974) และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถ

average score 12.15 out of 30 scores. Considering the students’ responses in each  
element of scientific problem-solving abilities, the result found that most students were able 
to answer the questions in identifying problem-solving method, predicting the characteristics 
of the results, making the hypothesis, collecting data and knowledge to solve the problem 
and identifying the problem, respectively.

Keywords: Scientific problem-solving abilities, scientific knowledge
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พัฒนาได้โดยเริ่มต้นการเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว
หรือจากการดำาเนินชีวิตประจำาวันของนักเรียน 
(สสวท, 2554) เช่น เริ่มต้นเรียนรู้จากสภาพ
แวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่ ดังนั้นสถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง
กำาหนดให้มีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ้ง
เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวรอบตัว ได้แก่ 
สาระที่ 6 โลกและการเปล่ียนแปลง ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเนื่องจากต้องการให้นักเรียนเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เริ่มจากจุดเล็กๆ 
นำาไปสู่ความสงสัยและเชื่อมโยงสู่องค์ความรู้ที่ยิ่ง
ใหญ่ (สสวท, 2549) อย่างไรก็ตามการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนนั้น ต้องคำานึงถึง
พัฒนาการด้านการคิดของนักเรียนเป็นสำาคัญโดย
ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการคิดของ 
เพียเจต์ (Piaget) กล่าวว่าเด็กในวัย 11-15 ปี 
เป็นวัยที่สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดี (Klausmeier& 
Goodwin, 1975) สอดคล้องกับ Hannaford 
(1995) ที่พบว่าสมองสามารถแก้ปัญหาง่ายๆ 
และเป็นรูปธรรมได้ตั้งแต่อายุ 1-2 ปี และสมอง
ทั้งสองซีกจะเจริญเต็มที่เมื่ออายุ 11–13 ปี ซึ่ง
ตรงกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยเนื้อหาวิทยาศาสตร์สำาหรับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 นั้น สสวท. ได้กำาหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตประจำาวันของ
นกัเรยีน และมคีวามเหมาะสมในการสง่เสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเอกสารการประเมิน
สมรรถนะสำาคัญของนักเรียน (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal  

i n te r v i ew)  ครู ผู้ สอนวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจำานวน 3 คน ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทพบว่า การประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะสำาคัญของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นนั้น สามารถประเมินได้
จากพฤติกรรมการทำางาน เช่น การทำางานกลุ่ม 
การทำาโครงงาน การนำาเสนอผลงาน รวมถึงผล
จากการปฏิบัติงานและชิ้นงานของนักเรียน ซึ่ง
เป็นการประเมินที่ยังไม่สามารถบอกระดับของ
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวิทยาศาสตรไ์ด้
ชัดเจน จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า 
การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้มีผู้พัฒนาเป็นแบบ
วัดความสามารถในการแก้ปญัหาอยา่งหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณ (อารยา ช่ออังชัญ, 2554) แบบ
ทดสอบมโนทัศน์และการแก้ปัญหา (แสงเดือน  
เจริญฉิม, 2552) แต่ข้อจำากัดของแบบวัดใน
ลกัษณะดงักลา่วคอื มกีารกำาหนดสถานการณข์อง
ปญัหาทีม่เีนือ้หาเฉพาะดา้น หากนักเรยีนไมม่มีโน
ทศันเ์กีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ จะไมส่ามารถทำาแบบวดัได ้
(บรรดล สุขปิติ, ม.ป.ป.) นอกจากนี้สถานการณ์
ของปัญหาและคำาถามค่อนข้างเน้นทางทฤษฎี
หรือเนื้อหาวิชาการมากกว่าการเช่ือมโยงเข้ากับ
ชีวิตประจำาวันของนักเรียนอย่างแท้จริง ด้วยเหตุ
นี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกำาหนดสถานการณ์จาก
เรื่องใกล้ตัวของนักเรียน ได้แก่ เรื่อง บรรยากาศ
และลมฟ้าอากาศ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องพายุฤดู
ร้อน ซึ่งจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่ได้รับอิทธิพล
จากพายุฤดูร้อนเป็นประจำาทุกปี (สำานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา, 2556) ดังนั้นนักเรียนที่เรียนใน
จังหวัดชัยนาทจึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับพายุฤดู
ร้อนแม้ว่าจะยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว



Journal of Education, Mahasarakham University 147 Volume 11 Number 2 April-June 2017 

ในชั้นเรียนก็ตาม จึงถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของนักเรียน
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
เนือ้หา ตัวชีว้ดั และระดับช้ันของนกัเรยีน ผูว้จิยัจงึ
มีความสนใจที่จะพัฒนาแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ
และลมฟ้าอากาศ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่สามารถเก็บข้อมูล
ที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแบบวัดความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์บนฐานความรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กร นกัเรยีนทีก่ำาลงัศกึษาในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท จำานวน 47 คน 

กลุ่มตัวอย่�ง นักเรียนที่กำาลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำานวน 47 คน โดย
วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัยในการจัดการเรียนรู้
นักเรียนในโรงเรียนซึ่งได้เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
มากว่า 9 ปี พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ระบุปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ และมีปัญหาด้านการต้ัง
สมมติฐาน รวมทั้งการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม

กับความรู้ใหม่ ทั้งที่นักเรียนสามารถทำาคะแนน 
ONET (Ordinary National Education Test) 
ได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนในสังกัดกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาท และมี
คะแนนค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
มธัยมในสังกดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สำานักงานศึกษาธิการภาค 2, 2552) ผู้วิจัยจึง 
มีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มนี้

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและ
ลมฟา้อากาศ สำาหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

ผู้วิจัยแบ่งการดำาเนินงานวิจัยออกเป็น 4 
ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัย 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยดำาเนิน
การดังนี้

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัย และ
ทฤษฎ ีเกีย่วกบัความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสรุปได้ว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific problem 
- solving abilities) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการใช้ มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ความ
รู้ ความคิด ประสบการณ์ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(Meng and Doran, 1993) ศึกษาเอกสาร ตำารา 
งานวิจัย และทฤษฎี เก่ียวกับแนวทางในการ
พัฒนาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตร ์จากแนวคดิของ Quellmalz (1985) 
ได้แนวทางโดยสรุปดังนี้ แบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะของ
การกำาหนดสถานการณท์ีเ่ปน็ปญัหามาใหแ้ลว้มขีอ้
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คำาถามหลายๆ ขอ้ โดยขอ้คำาถามนัน้ตอ้งวดัความ
สามารถตามขัน้ตอนกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุปัญหา 2) การตั้ง
สมมติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้ 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาแก้ไขปัญหา 4) วิธีการ
แก้ไขปัญหา และ 5) การคาดการณ์ลักษณะของ
ผลที่ได้ ทั้งนี้องค์ประกอบทั้ง 5 ขั้นตอนมีความ
สอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
method) ซึ่งมีการส่งเสริมให้นักเรียนนำามาใช้ใน
การเรียนและการศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะในวิชา
วิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงทำาการกำาหนดรูปแบบ
ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น แบบปรนัย แบบอัตนัย แล้ว
ออกแบบสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและข้อคำาถาม 
ก่อนนำาแบบวัดไปตรวจสอบคุณภาพ

ระยะที่ 2 พัฒนาแบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยดำาเนิน
การดังนี้ 

1. ออกแบบสถานการณ ์และคำาถาม โดย
ใช้เนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้า
อากาศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้สถานการณ์
ทั้งสิ้น 10 สถานการณ์ ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น 
สถานการณ์ที่ 4 ภาพทางซ้ายมือ ถ่ายเมื่อปี ค.ศ. 
1908 ภาพทางขวามือถ่ายเมื่อปี ค.ศ. 1968

2. สร้างข้อคำาถามของแบบวัดความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยกำาหนดโครงสร้าง
ของแบบวัดออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบ
ปรนยั 4 ตวัเลอืก จำานวน 7 สถานการณ ์ในแต่ละ
สถานการณ์ประกอบด้วยคำาถาม 5 ข้อ จำานวน
ทั้งหมด 35 ข้อ และตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 
3 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย
คำาถาม 5 ข้อ จำานวนทั้งหมด 15 ข้อ 3. นำาแบบ
วัดฯ ไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเท่ียงตรงของ
เนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 ท่าน ด้านหลักสูตร
และการสอน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล 1 ท่าน โดยใช้แบบวัดค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ผลการประเมินพบว่า แบบ
วัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 
สามารถนำาไปใช้ได้ทั้ง 10 สถานการณ์ โดยต้อง
ปรับปรุงและแก้ไขข้อความในบางคำาถามและ 
ตัวเลือกบางข้อตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ระยะที่ 3 นำาแบบวัดความสามารถไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ดำาเนินการดังนี้ 

1 .  นำ า แบบวั ดความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 จำานวน 30 คน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองชัยนาทที่เรียน เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้า
อากาศ มาแล้ว 

2. นำาแบบวัดฯ มาหาค่าความยากง่าย 
และค่าอำานาจจำาแนก เป็นรายข้อ (ล้วน สายยศ
และ อังคณา สายยศ. 2543) นำาคะแนนของแบบ
วัดฯ ท่ีคัดเลือกไว้มาหาค่าความเช่ือมั่น โดยส่วน
ที่เป็นปรนัย ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
(Kuder Richardson) (ล้วน สายยศ และ อังคณา  

บทนํา 
  
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบันเปน
อยางมาก จนกลาวไดวา “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่ง
เปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-based society)” (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท), 2554) เนื่องจากมีการนําองคความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดความสะดวกสบายในการดําเนิน
ชีวิต นอกจากนี้ยังมีการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียน ใหนักเรียนไดฝกคิดและแกปญหาตาง ๆ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เพ่ือใหนักเรียนสามารถนํากระบวนการเหลานี้มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันเมื่อตอง
เผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ได ซึ่งความสามารถในการแกปญหานี้ถือเปนสมรรถนะสําคัญ
ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดความหมายของความสามารถในการแกปญหา

ที่มาภาพ: http://envis.tropmet.res.in/kidscorner/
acid_rain.htm
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สายยศ, 2543) ส่วนที่เป็นอัตนัย ใช้หลักสถิติ
ในรูปสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  
correlation) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 
2538) โดยแบบวดัท่ีพัฒนาขึน้พบวา่มรีายละเอยีด
ของค่าต่างๆ ดังกล่าว ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบปรนัย ความเที่ยงตรง
เชงิเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ มค่ีา
ระหวา่ง 0.67 – 1.00 ความยากงา่ยของแบบวดัฯ 
รายข้อมีค่าระหว่าง 0.33 – 0.63 อำานาจจำาแนก
ของแบบวัดฯ รายข้อมีค่าระหว่าง 0.27 – 0.67 
และความเชื่อมั่นของแบบวัดฯ มีค่า 0.81 

 ตอนที่ 2 แบบอัตนัย มีความเที่ยง
ตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 ความเชื่อมั่นของแบบ
วดัฯ มค่ีา 0.83 โดยเกณฑก์ารให้คะแนนแต่ละด้าน

ขององค์ประกอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์โดยสรุปเป็นดังนี้ นักเรียนเขียน
ตอบถูกต้อง ครบถ้วน หรือถูกต้องและสมบูรณ์ 3 
คะแนน, นกัเรยีนเขยีนตอบถกูตอ้ง แตไ่มค่รบถ้วน 
หรือเขียนตอบได้ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ 2 คะแนน 
และ นักเรียนเขียนตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 1 
คะแนน 

3. จากนั้นคัดเลือกแบบวัดฯ ที่มีความ
เหมาะสมสำาหรับนำาไปใช้ พบว่าแบบวัดฯ ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น ตอนที่ 1 แบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จำานวน 4 สถานการณ์ ประกอบด้วย
คำาถาม 20 ข้อ และตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำานวน 
2 สถานการณ์ ประกอบด้วยคำาถาม 10 ข้อ ดัง
ตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ตัวอย่างสถานการณ์ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

สถ�นก�รณ์
เอเป็นคนไม่ชอบดูข่าวจึงเปิดโทรทัศน์เฉพาะช่วงที่มีละคร วันหนึ่งเอสังเกตเห็นสวนส้มที่อยู่ติดกันวุ่นวายกับการเก็บ
ผลส้มทั้งที่น่าจะเก็บพร้อมกันทั้งสวนในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการประหยัดค่าจ้างคนงาน นอกจากนี้ยังมีการนำาไม้มา
ปักแล้วผูกยึดกับต้นส้ม ทั้งยังพ่นสารป้องกันและกำาจัดเชื้อรา เขารู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ถามว่าเพราะเหตุใดจึงทำา
เช่นนั้น หลังจากนั้นเพียง 12 ชั่วโมง เกิดพายุฤดูร้อนและสร้างความเสียหายแก่สวนส้มของเขา ในขณะที่สวนส้มที่
อยู่ติดกันเสียหายน้อยกว่าเพราะมีการป้องกันล่วงหน้าและได้เก็บผลผลิตไปก่อนหน้านี้

การระบุ 
ปัญหา

ข้อใดเป็นปัญหาสำาคัญของสถานการณ์นี้
สวนส้มของเอได้รับความเสียหายจากพายุ
เอไม่ทราบว่าจะเกิดพายุฤดูร้อน
สวนส้มที่อยู่ติดกันมีการป้องกันไว้ล่วงหน้า
เอไม่มีเงินทุนในการปรับปรุงสวนส้ม

การตั้ง
สมมติฐาน

สมมติฐานของปัญหานี้คืออะไร
สวนส้มของเอเสียหายเพราะเอไม่ได้เตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า
ไม่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานใดเลยว่าจะเกิดพายุฤดูร้อน
สวนส้มที่อยู่ติดกันเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าจึงเสียหายน้อยกว่า
เอไม่มีแหล่งเงินทุนสำาหรับกู้ยืมมาปรับปรุงสวนส้ม
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การรวบรวม
ข้อมูลฯ

มีข้อมูลใดบ้างที่จำาเป็นต้องใช้เพื่อหาคำาตอบของปัญหา
การพยากรณ์อากาศในช่วงก่อนเกิดพายุฤดูร้อน
เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติของชุมชนที่เออาศัย
การเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดพายุฤดูร้อน
การแปรรูปส้มให้หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่า

วิธีแก้ไขปัญหา จากสมมติฐานในข้อ 2 นักเรียนจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
ปรับปรุงไร่ส้มและติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศเป็นประจำา
เพิ่มช่องทางการรับข่าวสารและปรับปรุงเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติในชุมชน
ศึกษาค้นคว้าวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดพายุฤดูร้อน
ศึกษาวิธีการแปรรูปส้มให้เป็นสินค้าที่หลากหลาย

การคาดการณ์
ลักษณะของ
ผลที่ได้

เมื่อทำาตามขั้นตอนในข้อ 4 แล้ว นักเรียนคาดว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
ก. ได้ผลดี เนื่องจากการเพาะปลูกต้องอาศัยความรู้เรื่องลมฟ้าอากาศด้วย
ข. ได้ผลดี เนื่องจากสามารถทราบข่าวสารภายในชุมชนได้เร็วขึ้น
ค. ได้ผลดี เนื่องจากได้มีการเตรียมตัวป้องกันไว้ล่วงหน้าทำาให้เกิดความเสียหายน้อยลง
ง. ได้ผลดี เนื่องจากการแปรรูปส้มให้หลากหลายจะทำาให้สามารถระบายสินค้าได้เพิ่มขึ้น

ต�ร�งที่ 1 ตัวอย่างสถานการณ์ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ระยะที่ 4 วิเคราะห์ผลและรายงานผล ผู้
วิจัยดำาเนินการดังนี้ 

1. นำาแบบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่กำาลังศึกษาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท จำานวน 47 คน ได้มาโดยวิธีเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง พบว่า

 1) เกณฑ์การประเมินคะแนนความ
สามารถในการแก้ปญัหาของนกัเรียนแบง่ออกเปน็ 
5 ระดับ ดังนี้ ระดับน้อยมาก (0-10 คะแนน), 
ระดับน้อย (11-15 คะแนน), ระดับปานกลาง 
(16-20 คะแนน), ระดับสูง (21-25 คะแนน) 
และ ระดับสูงมาก (26-30 คะแนน) (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2552) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจาก
การทำาแบบวดัฯ ของนักเรยีนกบัเกณฑก์ารประเมนิ 

พบว่า จากนักเรียนจำานวน 47 คน มีนักเรียนที่มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ในระดับน้อย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 59.57 และ
มีนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับปานกลางจำานวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.43 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
12.15 คะแนน

 2) เมื่อทำาการวิเคราะห์ผลตามองค์
ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 1) การระบุปัญหา 2) การตั้ง
สมมติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้
เพือ่ใชใ้นการพจิารณาแกไ้ขปญัหา 4) วิธีการแกไ้ข
ปัญหา และ 5) การคาดการณ์ลักษณะของผลที่
ได้ โดยนำาค่าเฉลี่ยของจำานวนนักเรียนที่ตอบถูก
ในแต่ละด้าน จากทั้ง 6 สถานการณ์ มาคิดเป็น
ค่าร้อยละ สามารถแสดงผลได้ดังตาราง 2
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนตอบ
คำาถามด้านการระบุปัญหาได้น้อยที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้เพื่อใช้
ในการพจิารณาแกไ้ขปญัหา ด้านการต้ังสมมติฐาน 
ดา้นการคาดการณล์กัษณะของผลท่ีได้ และด้านวธิี
การแก้ไขปัญหา ตามลำาดับ

ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนแบบไม่เป็น
ทางการจำานวน 10 คน พบว่า นักเรียนบางคน
สามารถตอบคำาถามในด้านวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้ถูกต้องแม้ว่าจะไม่สามารถตอบได้ว่าอะไร
เป็นสาเหตุของปัญหานั้น เนื่องมาจากนักเรียน
อาศัยข้อมูลจากสื่อต่างๆ อันได้แก่ โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต กิจกรรมและป้ายนิเทศในโรงเรียน
ในการตอบคำาถามในแบบวัดฯ 

สรุปผลการวิจัย
1. แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา

ทางวทิยาศาสตรท์ีพั่ฒนาขึน้ ประกอบด้วยคำาถาม
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 4 สถานการณ์ 
แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วยคำาถาม 5 ข้อ รวม
คำาถามยอ่ยท้ังหมด 20 ขอ้ และคำาถามแบบอตันยั 
จำานวน 2 สถานการณ์ แตล่ะสถานการณป์ระกอบ

ด้วยคำาถาม 5 ข้อ รวมคำาถามย่อยทั้งหมด 10 ข้อ 

2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับน้อยถึง
ปานกลาง โดยเมือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถด้านการระบุปัญหาน้อย
ทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นการรวบรวมขอ้มลูหรอืองค์
ความรูเ้พือ่ใชใ้นการพจิารณาแกไ้ขปญัหา ดา้นการ
ตัง้สมมติฐาน ด้านการคาดการณล์กัษณะของผลที่
ได้ และด้านวิธีการแก้ไขปัญหา ตามลำาดับ

อภิปรายผล
จากการวิจยัเรือ่งการศกึษาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์บนฐานความรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. การพัฒนาแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ตำารา งานวิจัย และทฤษฎี เก่ียวกับ
แนวทางในการพัฒนาแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยยึดแนวคิด

ต�ร�ง 2 ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โดย
การวิเคราะห์ผลตามองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบของคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ท�งวิทย�ศ�สตร์
ร้อยละของจำ�นวน

นักเรียน 

การระบุปัญหา 30.14

การตั้งสมมติฐาน 42.91

การรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้เพื่อใช้ในการพิจารณาแก้ไขปัญหา 36.88

วิธีการแก้ไขปัญหา 48.58

การคาดการณ์ลักษณะของผลที่ได้ 43.97
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ของ Quellmalz (1985) ซึ่งมีองค์ประกอบของ
ข้อคำาถามในแต่ละสถานการณ์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การระบุปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) 
การรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาแก้ไขปัญหา 4) วิธีการแก้ไขปัญหา และ 
5) การคาดการณ์ลักษณะของผลท่ีได้ ด้านการ
หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่า IOC ค่าความ
ยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนก เป็นรายข้อ และค่า
ความเชื่อมั่น พบว่า แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็น
แบบวัดที่มีความเหมาะสม สามารถนำาไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ นอกจากนี้สถานการณ์
ท่ีกำาหนดในแบบวัดฯ เป็นสถานการณ์ที่มาจาก
เรื่องใกล้ตัวและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวันของ
นักเรียน อาทิ เร่ืองสภาพอากาศและการปฏิบัติ
ตนเพื่อรับมือกับสภาพอากาศ ได้แก่ พายุฤดูร้อน 
ซ่ึงจังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีได้รับผลก
ระทบจากการเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง (สำานัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2556) แต่อย่างไรก็ตาม 
ในขั้นการทดลองใช้แบบวัดฯ เน่ืองจากนักเรียน
ไม่เคยทำาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์มาก่อน จึงต้องใช้เวลาในการ
ชี้แจงรายละเอียดมากพอสมควรเพ่ือให้นักเรียน
เกดิความเขา้ใจตรงกนัและสามารถตอบได้ตรงกบั
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือวัด 

2. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียน
รู้ในโรงเรียน ไม่ได้เน้นการส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการจัดการประชุม
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552 – 2561) ใน 4 ภูมิภาคของกระทรวง

ศึกษาธิการ ซ่ึงพบว่าประเทศไทยต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาการศึกษาหลายด้าน โดยเฉพาะการขาด
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน และ
การไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน (สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, 2557 ; อารยา  
ช่ออังชัญ, 2553) อีกทั้งโรงเรียนมีกิจกรรมใน
หลายด้านที่นักเรียนต้องเข้าร่วม ทั้งหมดนี้ส่งผล
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ทำาให้
มีเวลาในการจัดการเรียนรู้อย่างจำากัด จึงส่งผล
ต่อกระบวนการสอนของครูผู้สอน ทำาให้ขาดการ
ตรวจสอบมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ขาดการฝึกนักเรียนให้รู้จักเช่ือมโยงมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ ซึ่งจะส่ง
ผลโดยตรงต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ทัง้นีส้อดคลอ้งกบั เกรกิ 
ศกัดิส์ภุาพ (2556: 143) และ แสงเดอืน เจรญิฉมิ 
(2552: 197) ที่พบว่า การจัดกระบวนการจัด
เรยีนรูท้ีเ่นน้ให้นกัเรยีนมมีโนทศันท์างวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้องและการฝึกให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยง 
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใ 
หม่จะช่วยให้ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา
เพิ่มสูง ข้ึน นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์รายองค์
ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า นกัเรียนมคีะแนนดา้นการระบุ
ปัญหาน้อยที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรวบรวม
ข้อมูลหรือองค์ความรู้เพื่อใช้ในการพิจารณาแก้ไข
ปัญหา การตั้งสมมติฐาน การคาดการณ์ลักษณะ
ของผลที่ได้ และวิธีการแก้ไขปัญหา ตามลำาดับ 
จากการที่คะแนนเฉลี่ยด้านการแก้ไขปัญหามี
ค่ามากที่สุดแม้ว่านักเรียนจะทำาคะแนนด้านการ
ระบุปัญหาได้น้อยนั้น ผู้วิจัยได้ทำาการสัมภาษณ์
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นทางการจำานวน 
10 คน พบว่า นักเรียนอาศัยข้อมูลจากสื่อต่างๆ 
อันได้แก่ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต กิจกรรมและป้าย
นิเทศในโรงเรียนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
แบบวัดฯ เช่น นักเรียนไม่ทราบว่าภาวะโลกร้อน
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ต่างจากปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างไร และไม่
ทราบวา่อะไรเปน็สาเหตุของปรากฏการณ์เหลา่น้ัน 
แต่นักเรียนทราบถึงวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน
จากการรณรงค์ผ่านโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จึงนำาวิธีการ
เหล่านั้นมาตอบคำาถามในแบบวัด เป็นต้น โดยวิธี
การที่นักเรียนใช้น้ันสอดคล้องกับ บรรดล สุขปิติ 
(ม.ป.ป.) ที่ได้เสนอว่าวิธีแก้ปัญหาท่ีง่ายที่สุดก็คือ 
การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก ทำาตามผู้รู้
หรือวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น การแก้
ปญัหาโดยใชห้ลักเกณฑท์ีก่ำาหนดให ้การแกป้ญัหา
โดยใชข้อ้มลูจากตนเอง ขอ้มลูจากชมุชน หรอืจาก
แหลง่ข้อมูลอืน่ และการแกป้ญัหาโดยอาศยัวธิกีาร
ทางวทิยาศาสตร ์ทัง้นีห้ากเปน็สถานการณใ์กลต้วั 
นักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ดียิ่งข้ึน ในกรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อนักเรียน
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและมีเวลา
จำากัด ทำาให้ไม่สามารถทำาการสืบค้นข้อมูลหรือ
วางแผนแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่พบได้ อีกทั้ง
นักเรียนยังไม่มีมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องภาวะโลก
ร้อน นักเรียนจึงใช้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในการ
ตอบคำาถามในแบบวัดฯ 

ข้อเสนอแนะ
1. การนำาแบบวัดความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้ไปใช้ควรคำานึงถึงความ
สอดคลอ้งกบัเนือ้หารายวชิาทีจ่ะนำาไปใช ้เนือ่งจาก
แบบวัดฯ น้ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เชื่อมโยง
เนื้อหาใน สาระที่ 6: โลกและการเปลี่ยนแปลง 
เท่านั้น 

2. ควรมีการชี้แจงและทำาความเข้าใจกับ
นักเรียนก่อนทำาแบบวัดความสามารถในการแก้
ปญัหาทางวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะกรณทีีน่กัเรยีน
ไม่เคยทำาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์มาก่อน เพื่อประหยัดเวลา และ
ให้นักเรียนมีเวลาทำาแบบวัดฯ อย่างเต็มที่

3. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่1 เพือ่ใหส้อดคล้องกับความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนตามนโยบาย
ของประเทศ
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