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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหา
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ดังกลาวในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2553 การ

วิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แผนการจัดการเรียนการสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสํารวจความพรอมในการ
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ผลการวิจยัแสดงวา 1) รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพที่พฒันาข้ึน มีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก (1) หลักการของ

รูปแบบ (2) วัตถุประสงคของรูปแบบ (3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึง่ประกอบดวย 8 

ข้ันตอน คือ (3.1) การเตรียมผูเรียน (3.2) การเผชิญปญหา (3.3) การวิเคราะหปญหา (3.4) การ

วางแผนงาน (3.5) การสืบคน (3.6) การสังเคราะห (3.7) การสรุป (3.8) การประเมินการเรียนรู 

และ (4) การประเมนิผล   2) ประสิทธิภาพของรูปแบบแสดงดวยการทดสอบคา t-test ของคะแนน

หลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และจากการวเิคราะหคาสหสัมพันธและทดสอบทางสถติิโดยใช One-way ANOVA ระหวาง (1) 

คะแนนหลังเรียนกับคาเฉลี่ยความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองรายดาน พบวา มีคาสหสัมพนัธ

ทางบวก  และ  (2) คะแนนหลังเรียนกบัคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายดาน พบวา มีคาสหสัมพนัธ

ทางบวก 
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    The purposes of this research were two folds: 1) to develop an instructional 

model focusing on a self-directed learning process by using a problem-based learning 

approach in Life Science Physics and 2) to analyze the effectiveness of the instructional  

model focusing on a self-directed learning process by a problem-based learning. The 

subjects were first year students of College of Medicine, Rangsit University, and 

academic year 2010. The research design was a true experiment using a control group 

and an experimental group. Research instruments were lesson plans, achievement tests, 

self-directed learning readiness (SDLR) scale and the questionnaires on learners’ 

satisfaction. Descriptive statistics, t-test, One-way ANOVA were used to analyze data. 

       

The research process was divided into three phases; the first phase was 

development of an instructional model based on constructivism theory. The second 

phase was the experimentation of the instructional model focusing on a self-directed 

learning process by using a problem-based learning approach in Life Science Physics 

with the experimental group and the lecture method with the control group. The third 

phase was an analysis of the effectiveness of the model by comparing performances of 

students on the posttest between the experimental and the control groups using t-test, 

analysis of the correlation between posttest achievement scores of the experimental 

group and SDLR means, analysis of the correlation between achievement scores of the 

experimental group and the satisfaction questionnaire means.  
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The findings were as follows: 1) an instructional model focusing on a self-directed 

learning process by a using problem-based learning approach in Life Science Physics 

consisted of four components; (1) rationale of the instructional model  (2) the objectives 

of the instructional model, (3) learning management process which comprised eight 

steps. They were (3.1) introduction to the lesson, (3.2) study the problem, (3.3) analysis 

of the problem, (3.4) planning to solve the problem, (3.5) investigation, (3.6) synthesis, 

(3.7) conclusion, (3.8) assessment, and (4) evaluation, 2) results of the analysis of the  

effectiveness of this model using t-test showed that the posttest scores of the 

experimental group and the control group were significantly different at the level of .05 

and the correlation between  (1) achievement scores of the experimental group and the 

SDLR means of each item were positive  and (2) achievement scores of the experimental 

group and the means of the satisfaction levels of each item were positive by One-way 

ANOVA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student’s Signature .......................................Dissertation Supervisor’s Signature…………………………. 



  
ฉ 

สารบัญ 
หนา 

กิตติกรรมประกาศ         ก 
บทคัดยอภาษาไทย         ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ง 
สารบัญ          ฉ 
สารบัญตาราง          ฎ 
สารบัญรูป          ฒ
         
บทที่ 1 บทนํา          1 
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     1 

 1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั       10 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย        10 

 1.3.1 เนื้อหาวิชา       10 

1.3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั    10 

 1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา       11 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ        11 

 1.5 กรอบแนวคิดของการวิจยั       11 

 1.6 สมมุติฐานของการวิจัย       14 

 1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ       14 

 
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ       15 

2.1 รูปแบบ          16 

2.1.1 ความหมายของรูปแบบ      16 

2.1.2 ลักษณะของรูปแบบ      18 

2.2 รูปแบบการเรียนการสอน        19 

2.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) 21 

2.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแสวงหาความรูเปนกลุม               

(Group Investigation Instruction Model)     22 

 



  
ช 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิของกานเย                                       

(Gagne′’s Instructional Model)     24 

2.3 การออกแบบการเรียนรู        26 

2.3.1 หลักการออกแบบการเรียนรู     26 

2.3.2 การออกแบบระบบการเรียนรู       30 

2.4 การเรียนรูแบบนําตนเอง        31 

  2.4.1 ความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเอง    31 

  2.4.2 บทบาทของผูเรียนและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  32 

2.5 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน       34 

2.5.1 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   34 

2.5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   37 

2.5.3 กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน    41 

2.5.4 บทบาทของผูเรียนและผูสอน     47 

2.5.5 ขอดีและขอจาํกัดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  51 

2.6 การประเมินผลตามสภาพจริง       55 

2.6.1 ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง   55 

2.6.2 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   56 

2.7 การจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส      58 

2.7.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส    58 

2.7.2 ปญหาการเรียนการสอนวิชาฟสิกส     59 

2.8 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู      60 

2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ     60 

2.8.2 การวัดและการประเมินความพึงพอใจ    62 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ        63 

  2.9.1 งานวิจัยในประเทศ       63 

2.9.2 งานวิจัยในตางประเทศ      73 
 



  
ซ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

บทที่ 3 วิธีการดําเนินงานวิจัย        76 
3.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูและการสราง 

แผนการจัดการเรียนรู       77 

3.1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู     77 

3.1.2 การสรางแผนการจัดการเรียนรู     79 

3.2 การสรางเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอมลู     84 

3.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 84 

3.2.2 แบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเอง   99 

3.2.3 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรู                   

แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน                                   

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ     101 

3.3 การกําหนดประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง    102 

3.3.1 การกําหนดประชากร      102 

3.3.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง      102 

3.4 กระบวนการข้ันตอนในการทดลอง      103 

3.5 การวิเคราะหขอมูล        105 

 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล        107 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล       107 
 
บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ       131 
 5.1 สรุปผลการวิจัย        132 

  5.1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู     133 

  5.1.2 ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู     137 

 5.2 อภิปรายผลการวิจยั        136 

  5.2.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู     136 

  5.2.2 ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู     139 

  



  
ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

5.3 ขอเสนอแนะ         145 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยัไปใช    145 

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวจิัยตอไป     146 

 
บรรณานุกรม          147 

 
ภาคผนวก          161 

ภาคผนวก  ก  รายนามอาจารยที่ปรึกษา/กรรมการดุษฎีนิพนธ/ผูเชี่ยวชาญ  162 

ก  1 รายนามอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ    163 

ก  2 รายนามกรรมการดุษฎีนิพนธ     163 

ก  3 รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรู 

    และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    วิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ     164 

ก  4 รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบวัดความพรอมในการเรียนรู 

     แบบนําตนเอง      164 

ก  5 รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสํารวจความพึงพอใจตอ 

                 รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

                 ในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ   165 

ภาคผนวก ข  เคร่ืองมือในการวิจัย      166 

ข  1 แผนการจัดการเรียนรูวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ  167 

ข  2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 219 

ข  3 แบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง   237 

ข  4 แบบสํารวจความพงึพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง     

       โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 240 



  
ญ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

ภาคผนวก ค ผลการตรวจและวิเคราะหเคร่ืองมือ     243 

 ค  1 คาดัชนคีวามสอดคลอง  

        (Item-Objective Congruency Index: IOC)  

              ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูรายหนวย   244 

 ค  2 สรุปรายการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง  

(Item-Objective Congruency Index: IOC) ของเนื้อหา   

               แผนการจัดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ     256 

 ค  3 คาดัชนคีวามสอดคลอง  
         (Item-Objective Congruency Index: IOC)  

               ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรชีวภาพ 258 

ค  4 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

             ทางการเรียนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 100 ขอ  263 
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ฎ 

สารบัญตาราง 
หนา 

ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ      

      (PHY135: Life Science Physics) และรายวิชาฟสิกสเบ้ืองตน  

      (PHY131: Introductory Physics)      3 

ตารางที่ 3.1 แสดงรูปแบบและวัตถุประสงคการเรียนรูแบบนําตนเอง 

     โดยใชปญหาเปนฐาน       78 

ตารางที่ 3.2 แสดงการบูรณาการเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูรายหนวย    

        วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ      81 

ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของคูมือสําหรับครูผูสอนและคูมือสําหรับผูเรียน  82 

ตารางที่ 3.4 แสดงการวเิคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

       ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ  

       ชุดที่ 1 จํานวน 100 ขอ       86 

ตารางที่ 3.5 แสดงตัวอยางวเิคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

        ของแผนการจดัการเรียนรูรายหนวยที ่1 หัวขอเร่ือง กลศาสตร   88 

ตารางที่ 3.6 แสดงตัวอยางวเิคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

       ของแผนการจดัการเรียนรูรายหนวยที ่2 หัวขอเร่ืองของไหลและความรอน 89 

ตารางที่ 3.7 แสดงตัวอยางวเิคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

      ของแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยที่ 3 หัวขอเร่ืองคลื่น เสียง แสง  90 

ตารางที่ 3.8 แสดงตัวอยางวเิคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

      ของแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยที่ 4 หัวขอเร่ืองไฟฟา แมเหล็ก  

      และ ฟสิกสนวิเคลียร       91 

ตารางที่ 3.9 แสดงคาความยากงาย       93 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาความอํานาจจําแนก      93 

ตารางที่ 3.11 แสดงการวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของ 

                   แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูรายวชิาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ                  

ชุดที่ 2 จํานวน 80 ขอ       95 

ตารางที่ 3.12 แสดงการปรับปรุงจํานวนขอสอบของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

                   ทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที่ 2 จํานวน 80 ขอ  96 



  
ฏ 

สารบัญตาราง(ตอ) 
หนา 

ตารางที่ 3.13 แสดงภาพรวมของคาความยาก-งาย (p) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์

      ทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที่ 2 จํานวน 80 ขอ  98 

ตารางที่ 3.14 แสดงรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 8 ข้ันตอน  103 

ตารางที่ 4.1 แสดงคาความถี่ และคารอยละของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

                 จําแนกตามเพศ วุฒิสูงสุดที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

    และเกรดเฉลี่ยสะสมปที่ 1        110 

ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและ 

                 กลุมควบคุมเปนรายบุคคล       111 

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

                 ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง      113 

ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ยรายขอของความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

                 ของกลุมทดลอง         114 

ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ยคุณลักษณะรายดานของความพรอมในการเรียนรู 

                 แบบนําตนเองของกลุมทดลอง       116 

ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณลักษณะรายดาน 

                 ของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมทดลอง   117 

ตารางที่ 4.7 แสดงคาสหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกับ 

                 ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง      117 

ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยรายขอของความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรู 

                 แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 

                 วิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลอง     118 

ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยรายดานของความพงึพอใจตอรูปแบบการเรียนรู 

                 แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 

                 วิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลอง     121 

ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉล่ียรายดานของความพงึพอใจ 

                 ตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

                 ในการสอนวชิาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลอง   121 



  
ฐ 

สารบัญตาราง(ตอ) 
หนา 

ตารางที่ 4.11 แสดงคาสหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลอง 

                 กบัความพึงพอใจในการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

                 ในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ     122 

ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรู 

                 แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 122 

ตารางที่ ผ.1 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC)  

                   ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยที ่1     244 

ตารางที่ ผ.2 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC)  

                   ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยที ่2     247 

ตารางที่ ผ.3 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC)  

                  ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยที ่3     250 

ตารางที่ ผ.4 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC)  

                  ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยที ่4     253 

ตารางที่ ผ.5 แสดงสรุปรายการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง  

                 (Item-Objective Congruency Index: IOC) ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู 

                 จากผูเชี่ยวชาญที่เห็นดวยแตควรปรับปรุง      256 

ตารางที่ ผ.6 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC)  

                   ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ   258 

ตารางที่ ผ.7 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

                   ทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 100 ขอ     263 

ตารางที่ ผ.8 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

                   ทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 80 ขอ     267 

ตารางที่ ผ.9 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC)  

                   ของแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง    271 



  
ฑ 

สารบัญตาราง(ตอ) 
หนา 

ตารางที่ ผ.10 แสดงคาเฉลี่ยของแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง  284 

ตารางที่ ผ.11 แสดงคาเฉลี่ยของแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบ 

                     การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 

                     วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ      284 

ตารางที่ ผ.12 แสดงคาเฉลี่ยรายขอการประเมินการเรียนรูจากการทํากจิกรรม 

   ตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน  

   ของการประเมินตนเอง  จากเพื่อน และจากครู    293 

ตารางที่ ผ.13 แสดงคาเฉลี่ยรายดานการประเมินการเรียนรูจากการทาํกิจกรรม 

   ตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน  

   ของการประเมินตนเอง  จากเพื่อน และจากครู     295 

ตารางที่ ผ.14 แสดงการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉล่ียรายดาน 

   การประเมนิการเรียนรูจากการทาํกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู 

   แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน ของการประเมินตนเอง   

   จากเพื่อน และจากครู        295 
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สารบัญรูป 
หนา 

รูปที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน    12 

รูปที่ 2.1 แสดงข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   43 

รูปที่ 3.1 เฉลยคําตอบ (Key) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 80 ขอ   97 

 



 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

มหาวิทยาลัยรังสิตไดรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดต้ัง “วิทยาลัยรังสิต” ข้ึน 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 และเปดดําเนินการสอนในปการศึกษา 2529 เปนตนมา ตอมาเมื่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2533 ทบวงมหาวิทยาลัยไดออกใบอนุญาตใหวิทยาลัยรังสิต ยกระดับข้ึนเปน

มหาวิทยาลัย ชื่อ  “มหาวิทยาลัยรังสิต”  คณะที่เร่ิมเปดการสอนมีเพียง 2 คณะ 5 สาขาวิชา คือ 

คณะพยาบาลศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร (มหาวิทยาลัยรังสิต, 

2553 : 51-53)  จากจุดมุงหมายสําคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต คือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่

ตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ และสาขาวิชาที่ขาดแคลนเปนที่ตองการของภาคธุรกิจ

เอกชน โดยมุงเนนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเปนสําคัญ 

รวมถึงวิชาชีพอิสระที่สามารถสรางงานของตนเองได     มหาวิทยาลัยรังสิตจึงไดขยายการจัด

การศึกษาเพิ่มข้ึน  ปจจุบันมี 4 วิทยาลัย 25 คณะ และ 2 สถาบัน เปดสอนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 87 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 25 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก    7 หลักสูตร 

(มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552 : 19-20) 

 

มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดต้ังภาควิชาฟสิกสในคณะวทิยาศาสตรเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยมี

จุดมุงหมายเพือ่ทําการสอนวชิาฟสิกสพืน้ฐานใหคณะที่เกี่ยวของ ในปจจุบันมีรายวิชาที่เปดสอน

ทั้งหมด 11 รายวิชา ดังนี้ (มหาวิทยาลัยรังสิต, ม.ป.ป : 4-7) 

1) วิชาฟสิกสเบ้ืองตน (PHY131: Introductory Physics) จํานวน 4 หนวยกิต สําหรับ

สถาบันการบิน คณะวทิยาศาสตรสาขาวิชาเคมีประยุกต และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศสาขาเกมสมัลติมิเดีย  

2) วิชาฟสิกสทั่วไป 1 (PHY132: General   Physics I) จํานวน 3 หนวยกิต สําหรับคณะ

เภสัชศาสตร คณะกายภาพบําบัด คณะวทิยาศาสตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีว
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การแพทย คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร  

3) วิชาฟสิกสทั่วไป 2 (PHY133: General   Physics II) จํานวน 3  หนวยกิต สําหรับคณะ

กายภาพบําบัด  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร  

4) วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (PHY135: Life Science Physics) จํานวน 3 หนวย

กิต สําหรับกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย วิทยาลัยแพทยศาสตร  คณะ

ทันตแพทย คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร และคณะทัศนมาตรศาสตร   

5) วิชาฟสิกสสําหรับอุปกรณชีวการแพทย1 (PHY201: Physics for Biomedical 

Instrumentat ion I) จํานวน 3 หนวยกติ สําหรับคณะวิทยาศาสตรสาขาอุปกรณชีว

การแพทย  

6) วิชาฟสิกสสําหรับอุปกรณชีวการแพทย 2 (PHY202: Physics for Biomedical 

Instrumentat ion II) จาํนวน 3  หนวยกิต สําหรับคณะวิทยาศาสตรสาขาวชิา

อุปกรณชีวการแพทย  

7) วิชาฟสิกสสําหรับอุปกรณชีวการแพทย 3 (PHY203: Physics for Biomedical 

Instrumentation III) จํานวน 3 หนวยกิต สําหรับคณะวิทยาศาสตรสาขาวิชาอุปกรณ

ชีวการแพทย  

8) วิชาฟสิกส 1 (PHY121: Physics I) จํานวน 3 หนวยกิต สําหรับวทิยาลัย

วิศวกรรมศาสตร  

9) วิชาปฏิบัติการฟสิกส 1 (PHY122: Physics Laboratory I) จํานวน 1 หนวยกิต 

สําหรับวทิยาลัยวิศวกรรมศาสตร   

10) วิชาฟสิกส 2 (PHY 223: Physics II) จํานวน 3 หนวยกิต สําหรับวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร  

11) วิชาปฏิบัติการฟสิกส 2 (PHY 224:  Physics Laboratory II) จํานวน 1 หนวยกิต 

สําหรับวทิยาลัยวิศวกรรมศาสตร  

 

สําหรับรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ   (PHY135: Life Science Physics) ได

พัฒนาข้ึนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จากรายวิชาฟสิกสเบ้ืองตน (PHY131: Introductory 

Physics) จํานวน 4 หนวยกิต ในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน) โดยปรับเนื้อหาวิชาและลด
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จํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของหลักสูตร   ในการปรับปรุงหลักสูตรของกลุมคณะ

วิทยาศาสตรสุขภาพ    

 

เนื้อหาวิชาของรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ   (PHY135:  Life Science Physics) 

ที่ปรับปรุงใหม แสดงในตารางที่ 1.1 โดยเปรียบเทียบกับรายวิชาฟสิกสเบ้ืองตน (PHY131: 

Introductory Physics) 

 

ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ   (PHY135: Life  

                   Science Physics) และรายวิชาฟสิกสเบ้ืองตน (PHY131: Introductory Physics) 

รายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  (PHY135: 

Life Science Physics)  3 (2-3) หนวยกิต 

รายวิชาฟสิกสเบ้ืองตน(PHY131:  Introductory 

Physics)    4 (3-3) หนวยกิต 

หนวยและการวัดทางชีวภาพ จลศาสตร*ของ

การเล่ือนตําแหนงและการหมุน พลศาสตรของ

การเล่ือนตําแหนงและการหมุน งาน พลังงาน 

และกําลังของรางกาย คุณสมบัติความยืดหยุน

ของ     โครงกระดูกและเนื้อเยื่อ   กลศาสตรและ

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล  ความรอน

และ     อุณหพลศาสตร  คล่ืน  เสียงและการได

ยิน   ทัศนศาสตร และทัศนอุปกรณ ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  ฟสิกสของรังสี  ฟสิกส

ของเวชศาสตรนิวเคลียร   (มหาวิทยาลัยรังสิต, 

2552 :545) 

ทําไมเราจึงจําเปนตองเรียนฟสิกส  ฟสิกสกับ

เ ท ค โ น โ ล ยี    ฟ สิ ก ส ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  

จลนศาสตร**ของอนุภาค  จลนพลศาสตรของ

อนุภาค   ทอรคและสมดุลของวัตถุ    งาน  

พลังงานกล  และกําลัง   เคร่ืองกลอยางงาย  

โมเมนตัม   ความยืดหยุน    ความรอนและ

อุณหภูมิ    อุณหพลศาสตร   สถิตศาสตรของ

ของไหล   พลศาสตรของของไหลและการ

ประยุกตในทางการแพทย    ไฟฟาสถิต  ไฟฟา

กระแสตรง  ไฟฟากระแสสลับ  คล่ืน   เสียง  

และทัศนศาสตร  ฟสิกสของอะตอม  ฟสิกสของ

นิวเคลียส และกัมมันตรังสี   โดยจะมุงการสอน

ห ลักกา ร เพื่ อ นํ า ไ ป สู ก า รป ระยุ กต ใ ช ใ น

ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  ใ น วิ ช า ชี พ พ ย า บ า ล 

(มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552 : 545) 

*จลศาสตร มาจาก kinematics 

**จลนพลศาสตร มาจาก kinetics 
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เมื่อพิจารณาเนื้อหาของรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพที่พัฒนาข้ึนใหมแลวพบวา

เปนเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาเดิม แตลดเวลาที่ใชในการเรียนการสอนลงโดยเฉพาะภาคบรรยาย

จาก 3 คาบ เปน 2 คาบ   แตมีจุดมุงหมายของรายวิชาที่เนนชัดกวาเดิมวาวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพเปนวิชาที่เนนใหเห็นความเช่ือมโยงระหวางฟสิกสกับชีวภาพ   โดยประยุกตความรูในสาขา

ฟสิกสไปอธิบายเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนกับรางกาย ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะหหรือการรักษาโดยใช

ความรูทางการแพทยตอไป  อาทิ หลักการเคร่ืองชั่งที่ใชชั่งน้ําหนักคนไข  หลักการเคร่ืองวัดความ

ดันคนไข  การระบายของเหลวออกจากผูปวย  การอธิบายการหายใจเขาและออก  การเกิด       

เสนเลือดขอดที่ขา การเกิดแผลกดทับของผูปวยที่นอนนิ่งในทาเดียว  หลักการทํางานของอัลตรา

ซาวด  การสูญเสียการไดยินและการทดสอบ ตัวอยางที่กลาวมานี้สามารถใชความรูทางฟสิกสมา

อธิบายหลักการหรือสาเหตุที่เกิดได  (กาญจนา จันทรประเสริฐ, 2553 : 1-2)    

 

จากการปรับเปล่ียนรายวิชาสําหรับกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ประกอบดวย วิทยาลัย

แพทยศาสตร  คณะทันตแพทย คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร และคณะทัศนมาตร

ศาสตรนี้   ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพของนักศึกษาจากกลุมดังกลาว โดยเฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร    ผูวิจัยจึงสํารวจความ

คาดหวังของผูเรียนที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและการสรางความรูของผูเรียนโดยใชแบบสํารวจ 

The Maryland Physics Expectations (MPEX) Survey ที่แสดงความเห็น 5 ระดับต้ังแตไมเห็น

ดวยมากที่สุดจนถึงเห็นดวยมากที่สุด  ความคาดหวังของผูเรียนที่สํารวจแบงเปน 6 ดาน คือ                   

1) กระบวนการเรียนรู   2) โครงสรางความรู  3) เนื้อหาความรู  4) การเช่ือมโยงระหวางฟสิกสและ

โลกของความเปนจริง  5) ความเชื่อมโยงคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส  และ 6) พฤติกรรมที่

จําเปนตอการเรียนรู  ผลการสํารวจความคาดหวังของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร ชั้นปที่ 1 ที่

เรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ จํานวน 114 คน ปรากฏวา รอยละของความคิดเห็นของ

นักศึกษาตอดาน 1) กระบวนการเรียนรู และ 6) พฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรูมีเพียงรอยละ 27 

และ 36 ตามลําดับ ขณะที่มีความคิดเห็นดานอ่ืนๆอีกส่ีดานจะอยูที่รอยละ 53, 57, 52, 56 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวานักศึกษายังสนใจแตเร่ืองเนื้อหามากกวากระบวนการและพฤติกรรมที่

จําเปนตอการเรียนรู  ซึ่งไมตรงกับจุดประสงคของการเรียนการสอนที่ตองการ  ที่ตองการใหผูเรียน

เกิดความเขาใจในหลักการและสามารถนําหลักการที่ไดเรียนมาปรับใชในชีวิตประจําวันได  แตการ

ที่จะใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางสติปญญาในการใชกระบวนการคิดข้ันสูงและการใช

เหตุผล ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาและสามารถนําความรูความเขาใจนั้นไปใช
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แกปญหาในชีวิตประจําวันได  ตองอาศัยกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเจตคติทาง

วิทยาศาสตร  เพื่อใหไดมาซึ่งตัวความรูที ่ถูกตองและใชการทดลองเพื่อชวยอธิบายสิ่งที่เปน

นามธรรมใหเปนรูปธรรม เพื่อทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจได     (สุธี พรรณหาญ, 2547 : 2-3) 

ดังนั้นรูปแบบการเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ  ผูวิจัยเห็นวา

รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง (Self-directed Learning) เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนเกิด

การพัฒนาความสามารถทางสติปญญา เพื่อนํามาใชในกระบวนการคิดข้ันสูงและการใชเหตุผล 

 

ปจจุบันการเรียนรูแบบนําตนเอง ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนการ

จัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งแทจริงแลวการเรียนรูแบบนําตนเองนี้ไมใช

ปรากฏการณใหม พระพุทธเจาซ่ึงเปนองคศาสดาของศาสนาพุทธ ทรงเปนตัวอยางของการเรียนรู

แบบนําตนเอง  โดยเฉพาะคําสอนของพระพุทธองคก็เนนการเรียนรูแบบนําตนเอง หรือการ

พึ่งตนเองเปนสําคัญ ในอดีตมีบุคคลสําคัญ อาทิ โสเครตีส และ อับราฮัม ลินคอลนที่ไดรับการ

ยอมรับวาเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จมาจากการศึกษาคนควาดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง      

(สุลักษณ ศิวรักษ, 2552 : 252-253) ลักษณะสําคัญของการเรียนรูดังกลาว เปนกระบวนการที่

บุคคลใชในการสรางความตองการในการเรียนรู การต้ังจุดมุงหมายในการเรียนรู การทํากิจกรรม

เพื่อคนหาความรู เชน การคนควาเอกสารและแหลงความรูตางๆ การพบปะบุคคล การเลือกเสริม

และกําหนดแผนการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู กิจกรรมสวนใหญเกิดข้ึนดวยตนเอง จะโดย

ไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ตาม (Knowles,1975 : 18) เปนการพัฒนาการเรียนรู

และประสบการณการเรียน ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผล

กิจกรรมการเรียนทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคล และในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมการเรียนที่

รวมมือกัน (ฉลาด  จันทรสมบัติ, http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/library/ library.php? courseid= 

YDQ1PWJs&pid=9116&lang=en, 26 กันยายน 2553)  การเปนตัวของตัวเอง ควบคุมการเรียนรูของ

ตนเอง  มีความเปนอิสระ โดยอาศัยความชวยเหลือจากแหลงภายนอกนอยที่สุด (นัดดา อังสุโวทัย, 

2550 : 15) ความคิดสรางสรรคในกระบวนการศึกษาของบุคคล โดยเร่ิมจากความต้ังใจที่อยากจะ

เรียนรู อันเกิดจากแรงขับภายในของแตละบุคคลใหเหมาะสมกับความตองการของตนเอง อันไดแก 

การกําหนดเปาหมาย วิธีการเรียนรู เลือกแหลงขอมูลที่จะศึกษา รวมทั้งการวัดและประเมินผลดวย

ตนเอง (นัจญมีย สะอะ, 2551 : 53)  
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โนลส (Knowles, 1975 : 15) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการเรียนรูแบบนําตนเอง ไว

ดังนี้ 1) ผูที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวา และดีกวาผูที่เปนเพียงผูรับ หรือรอให

ครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น  ผูที่เรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางต้ังใจ มีจุดมุงหมาย และมี

แรงจูงใจ สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาบุคคลที่รอรับคําสอนแต

อยางเดียว    2) การเรียนรูแบบนําตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการ

ทางธรรมชาติมากกวา คือ เมื่อเปนเด็กตองพึ่งพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดู และ

ตัดสินใจแทนให เมื่อเติบโตมีพัฒนาการข้ึนก็คอยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพึ่งพิง

ผูปกครอง ครู และผูอ่ืน การพัฒนาเปนไปในสภาพท่ีเพิ่มความเปนตัวของตัวเอง และช้ีนําตนเองได

มากข้ึน    3) พัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม  หองเรียนแบบเปด  ศูนยบริการทาง

วิชาการ การศึกษาอยางอิสระ  โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอก   มหาวิทยาลัยเปด และ

อ่ืนๆ อีก รูปแบบของการศึกษาเหลานี้ชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนผูเรียนรูดวยตนเอง  4) การเรียนรู

แบบนําตนเอง เปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะที่เปนบุคคลและเผาพันธุมนุษย เนื่องจากโลก

ปจจุบันเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม ซึ่งมีความเปล่ียนแปลงใหมๆ เกิดข้ึนเสมอและขอเท็จจริง

เชนนี้เปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การเรียนรูแบบนําตนเองจึงเปน

กระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต    

 

สถานภาพของ“ผูสอน”ในกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองนั้นจะเปลี่ยนไปอยูใน

สถานภาพ “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู” (Learning Facilitator) ซึ่งจะมีบทบาทเปนผู

กระตุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเปนตัวของตัวเอง 

(สมคิด อิสระวัฒน, 2538 : 86) เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่อบอุน มีความรัก สนใจ และยอมรับในตัว

ของผูเรียน  ชวยใหผูเรียนไดมีการวางแผนการเรียนดวยตนเอง  เปนบุคคลที่พรอมจะเปล่ียนแปลง   

ยอมรับประสบการณใหมๆ และพยายามศึกษาหาความรูจากกิจกรรมที่ตนเองชวยเหลือ  มองเห็น

การใชประโยชนจากประสบการณเดิมของผูเรียน มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

ผูเรียน เปดโอกาสรับขอเสนอแนะตางๆ  ของผูเรียน จัดบรรยากาศแหงความเคารพนับถือซึ่งกัน

และกัน ทั้งในหมูผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูสอนตองพูดใหผูเรียนเขาใจชัดเจน วา

เปาหมายของการเรียนคืออะไร และใหการเสริมแรงอยางสม่ําเสมอ ผูสอนตองตระหนักถึงรูปแบบ

การเรียนรู (Learning Style) ของผูเรียนที่ตางกัน และจะตองใชรูปแบบการสอน (Teaching Style) 

ใหเหมาะสม (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 125)  ตองใชปฏิสัมพันธในหมูผูเรียนใหพอเหมาะกับการ   

เปนอิสระ หรือการเปนตัวของตัวเองในผูเรียนแตละบุคคล  ส่ิงสําคัญสําหรับในการเปนผูอํานวย
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ความสะดวก คือ ตองมีความยืดหยุนในการเรียน สนองตอบตอความตองการของผูเรียน พรอมที่

จะใชประสบการณเดิมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเต็มใจในการใหคุณคาและ 

มีเกียรติภูมิ    ส่ิงที่สําคัญหลังจากท่ีผูสอนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูแบบนําตนเอง

แลว และมีความตองการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบนําตนเอง 

ผูสอนจะตองกําหนดรูปแบบการสอน/วิธีสอน/กิจกรรมเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ

ตามความมุงหวัง  ซึ่งอาจจะเลือกจากรูปแบบตางๆ ที่นักการศึกษาในวงการศึกษาไดเสนอไว   เชน 

1) การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช “สัญญาการเรียน” (Learning Contract) เปนเคร่ืองมือสําคัญใน

การทําใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ตามแนวคิดการเรียนรูเปนกลุม (Group Learning Stream) ของ

โนลส (Knowles, 1975 : 15) แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนการมอบหมาย

ภาระงานใหแกผูเรียนวา จะตองทําอะไรบาง เพื่อใหไดรับความรูตามเปาหมาย และผูเรียนจะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น  2) การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช “โครงการเรียนรู” (Learning Project)     

ที่เปนตัวช้ีวาบุคคลนั้น มีสวนในการเรียนรูแบบนําตนเองมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนเคร่ืองชี้วัด

ลักษณะและปริมาณการเรียนรูแบบนําตนเองของประชาชนวัยผูใหญโดยทั่วไปตามแนวคิด Adult 

Learning Stream ของ ทัฟ (Tough, 1979 : 114)  แหงมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา     

3) การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช “บทเรียนสําเร็จรูป” (Individualized Program Instruction) 

ตามแนวคิดของสกินเนอร (Skinner)  แตกริฟฟน (Griffin, 1983 : 153) ไดวิจารณวาวิธีนี้เปนการ

เรียนดวยตนเอง (Self-Directed Approach) ตามขอเสนอแนะของส่ือการเรียนเทานั้น  มิใชการ

เรียนรูแบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) แตเปนการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากการกํากับของครู 

(Teacher-Directed Learning) มากกวา  4) การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช “การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน” (Non-Traditional Institutional Approach) ตามแนวคิดที่จัดการศึกษาตางไปจาก

รูปแบบของสถานศึกษาตามปกติทั่วไป ส่ิงที่ให คือ ประกาศนียบัตรสําหรับบุคคลภายนอก  ให

หนวยกิตตามประสบการณจริงในชีวิต เปนตน หรืออีกนัยหนึ่ง  กลุมที่มาเรียนในรูปแบบนี้   สมัคร

มาเรียนตามความสนใจของตนเองเปนหลัก ตัวอยางของกิจกรรมตามแนวคิดนี้ ไดแก การจัดการ

ศึกษาในรูปของตลาดวิชา มหาวิทยาลัยเปด และการศึกษาทางไกล   5) การเรียนรูแบบนําตนเอง

โดยใช “การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน” (Problem-based Learning) ซึ่งพัฒนาข้ึนคร้ังแรกโดย

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ (Faculty of Health Sciences)  ของมหาวิทยาลัย McMaster  ประเทศ

แคนาดา ไดนํากระบวนการทบทวน (Tutorial Process) มาใชกับนักศึกษาแพทยฝกหัด   วิธีการ

ดังกลาว ตอมาไดพัฒนาเปนรูปแบบที่ทําใหมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานําไปเปนแบบอยาง ใน

การจัดการเรียนรู   6) การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช “การเรียนแบบใชโครงงานเปนฐาน” 
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(Project- based Learning) ตามแนวคิดของ “ทฤษฏีสรรคนิยม” หรือ “ทฤษฎีการสรางความรูดวย

ตนเอง ” (Constructivism) ของ เพียเจต ( Piaget )ที่ใหความสําคัญดานกระบวนการพัฒนาการ

เรียนรู  ตามแนวคิดนี้เชื่อวาผูเรียนสามารถสรางความรูข้ึนเองได โดยจะเปนเสมือนนักทดลองรุน

เยาวที่สรางและทดสอบทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่ิงตางๆ อยูตลอดเวลา และเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดสราง

ความรูนั้นดวยตัวของเขาเอง เขาก็จะเขาใจส่ิงตางๆ อยางลึกซ้ึง สามารถจัดระบบโครงสรางความรู

ของตนเองและมีความสามารถในการเรียนรูไดเปนอยางดี  และ  7) การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช   

“การเรียนแบบใชเว็บเปนฐาน” (Web - based Learning)  ตามแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรู

ดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน  (Constructionism) เปนทฤษฎีที่ศาสตราจารยซีมัวร เพเพิรท 

(Seymour Papert) แหง Media Lab, Massachusetts Institute of Technology  สหรัฐอเมริกา 

(ทิศนา แขมมณี, 2552 : 96) ไดพัฒนาโดยมีรากฐานมาจากทฤษฏีสรรคนิยม(Constructivism) 

ของ เพียเจต (Piaget) โดยแนวคิดนี้เชื่อวาผูเรียนสามารถสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับส่ิง

ตางๆ ในสภาพแวดลอมการดํารงชีวิตไดดวยตนเอง และใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการ

นําเสนอเพื่อสรางประสบการณ ทําใหผูเรียนไดเขาใจมากยิ่งข้ึน   

 

การเรียนรูแบบนําตนเองเปนการเรียนรูที่ยอมรับสภาพความแตกตางของบุคคลวามี 

ศักยภาพสามารถที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง เปนการตอบสนองความตองการและความ

สนใจของผูเรียนเพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมี

ความสุข และเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต  ดังนั้นรูปแบบการสอนท่ีทําใหเกิดการ

เรียนรูแบบนําตนเองจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี

จุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ ความเขาใจ ความสามารถ ทัศนคติ และ

นําองครวมความรูของผูเรียนไปประกอบอาชีพเพื่อจะไดมีความเจริญกาวหนา สรางผลผลิตที่มี

คุณภาพ สงผลตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป  

 

การศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูแบบนําตนเองที่ปรากฏและอางถึงมากที่สุดคือ 

การศึกษาของกลูกลิเอลมิโน (จุฑารัตน วิบูลยผล, 2539) ซึ่งไดสรางแบบวัดที่ชื่อวา Self – 

directed Learning Readiness Scale (SDLRS) โดยใชเทคนิคเดลฟายกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 14 

คน เปน  ผูวิเคราะหองคประกอบที่สําคัญตอการเรียนรูแบบนําตนเองได 8 ดาน คือ การเปดโอกาส

ตอการเรียนรู มโนทัศนของตนเองดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ความคิดริเริ่มและเรียนรู

แบบ     นําตนเอง  ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง  ความรักในการเรียน  ความคิด
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สรางสรรค มองอนาคตในแงดี  สามารถใชทักษะการเรียนรูและทักษะการแกปญหา มีจํานวน 58 ขอ 

เคร่ืองมือนี้ไดนํามาใชอยางแพรหลายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย  ซึ่งองคประกอบในแบบ

วัด      ความพรอมดังกลาว  มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งผูเรียนที่ผานการเรียนการสอนแบบนําตนเองมี

ลักษณะการเรียนแบบนําตนเอง ความสามารถสรรคสรางความรูทางวิทยาศาสตรในดานการศึกษา

คนควาดวยตนเอง การทํางานอยางเปนระบบ (อิศริยา ทองงาม, 2545 : 247) และผลสรุปจาก

ผลงานวิจัยไดระบุตัวบงชี้และองคประกอบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูเรียนรูตลอด

ชีวิตประกอบดวย  องคประกอบดานตัวผูเรียนไดแก เจตคติตอการเรียนรู ทักษะที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และคุณลักษณะที่เอ้ือตอการเรียนรูซึ่งตัวบงชี้มีความสอดคลองกับ  

แบบวัด SDLRS (นิตยา สําเร็จผล, 2547 : 249-257) มีทักษะพื้นฐานการเรียนรูระดับสูงไดพัฒนา

ตนเองใหเปนผูมีลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง (นัดดา อังสุโวทัย, 2550 : 137)   

 

จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชีวภาพที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยแพทยศาสตร   ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่เร่ิมตนจากปญหาที่เกิดข้ึน

โดยการสรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุม เพื่อแกปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ

ชีวิตประจําวันและมีความสําคัญตอผูเรียน ตัวปญหาจะเปนจุดต้ังตนของกระบวนการเรียนรูและ

เปนตัวกระตุนการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนหาขอมูลเพื่อเขาใจกลไก

ของตัวปญหา รวมทั้งวิธีการแกปญหา  การเรียนรูแบบนี้มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและ

กระบวนการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูโดยการนําตนเองซ่ึงผูเรียนจะไดฝกฝน   

การสรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหาอยางมีความหมายตอผูเรียน

(รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547 : 12-14) สอดคลองกับการจัดการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษา ที่มีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิดพัฒนาการที่ครอบคลุมทั้งความสามารถ

ทางสติปญญา การใชกระบวนการคิดข้ันสูงและการใชเหตุผล พรอมทั้งสามารถนําความรูความ

เขาใจไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได ตองเขาใจแทจริง (Astin, 1993 : 2 ; Moorman and 

Blanton, 1990 : 174-183)  ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานนี้

จะนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน   การพัฒนานักศึกษาในการเรียนรูที่เหมาะสมและใหเปนผู

ใฝรูตลอดชีวิต และเปนแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองไปใชกับนักศึกษาใน

สาขาอ่ืนตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา

ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

1.2.2 เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปน

ฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษารูปแบบการเรียนรูวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพที่เนน

กระบวนการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน โดยกําหนดขอบเขตไวดังนี ้

 
1.3.1 เนื้อหาวิชา   
เนื้อหาวิชาในการสรางบทเรียนมาจากรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 
 1.3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 

1.3.2.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 123 คน 

1.3.2.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนักศึกษาช้ันปที่ 1  วิทยาลัยแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 60 คน  โดยการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก  จําแนกเปนกลุมทดลอง 30 คน  และกลุมควบคุม

จํานวน 30 คน  เนื่องจากผูวิจัยตองการกลุมตัวอยางกลุมเล็กเพื่อใหไดใชเคร่ืองมืออยางเต็ม

ศักยภาพ 

1.3.2.3  กลุมตัวอยางในการทดสอบใชเคร่ืองมือเพื่อหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือและ
ปรับปรุง เปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2553 ที่ไมไดเปนกลุมทดลองในการวิจัย  จํานวน 60 คน โดยการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก แยกเปนกลุมทดลองใชเคร่ืองมือ  คร้ังที่ 1 และ 2   

จํานวนครั้งละ 30 คน   
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1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบนํา

ตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

1.3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 

1.3.3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

1.3.3.2.2 ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 

1.3.3.2.3 ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน

ในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.4.1 รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง แบบแผนการเรียนรู

ที่มุงเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองและโดยกระบวนการกลุม โดยใช

ปญหาที่พัฒนาข้ึนจากสาระวิชาที่เรียนเปนตัวกระตุนที่สําคัญในการแสวงหาความรูของผูเรียน 

1.4.2 วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ หมายถึง วิชาวิทยาศาสตรวิชาหนึ่งในกลุมวิชา

พื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน) จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งนักศึกษาในกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่

ประกอบดวย วิทยาลัยแพทยศาสตร คณะทันตแพทย คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร 

และคณะทัศนมาตรศาสตร จําเปนตองเรียน 

1.4.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน  หมายถึง 

เมื่อใชรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน  ผูเรียนสามารถสรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิด  

พัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล การทํางานรวมกันเปนกลุม และการสืบคนขอมูล ตาม

วัตถุประสงคของรูปแบบ   โดยประเมินจากผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมทดลอง   
 

1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพที่เนน

กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในหลักการ

และสามารถนําหลักการที่ไดเรียนมาประยุกตในชีวิตประจําวันไดจริง ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะหและ

สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ  การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 

การเรียนรูแบบนําตนเอง  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช
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ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  และการประเมินตามสภาพจริง โดย

ศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน ดังแสดงในรูปที่ 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 

 

การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คํานึงถึงองคความรูและเจตคติทางดานวิทยาศาสตร  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนฝายปฏิบัติ วิเคราะหและสรุปผลดวยตนเอง  

(สมศ, 2547 : 12-14) 

การเรยีนรูแบบนําตนเองเปนการเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมการเรียน กาํหนดเปาหมายการเรียน 

วางโครงการเรียน วางแผนการเรียน และประเมินผลการเรียนของตนเองโดยใหอิสระแก

ผูเรียนในการจัดการตนเอง ผูสอนมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนและใหขอมูล

ยอนกลับ (Knowles, 1975 : 15-18) 

การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการกระตุนความตองการในการสืบ

เสาะหาความรู  ทาทายความคิดและความใฝรูของผูเรียน มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีสรรคนิยม

(Constructivism)  และ  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน 

(Constructionism) มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเพียเจต (Piaget, 1972) 

และของวีก็อทสกี้ รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model)   รูปแบบ

การเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) รูปแบบการเรียนการ

สอนกระบวนการแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional Model)   ตาม

แนวคิดของจอยซและวีล   และรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (ทิศนา แขมมณี, 

2552 : 90-250) 
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รูปที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 

รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกส
วิทยาศาสตรชีวภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่เร่ิมตน

จากโจทยปญหาหรือสถานการณ  โดยการสรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุม เพื่อแก

โจทยปญหา ที่เปนจุดต้ังตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนการพัฒนาทักษะการแก

โจทยปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนหาขอมูล  การเรียนรูแบบนี้มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดาน

ทักษะและกระบวนการเรียนรู ใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ซึ่งจะไดฝกฝนการสรางองค

ความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหาอยางมีความหมายตอผูเรียน (สมศ, 2547 : 

12-14) 

การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินที่เนนกระบวนการเรียนรูและผลงานและให

ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินที่สะทอนใหเห็นพฤติกรรมและทักษะที่จําเปนของผูเรียน 

(Fusco and Barton, 2001 : 201-228  และ Bell and Cowie, 2001 : 536-553) 

ผลที่ไดรับ ผูเรียน  1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   2. มีความพึงพอใจตอรูปแบบการ

เรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 
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1.6 สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลองที่เรียนดวย
รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน แตกตางกับกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธี

บรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟ สิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลองมี
ความสัมพันธกับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟ สิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลองมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการ

สอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกส
วิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ  

2. ไดแนวทางในการนํารูปแบบดังกลาวไปใชในการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษากลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพตอไป  

3. ไดทราบพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน โดยการ

สรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุม  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพ

ความตองการ ความพึงพอใจที่มีกิจกรรมการเรียนรูที่จะนําไปสูความตองการเรียนรูที่มีจากภายใน 

4. นักศึกษาสามารถใชรูปแบบการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช
ปญหาเปนฐาน ไปเปนแนวทางในการศึกษาวิชาอ่ืน และพัฒนาการเรียนรูของตนเอง 

 



 
 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

การนาํเสนอผลการศึกษาวิเคราะหเอกสาร เกี่ยวกับ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ  แบงเปนหวัขอดังนี ้

 

2.1 รูปแบบ  

2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 

2.1.2 ลักษณะของรูปแบบ 

2.2 รูปแบบการเรียนการสอน  

2.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) 

2.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแสวงหาความรูเปนกลุม (Group 

Investigation Instruction Model)  

2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne′’s Instructional 

Model) 

2.3 การออกแบบการเรียนรู  

2.3.1 หลักการออกแบบการเรียนรู 

2.3.2 การออกแบบระบบการเรียนรู   

2.4 การเรียนรูแบบนําตนเอง  

2.4.1 ความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเอง 

2.4.2 บทบาทของผูเรียนและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 

2.5 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

2.5.1 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

2.5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

2.5.3 กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
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2.5.4 บทบาทของผูเรียนและผูสอน 

2.5.5 ขอดีและขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

2.6 การประเมินผลตามสภาพจริง 

2.6.1 ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 

2.6.2 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

2.7 การจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 

2.7.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 

2.7.2 ปญหาการเรียนการสอนวิชาฟสิกส  

2.8 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 

2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

2.8.2 การวัดและการประเมินความพึงพอใจ 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 

2.9.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

 

2.1 รูปแบบ  
 

2.1.1 ความหมายของรูปแบบ  
 
คําวา รูปแบบ (Model) นั้นมีผูใหความหมายหลายประการ ดังนี้ 

 

วิลเลอร (Willer, 1976 : 15) ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถึง การสรางมโนทัศน

เกี่ยวกับชุดของปรากฎการณโดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหเกิด

การกระจางชัดของนิยามและประพจนที่เกี่ยวของ ซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรง จะพัฒนาเปน

ทฤษฎีตอไป 

  

 กูด (Good, 1973) ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถึง แบบอยางของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อ

เปนแนวทางในการสรางหรือทําซํ้าเปนตัวอยางเพื่อการเลียนแบบ เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่ง

เปนตัวแทนของสิ่งใดส่ิงหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด  เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรที่มี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเปนตัวประกอบและเปนสัญลักษณทางระบบสังคม  
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เฮาเซอร (Hausser, 1980 : 132-161) ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถึง ส่ิงที่ออกแบบ

มาเพื่อแสดงถึงองคประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกตางระหวางความสัมพันธในเชิง

ทฤษฎีกับปรากฎการณ 

 

พจนานุกรม Contemporary English ของ ลองแมน (Longman, 1981) ใหความหมาย

ไวหลายความหมาย แตสรุปได 3 ลักษณะคือ 

1. รูปแบบ  หมายถึง ส่ิงซึ่งเปนแบบยอสวนของของจริง ซึ่งเทากับแบบจําลอง 

2. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงของหรือคนที่นํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการบางอยาง 

3. รูปแบบ  หมายถึง รุนของผลิตภัณฑ 

 

เรเบอร (Reber, 1985 : 447)ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถึง  ตัวแทนที่สะทอนภาพ

(mirror) ทําซํ้า (duplicate) หรือเลียนแบบ (imitate) ส่ิงใดสิ่งหนึ่งในทางใดทางหนึ่งที่แสดงใหเห็น

รูปแบบของความสัมพันธที่สังเกตไดจากขอมูลหรือจากธรรมชาติ รูปแบบนั้นอาจจะมีลักษณะเปน

วัตถุ เชน รูปแบบที่สรางข้ึนมาในการศึกษาการทํางานของหู หรือเปนทางคณิตศาสตร  เชน รูปแบบ

ที่ใชในการศึกษาทางจิตวิทยา หรืออาจจะเปนการผสมผสานระหวางลักษณะของทั้งสองประการที่

กลาวขางตน เชนรูปแบบที่นํามาใชในงานวิจัยทางดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)  

ถานํามาใชในความหมายนี้ รูปแบบจะกลายเปนทฤษฎียอยซ่ึงระบุกระบวนการ คุณคาและ

ประโยชนที่จะนําไปใช ซึ่งเกิดข้ึนจากผลของการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีตางๆ 

 

สโตนเนอรและแวงเก้ิล (Stoner and Wankle, 1986 : 12) ใหความหมายวา รูปแบบ 

หมายถึง การจําลองความจริงของปรากฎการณใดๆ โดยอธิบายปรากฎการณนั้นจากความสัมพันธ

ขององคประกอบในกระบวนการนั้นปรากฏการณนั้นใหเขาใจงายข้ึน 

 

คอรซินิ (Corsini, 2002 : 603) อธิบายวารูปแบบ หมายถึง ตัวแทน (คําพูด ปริมาณ 

แผนภูมิ) ของกฎเกณฑหรือสมมติฐานตางๆ ที่นําเสนอเพื่ออธิบายสภาพการหรือกระบวนการอยาง

ใดอยางหนึ่ง สวนมากมักจะแสดงในรูปของความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือ ความสัมพันธเชิง

เหตุผล 
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สวัสด์ิ สุคนธรังสี (2520 : 206) สรุปวา รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนที่สรางข้ึนเพื่ออธิบาย

พฤติกรรมของลักษณะบางประการของส่ิงที่เปนจริงอยางหนึ่ง หรือเปนเคร่ืองมือทางความคิดที่

บุคคลใชในการหาความรู ความเขาใจในปรากฎการณ 

 

สุบรรณ  พันธวิศวาส และ ชัยวัฒน ปญจพงษ (2522 : 22-23) สรุปวา รูปแบบ หมายถึง 

การยอหรือการเลียนแบบความสัมพันธที่ปรากฎอยูในโลกแหงความเปนจริงของปรากฎการณใด

ปรากฎการณหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการจัดระบบความคิดในเร่ืองนั้นใหเขาใจไดงายข้ึน

และเปนระเบียบ 

 

บุญชม ศรีสะอาด (2533 : 19) สรุปวา รูปแบบ หมายถึงโครงสรางที่แสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ผูวิจัยสามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธระหวาง

องคประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติหรือในระบบตางๆ อธิบายลําดับ

ข้ันตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ     การเสนอรูปแบบกระทําไดหลาย ลักษณะ เชน    

สมการ     Flow chart   แผนภูมิธรรมดา 

 

ทิศนา แขมมณี (2552 : 220) ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถงึ เคร่ืองมือทางความคิดที่

บุคคลใชในการแสวงหาคําตอบ ความรูความเขาใจในปรากฎการณทั้งหลาย เปนรูปธรรมของ

ความคิดที่เปนนามธรรม ซึง่บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน คําอธิบาย แผนผัง 

ไดอะแกรม หรือ แผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน 
 

จากการศึกษาความหมายดังกลาวสรุปไดวา รูปแบบ หมายถงึ ส่ิงที่สรางหรือพฒันาจาก

แนวคิดและ ทฤษฎีที่ไดศึกษา แสดงความสัมพันธกันขององคประกอบ และใชเปนส่ือเพื่อทําให

เขาใจงาย สามารถตรวจสอบเพ่ือเปรียบเทียบกับปรากฎการณจริงได ทาํใหเขาใจไดชัดเจน 

 
2.1.2 ลักษณะของรูปแบบ 

 

คีฟส (Keeves, 1997) กลาววา รูปแบบ (Model) โดยทั่วไปจะตองมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 

  

 1. นําไปสูการทํานายผลที่ตามมา (Prediction) ซึ่งสามารถพิสูจน หรือทดสอบได กลาวคือ 

สามารถนําไปสรางเคร่ืองมือเพื่อพิสูจนทดสอบได 
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 2.  ประกอบดวยโครงสรางที่เปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Relationship) ซึ่ง

สามารถใชอธิบายปรากฎการณนั้นๆ ได 

3. สามารถชวยสรางจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และ

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน (Interrelations) ของมโนทัศนตางๆ รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการ

สืบเสาะความรูเพิ่มเติมตอไป 

4. ประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural Relationships) มากกวา

ความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง (Associative Relationship)  

 

รูปแบบ (Model) ที่ใชกันโดยทั่วไป มีดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 220-221) 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) หมายถึง รูปแบบที่เปน ความคิด การ

เปรียบเทยีบส่ิงตางๆ อยางนอย 2 ส่ิงข้ึนไป รูปแบบลักษณะนีน้ิยมใชในดานวิทยาศาสตรกายภาพ 

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) หมายถึง รูปแบบที่ใชภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบ

ลักษณะนีน้ิยมใชในดานภาษาศาสตร 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) หมายถึง รูปแบบทีใ่ชสูตรคณิตศาสตร 

ซึ่งสวนมากจะเกิดข้ึนหลังจากไดรูปแบบเชิงภาษาแลว 

4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) หมายถึง รูปแบบที่ใชแผนผัง แผนภาพ 

ไดอะแกรม หรือ กราฟ    

5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) หมายถึง รูปแบบที่ใชที่แสดงใหเหน็ถงึความสัมพันธ

เชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรตางๆ ของปญหาใดๆ  รูปแบบลักษณะนีน้ิยมใชในดานศึกษาศาสตร  

 

สรุปไดวา  รูปแบบเปนการแสดงองคประกอบ และความสัมพันธในลักษณะของ แผนภูมิ 

หรือ แผนผัง ชวยใหมองเห็นทฤษฎีไดงายข้ึน 
 

2.2 รูปแบบการเรียนการสอน  
 

คําวา รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) นั้นมีผูใหความหมายไวดังนี ้

 

กันเทอร เอสเตส และชวาบ (Gunter, Esters & Schwab, 1995) อธิบายวา รูปแบบการ

เรียน การสอนเปรียบเสมือนพิมพหรือตนแบบที่ประกอบดวยข้ันตอนการสอนหลักๆ ซึ่งจะทําให
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เกิดผลตามที่ตองการ การจัดการเรียนการสอนตองเรียงตามลําดับข้ันตอนที่เสนอไว และรูปแบบ

การเรียนการสอนแตละรูปแบบจะตอบสนองจุดมุงหมายเฉพาะอยางที่แตกตางกัน 

 

แอนเดอรสัน (Anderson, 1997) กลาวไววา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่ออกแบบข้ึนเพื่อทําใหเกิดผลการเรียนรูที่ตองการ 

 

จอยสกับวีล (Joyce and Weil, 2000 : 6) กลาวไววา รูปแบบการเรียนการสอน คือ แผน 

หรือ แบบแผนที่สามารถใชเพื่อการสอนในหองเรียนหรือการสอนเปนกลุมยอย รูปแบบการเรียน

การสอนแตละรูปแบบ จะใหแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่มีเปาหมายใหผูเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคที่แตกตางกัน 

 

บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 140) อธิบายวา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง เปน

กิจกรรมการสอนหรือวธิีสอน รวมถึงโครงสรางที่แสดงถึงองคประกอบตางๆ ที่ใชในการสอนทีจ่ะ

นํามาใชรวมกนั เพื่อใหเกิดผลแกผูเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไว   

 

ทิศนา แขมมณี (2552 : 477) อธิบายวา รูปแบบการเรียนการสอน หมายถงึ แบบแผนการ

ดําเนนิการเรียนการสอนทีม่กีารจัดเปนระบบ ตามทฤษฎีที่เปนพืน้ฐานของการสรางรูปแบบนัน้ 

ไดรับการทดสอบวามีประสิทธิภาพท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของ

รูปแบบนั้นๆ  

 

รูปแบบการเรียนการสอนทีผู่วิจัยศึกษาและนําแนวคิดมาเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบ

ในการวิจัยคร้ังนี ้ ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน (Concept Attainment Model) ของ

จอยส และวีล (Joyce and Weil, 1996  : 161-178) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแสวงหา

ความรูเปนกลุม (Group Iinvestigation Instruction Model) ของจอยส และวีล (Joyce and 

Weil, 1996 : 80-88) และรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู (Conditions of 

Learning) ของกานเย (Gagne′, 1985 : 70-75) ดังตอไปนี ้
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2.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) 
 

จอยสและวีล (Joyce and Weil, 1996) พัฒนารูปแบบนี้ข้ึนโดยใชแนวคิดของบรุน

เนอร และคณะ (Bruner, et. al., 1967) ซึ่งอธิบายวาการเรียนรูมโนทัศน คือ การแสวงหาและ

การจัดระบบคุณลักษณะตางๆที่สามารถนํามาใชแยกแยะ   ระหวางส่ิงที่เปนตัวอยาง (Exemplars) 

ออกจากส่ิงที่ไมใชตัวอยาง (Nonexemplars) ของมโนทัศนที่ตองการสอน โดยมี วัตถุประสงคให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู และเขาใจมโนทัศนของเนื้อหาสาระตางๆ และสามารถใหคํานยิามของมโน

ทัศนนั้นดวยตนเอง  

 

รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวนี้ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 6 ข้ัน ดังนี ้

ข้ันที่ 1 : ข้ันเตรียม หมายถึง ข้ันที่ผูสอนเตรียมขอมูลตางๆเพื่อใชในการเรียนรูดังนี ้

1) ขอมูล 2 ชุด ชุดหนึ่งเปนตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน อีกชุดหนึ่งไมใช

ตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน 

2) ถามโนทัศนที่ตองการสอนเปนเร่ืองยากและซับซอนหรือเปนนามธรรม ควร

ใชตัวอยางที่เปนเร่ืองส้ันที่ผูสอนแตงข้ึนเองไดเพื่อชวยใหเขาใจงายยิ่งข้ึน 

3) เตรียมส่ือการสอนประเภทตางๆที่เหมาะสม กับตัวอยางมโนทัศนเพื่อแสดง 

ใหเห็นลักษณะตาง ๆ ของมโนทัศนที่ตองการสอนอยางชัดเจน 

ข้ันที่ 2 : ข้ันอธิบาย หมายถึง ข้ันที่ผูสอนอธิบายกติกาในการเรียนใหผูเรียนรูและเขาใจ

ตรงกัน ชี้แจงวิธีการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจกอนเร่ิมกิจกรรม โดยอาจสาธิตวิธีการและใหผูเรียนลอง

ทําตามจนกระทั่งผูเรียนเกิดความเขาใจพอสมควร  

 ข้ันที่ 3 : ข้ันเสนอขอมูลตัวอยางของมโนทัศน หมายถึง ข้ันที่ผูสอนเสนอขอมูลตัวอยาง

ของมโนทัศน และขอมูลที่ไมใชตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน การนําเสนอขอมูลทําไดหลาย

แบบ แตละแบบมีจุดเดน- จุดดอย ดังตอไปนี้ 

1) นําเสนอขอมูลที่เปนตัวอยางของมโนทัศน และขอมูลที่ไมใชตัวอยางของมโน
ทัศนที่ตองการสอน ทีละขอมูลจนหมดทั้งชุด ผูเรียนจะตองสังเกตตัวอยางทั้ง 2 ชุด และคิดหา

คุณสมบัติรวมและคุณสมบัติที่แตกตางกัน เทคนิควิธีนี้สามารถชวยใหผูเรียนสรางมโนทัศนไดเร็ว

แตใชกระบวนการคิดนอย 

2) เสนอขอมูลที่ใชและไมใชตัวอยางของส่ิงที่จะสอนสลับกันไปจนครบ เทคนิค

วิธีนี้ชวยสรางมโนทัศนไดชากวาเทคนิคแรก แตไดใชกระบวนการคิดมากกวา 
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3) เสนอขอมูลที่ใชและไมใชตัวอยางของส่ิงที่จะสอนอยางละ 1 ขอมูล แลว

เสนอขอมูลที่เหลือทั้งหมดทีละขอมูลโดยใหผูเรียนตอบวาขอมูลแตละขอมูลที่เหลือนั้นใชหรือไมใช

ตัวอยางที่จะสอน เมื่อผูเรียนตอบ ผูสอนจะเฉลยวาถูกหรือผิด วิธีนี้ผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิด

ในการทดสอบสมมติฐานของตนไปทีละข้ันตอน   

4) เสนอขอมูลที่ใชและไมใชตัวอยางส่ิงที่จะสอนอยางละ 1 ขอมูล แลวให

ผูเรียนชวยกันยกตัวอยางขอมูลที่ผูเรียนคิดวาใชตัวอยางของส่ิงที่จะสอน โดยผูสอนจะเปนผูตอบ

วาใชหรือไมใช วิธีนี้ผูเรียนจะมีโอกาสคิดมากข้ึนอีก 

 ข้ันที่ 4 : ข้ันสรางความคิดรวบยอด หมายถึง ข้ันที่ใหผูเรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของส่ิง

ที่ตองการสอน จากกิจกรรมที่ผานมา  ผูเรียนจะตองหาคุณสมบัติเฉพาะของตัวอยางที่ใชและ

ไมใชส่ิงที่ผูเรียนตองการสอนและทดสอบคําตอบของตน หากคําตอบของตนผิดผูเรียนก็จะตองหา

คําตอบใหมซึ่งก็หมายความวาตองเปล่ียนสมมติฐานที่เปนฐานของคําตอบเดิม ดวยวิธีนี้ผูเรียนจะ

คอยๆ สรางความคิดรวบยอดของสิ่งนั้นข้ึนมา ซึ่งก็จะมาจากคุณสมบัติเฉพาะของส่ิงนั้นนั่นเอง 

ข้ันที่ 5 : ข้ันสรุปคําจํากัดความ หมายถึง ข้ันที่ใหผูเรียนสรุปและใหคําจํากัดความของสิง่ที่

ตองการสอน จากคุณสมบัติเฉพาะของส่ิงนั้น แลวใหผูเรียนชวยกันเรียบเรียงใหเปนคํานิยามหรือ

คําจํากัดความ 

ข้ันที่ 6 : ข้ันอภิปราย หมายถึง ข้ันที่ ผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวมกันถึงวธิกีารทีผู่เรียนได

เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเองในการหาคําตอบ  

 

ผลของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้    ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูมโนทัศน จาก

การคิด วิเคราะหและตัวอยางที่หลากหลาย   เกิดความเขาใจ และมีทักษะการสรางมโนทัศน ซึ่ง

สามารถนําไปใชในการทําความเขาใจมโนทัศนอ่ืนๆ ตอไปได  รวมทั้งพัฒนาทักษะการใชเหตุผล

โดยการอุปนัย (Inductive Reasoning) อีกดวย 

 
2.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนดวยกระบวนการแสวงหาความรูเปนกลุม 

(Group Investigation Instruction Model)  
  

 จอยส และวีล (Joyce and Weil, 1996)  พัฒนารูปแบบนี้ข้ึนจากแนวคิดหลัก 2 แนวคิด 

คือ แนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู (Inquiry) และแนวคิดเกี่ยวกบัความรู ซึ่งมี

สาระสําคัญทีส่ามารถชวยใหผูเรียนเกิดความตองการทีจ่ะสืบคนหรือเสาะแสวงหาความรูก็คือตัว

ปญหาซ่ึงจะตองมีลักษณะทีม่ีความหมายและทาทายใหผูเรียนเกิดความตองการ ที่จะแสวงหา
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คําตอบและเกดิความงนุงงสงสัย หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิด จะยิง่ทาํใหผูเรียนเกิด

ความตองการที่จะแสวงหาความรูหรือคําตอบมากยิง่ข้ึน  ความรูเปนเปาหมายของกระบวนการสืบ

สอบทั้งหลาย ซึ่งมาจากการนาํประสบการณหรือความรูเดิมมาใชในประสบการณใหม ดังนั้น

ความรูจึงเปนส่ิงที่คนพบทางกระบวนการสืบสวน (Inquiry) โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม 

เพื่อพัฒนาทักษะในการสืบสอบใหไดมาซึง่ความรูความเขาใจ โดยอาศัยกลุมซึง่เปนเคร่ืองมือทาง

สังคมชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดําเนนิงานการแสวงหาความรูหรือคําตอบ

ที่ตองการ 

 

 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบดังกลาวนี้ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 6 ข้ันตอน

ดังนี ้

 ข้ันที่ 1 เผชญิปญหาหรือสถานการณใหงนุงงสงสัย ปญหาหรือสถานการณที่ใชในการ

กระตุนความสนใจและความตองการในการสืบสอบและแสวงหาความรูตอไปนั้นควรเปนปญหา

หรือสถานการณที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผูเรียนและจะตองมีลักษณะที่

ชวนใหงนุงงสงสัยเพื่อทาทายความคิดและความใฝรูของผูเรียน 

 ข้ันที่ 2 แสดงความคิดเหน็ตอปญหาหรือสถานการณนัน้ ผูสอนกระตุนใหผูเรียนแสดง

ความคิดเหน็อยางกวางขวางและพยายามกระตุนใหเกดิความขัดแยง หรือความแตกตางทาง

ความคิดข้ึน เพื่อทาทายใหผูเรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอมูลหรือวิธีพิสูจนทดสอบ

ความคิดของตน เมื่อมีความแตกตางทางความคิดเกดิข้ึน ผูสอนอาจใหผูเรียนที่มีความคิดเห็น

เดียวกนัรวมกลุมกัน หรืออาจรวมกลุมโดยใหแตละกลุมมีสมาชิกที่มคีวามคิดเห็นแตกตางกันก็ได 

 ข้ันที ่ 3 รวมกันวางแผนเปนกลุมในการแสวงหาความรู  เมื่อแตละกลุมมีความคิดเห็น

แตกตางกนัแลว สมาชิกแตละกลุมรวมกันวางแผนวา จะแสวงหาขอมูลอะไร กลุมจะพิสูจนอะไร 

จะต้ังสมมติฐานอะไร กลุมจําเปนตองมีขอมูลอะไร และจะไปแสวงหาท่ีไหน หรือจะไดขอมูลนั้นมา

อยางไร จะตองใชเคร่ืองมืออะไรบาง เมือ่ไดขอมูลมาแลว จะวเิคราะหอยางไร และจะสรุปผล

อยางไร ใครจะชวยทําอะไร จะใชเวลาเทาใด ข้ันนีเ้ปนข้ันที่ผูเรียนจะไดฝกทกัษะการสืบสอบ

(Inquiry) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific Process) และทกัษะกระบวนการกลุม 

(Group Process) ผูสอนทาํหนาที่อํานวยความสะดวกในการทาํงานแกผูเรียน รวมทั้งใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการวางแผน แหลงความรู และการทํางานรวมกัน 

 ข้ันที่ 4 ผูเรียนดําเนินการแสวงหาความรู ตามแผนงานที่ไดกําหนดไว ผูสอนชวยอํานวย

ความสะดวก ใหคําแนะนาํ และติดตามการทํางานของผูเรียน 
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 ข้ันที่ 5 ผูเรียนวิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูล นาํเสนอและอภิปรายผล เมื่อกลุมรวบรวม

ขอมูลไดมาแลว กลุมทาํการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ผูสอนชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ

วิเคราะหขอมลูและการสรุปผล ตอจากนั้นจึงใหแตละกลุมนาํเสนอผล อภิปรายผลรวมกันทัง้ชั้น 

และประเมินผลทั้งทางดานผลงานและกระบวนการเรียนรูที่ไดรับ 

 ข้ันที่ 6 ผูเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการสืบเสาะหาคําตอบตอไป การสืบสอบและ

เสาะแสวงหาความรูของกลุมตามข้ันตอนขางตนจะชวยใหกลุมไดรับความรู ความเขาใจ และ

คําตอบในเร่ืองที่ศึกษา และอาจพบประเด็นที่เปนปญหาชวนใหงนุงงสงสัยหรืออยากรูตอไป ผูเรียน

สามารถเร่ิมตนวงจรการเรียนรูใหม ต้ังแตข้ันที่ 1 เปนตนไป การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ จึงอาจ

มีตอเนื่องไปเร่ือยๆ ตามความสนใจของผูเรียน 

  

 ผลจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบ ผูเรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหา

ความรูที่ไดดวยตนเอง  เกดิความใฝรูและมีความมั่นใจในตนเองเพิม่ข้ึน และไดพัฒนาทักษะการ

สืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และทักษะการทํางานกลุม  
 

2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne′’s Instructional 
Model) 

 

กานเย (Gagne′, 1985) ไดพัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู (Condition of Learning) 

เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ไดอยางดี รวดเร็ว และสามารถจดจําส่ิงที่เรียน

ไดนาน ซึ่งอธบิายวาปรากฏการณการเรียนรูมีองคประกอบ 2 ประการ คือ 

1) มนุษยมีความสามารถ 5 ประเภทคือทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ซึ่ง

ประกอบดวยการจําแนกแยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด การสรางกฎ และการสราง

กระบวนการหรือกฎชั้นสูง   กลวิธีในการเรียนรู (Cognitive Strategy) ภาษาหรือคําพูด (Verbal 

Information) ทักษะการเคล่ือนไหว (Motor Skill) และเจตคติ (Attitudes) 

2) มนุษยมกีระบวนการจดักระทําขอมลูในสมอง ซึง่จะใชขอมูลทีส่ะสมไวมาพิจารณา

เลือกจัดกระทาํส่ิงใดสิ่งหนึง่ และขณะทีก่ระบวนการจัดกระทาํขอมูลภายในสมองกําลังเกิดข้ึนนัน้

เหตุการณภายนอกรางกายมนษุยมีอิทธิพลตอการสงเสริมหรือการยับยั้งการเรียนรูทีเ่กิดข้ึน

ภายในได ดังนัน้จึงควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนรูแตละประเภท 

ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกนั และสงเสริมกระบวนการเรียนรูภายในสมอง โดยจัดสภาพการณ

ภายนอกใหสงเสริมกระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียนดวย 
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การเรียนการสอนตามรูปแบบของกานเย ประกอบดวยการดําเนินการเปนลําดับข้ันตอน

รวม 9 ข้ัน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 การกระตุนและดึงดูดความสนใจ เพื่อใหผูเรียน สามารถรับส่ิงเราหรือส่ิงที่จะ

เรียนรูไดดี 

ข้ันที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดรับรูความคาดหวัง    

ข้ันที่ 3 การกระตุนใหระลึกถงึความรูเดิม โดยการดึงขอมลูเดิมที่อยูในหนวยความจําระยะ

ยาวใหมาอยูในหนวยความจําสําหรับใชงาน (Working Memory) จะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอม

ในการเชื่อมโยงความรูใหมกบัความรูเดิม 

ข้ันที่ 4 การนําเสนอส่ิงเราหรือเนื้อหาสาระใหมควรจะจัดส่ิงเราใหผูเรียนเหน็ความสําคัญ

ของส่ิงเรานั้นอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู 

ข้ันที ่5 การใหแนวการเรียนรู หรือการจัดระบบขอมูลใหมคีวามหมาย ทาํใหผูเรียน

สามารถทําความเขาใจกบัสาระที่เรียนไดงายและเร็วข้ึน 

ข้ันที่ 6 การกระตุนใหผูเรียนแสดงความสามารถ เพื่อใหมีโอกาสตอบสนองตอส่ิงเราหรือ

สาระที่เรียน ซึง่จะชวยใหทราบถึงการเรียนรูที่เกิดข้ึนในตัวผูเรียน  

ข้ันที่ 7 การใหขอมูลปอนกลับ เปนการใหการเสริมแรงและขอมูลที่เปนประโยชนแกผูเรียน 

ข้ันที่ 8 การประเมินผลทําใหผูเรียนทราบวาตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด    

ข้ันที่ 9 การสงเสริมความคงทนและการถายโอนการเรียนรู โดยการใหโอกาสผูเรียนไดมี

การฝกฝนอยางพอเพียงและในสถานการณที่หลากหลาย ทาํใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งข้ึน และ

สามารถถายโอนการเรียนรูไปสูสถานการณอ่ืนๆ ได  

 

เนื่องจากการเรียนการสอนตามรูปแบบนี ้ จัดข้ึนเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการ

จดจําของมนษุย   ดังนั้นผูเรียนจะสามารถเรียนรูสาระที่นาํเสนอไดดี รวดเร็วและจดจําส่ิงที่เรียนรู

ไดนาน นอกจากน้ันผูเรียนยังไดเพิ่มพนูทกัษะในการจัดระบบขอมูล  การสรางความหมายของ

ขอมูล รวมทัง้การแสดงความสามารถของตนดวย 
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2.3 การออกแบบการเรียนรู 
 

2.3.1 หลักการออกแบบการเรยีนรู  
 

การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) เปนกระบวนการ หรือ การเปล่ียน- 

แปลงจากหลักการเรียนรูและการสอนมาสูการวางแผนสําหรับการจัดการเรียนการสอน หรือ ส่ือ

การสอนและกจิกรรมการเรียน (Smit and Ragan, 1999) โดยเนนเกีย่วกับการสราง การวางแผน

สําหรับการพฒันาส่ือการสอน   และกิจกรรมที่จะชวยเพิ่มการเรียนรูของผูเรียน   ผูสอนไดนํา

หลักการเรียนรูมาสูการวางแผนสําหรับจดักิจกรรมการเรียนและเลือกใชส่ือการสอน ซึ่งมีพืน้ฐานมา

จากการวิเคราะหผูเรียน สถานการณ และเนื้อหาที่จะเรียน   ซึง่สามารถสรุปลักษณะของการ

ออกแบบการสอนไดดังนี ้

1) กลาวถึงสวนประกอบตางๆ และวิธกีารจดัสวนประกอบดังกลาว 

2) วิเคราะหเทคนิคและวิธกีารที่จะชวยกาํหนดระดับของทักษะที่ผูเรียนมีอยูในปจจุบัน   

และทักษะที่ตองการใหบรรลุวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ 

3) กําหนดสารสนเทศที่ผูเรียนจะเรียน  และส่ิงที่ควรเนนใหไดรับจากการเรียนการสอน 

4) แหลงของความรู  วธิกีาร  เทคนิค  และกิจกรรมที่สามารถใชเพื่อเพิ่มการเรียนรูของ

ผูเรียน 

5) การจําแนกและระบุส่ือการสอน  เพื่อผูเรียนจะไดรับสารสนเทศในเวลาที่ตองการ 

6) เปนการประเมินผลเพื่อยืนยันวาส่ือการสอนและกระบวนการทําใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามตองการ 

 

การออกแบบการสอนมีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาศักยภาพของการจัดการศึกษา  เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูของมนุษย  โดยพิจารณาถึงพื้นฐานหลักสําคัญก็คือทฤษฏีการเรียนรู (Learning 

Theory) ที่มอิีทธิพลเปนอยางมากสําหรับการออกแบบ ไดมีผูเสนอหลักการและองคประกอบการ

ออกแบบการเรียนการสอนไวหลายแนวทาง ดังนี ้

 

จอนหสันและเฟา (Johnson and Foa, 1989: 21) เสนอวา การออกแบบการเรียนการสอน

หรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเริ่มตนจากการกําหนดความจําเปนที่ตองการใหเกิดกับ

ผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย จากนั้นจึงออกแบบวิธีการซึ่งมักจะเรียกกันในชื่อของการออกแบบการ

เรียนการสอน (Instruction Design) แลวนําผลที่ไดจากการออกแบบไปทดลองใชเพื่อประเมินวา
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บรรลุผลตามความตองการจําเปนที่กําหนดไวหรือไม นั่นคือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

เปนกระบวนการที่ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ัน เรียงตามลําดับดังนี้ 

ข้ันที ่1. การกาํหนดความตองการ 

ข้ันที ่2. การออกแบบวิธีการเพื่อใหไดมาซึง่ส่ิงที่ตองการ 

ข้ันที ่3. การนาํวิธกีารไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ 

ข้ันที ่4. การประเมินผลลัพธ 

 

ดิคและแคร่ี (Dick&Carey, 1991) เสนอวาการออกแบบการเรียนรูมีองคประกอบที่สําคัญ

ดังนี้ 

1. กําหนดเปาหมายการเรียนการสอนวาเมื่อส้ินสุดกระบวนการเรียนการสอนแลว
ตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะอยางไร 

2. วิเคราะหเปาหมายการเรียนการสอนวาผูเรียนมีความสามารถในดานใดบาง ซึ่ง    

กานเย (Gagne′, 1985) กําหนดเปาหมายเปน 4 ดาน คือ 

2.1 ทักษะทางรางกาย (Psychomoter Skills) เปนทักษะการเรียนรูที่ใชความสามารถทาง

รางกาย มีการใชงานของกลามเนื้อ ประกอบกับการใชการรูคิดหรือพุทธิปญญา (Cognitive) และ

จิตใจ (Mental) ควบคูกันไป 

2.2 ทักษะเชาวนปญญา (Intellectual Skills) เปนการทํางานของพุทธิปญญา แบงได 4 

ดาน คือ การจําแนก (Discriminations) การสรางมโนทัศน (Concepts  Forming)  การนํากฎเกณฑ

ตางๆไปประยุกต (Rules Applying)  และการแกปญหา (Problem Solving)  ผูเรียนมีความสามารถ

ในการตัดสินใจไดวาของสองส่ิงมีความเหมือนกันหรือตางกันอยางไร สามารถจัดประเภท  ระบุ

คุณลักษณะได มีความสามารถในการประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติ ใชวิธีการหลากหลายในการ

แกปญหา  มีความสามารถในการใชขอมูลความรูในการจัดการกับปญหาตางๆได 

2.3 ทักษะการส่ือสารทางวาจา (Verbal Skills) เปนความสามารถในการส่ือสารดวยการ

พูด การตอบคําถามหรือการต้ังคําถาม ผูเรียนตองสามารถอธิบายถึงขอมูลความรูที่ไดรับจากการ

เรียนการสอน และสามารถนําออกมาใชได 

2.4 เจตคติ (Attitudes) เปนความรูสึกที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกที่จะทําหรือไมทํา

ภายใตสถานการณตางๆ  

3. วิเคราะหผูเรียนและบริบทที่เกี่ยวของ เนื่องจากศักยภาพและเจตคติของผูเรียนเปนส่ิง
ที่ชวยกําหนดวิธีการเรียนการสอน  จะทาํใหเกิดทักษะการเรียนรูควบคูกันไป 
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4. เขียนจุดประสงคการเรียนเชิงปฏิบัติการ  ระบุวาเมื่อผูเรียนผานกระบวนการแลวเกิด

ทักษะใดบาง รวมทัง้กําหนดเกณฑในการประเมินความสําเร็จของผูเรียน 

5. พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมิน เพือ่วัดและประเมินความสามารถของผูเรียนให

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

6. พัฒนาวิธีการเรียนการสอน  เลือกวิธกีารเรียนการสอน กิจกรรมทีผู่เรียนตองปฏิบัติ 

การและใหขอมูลยอนกลับ 

7. พัฒนาวิธสีอนและเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน นํามาสรางคูมือผูเรียน  คูมือผูสอน 

ส่ือการเรียนการสอน แบบวดัและประเมินผล 

8. ออกแบบและสรางแบบประเมินผลยอย  ซึ่งสามารถทําได 3 วิธี คือ 1) ประเมินตัวตอ

ตัว (One to One Evalution)  2) ประเมนิกลุมยอย (Small Group Evaluation) และ 3) ประเมิน

ภาคสนาม (Filed Evaluation) 

9. ทบทวนการจดัการเรียนการสอน โดยการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินผลยอย

และสรุปผลแจงใหผูเรียนทราบ ประเมนิวาไมบรรลุในจุดประสงคใดบาง เปนการทบทวนวิธกีาร

เรียนการสอนเพื่อพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

10. ดําเนนิการประเมินผลรวม เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนโดยใชเกณฑ 2 ลักษณะ คือ

เกณฑสัมบูรณ (Absolute) หรือเกณฑสัมพทัธ (Relative) เพื่อตัดสินคุณคาการจัดการเรียนการ

สอน 

 

เคมพ และรอส (Kemp and Ross, 1994) เสนอวาการออกแบบการเรียนการสอนมี

องคประกอบ 9 ประการ ดังนี ้

1. วิเคราะหปญหาการเรียนการสอน เพื่อกําหนดเปาหมายในการออกแบบการเรียนการ

สอน 

2. ทดสอบลักษณะสําคัญของผูเรียนทีจ่ําเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใสในระหวางการ
เรียน 

3. กําหนดขอบเขตเนื้อหา และวิเคราะหงาน เพื่อกาํหนดเปาหมายละจุดประสงคทัว่ไป 

4. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน 

5. จัดลําดับเนื้อหาในหนวยการเรียนการสอน 

6. ออกแบบวิธีการเรียนการสอนทีท่ําใหผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไว 



  
  29 

7. วางแผนการจดัการเรียนการสอน 

8. พัฒนาเคร่ืองมือประเมินผูเรียนตามวัตถปุระสงคการเรียนรู 
9. เลือกทรัพยากรการเรียนรูที่สนับสนนุการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
 

ทิศนา แขมมณี (2552 : 201-204) ไดกลาวถงึข้ันตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนการ

สอน ดังนี ้

1. กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาหรือการสรางระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอนให
ชัดเจน 

2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกีย่วของ เพื่อกาํหนดองคประกอบและเหน็แนวทางในการจัด
ความสัมพันธขององคประกอบไดรอบคอบข้ึน ซึง่จะทําใหรูปแบบหรือระบบมีความมั่นคงข้ึน 

3. ศึกษาสภาพการณและปญหาที่เกีย่วของ ซึ่งจะชวยใหคนพบองคประกอบที่สําคัญทีจ่ะ
ชวยใหระบบมีประสิทธิภาพเมื่อนําไปใชจริง ปญหาและอุปสรรคตางๆ เปนส่ิงที่ตองนํามาพิจารณา

ในการจัดองคประกอบตางๆ และจัดความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย การนาํขอมูลจาก

ความเปนจริงมาใชในการสรางรูปแบบจะชวยขจัดหรือปองกนัปญหาอันทาํใหระบบนั้น 

ขาดประสิทธภิาพ 

4.    การกาํหนดองคประกอบของระบบ ไดแก การพิจารณาวามีอะไรบางที่สามารถชวยให 

เปาหมายหรือจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จ 

5.    การจัดกลุมองคประกอบ ไดแก การนาํองคประกอบที่กําหนดไวมาจัดหมวดหมู เพื่อ 

ความสะดวกในการคิดและดําเนนิการในข้ันตอไป 

6. การจัดความสัมพันธขององคประกอบ ข้ันนี้เปนข้ันที่ตองใชความคิด ความรอบคอบ

มาก ผูสรางระบบตองพิจารณาวาองคประกอบใดเปนเหตุและเปนผลข้ึนตอกันในลักษณะใด ส่ิงใด

ควรมากอนหลัง ส่ิงใดสามารถดําเนนิการคูขนานไปได ข้ันนี้เปนข้ันที่อาจใชเวลาในการพิจารณา

มาก 

7. การจัดผังระบบ เปนการสรางความสัมพนัธขององคประกอบตางๆ โดยแสดงใหเหน็ถงึ

ผังจําลองขององคประกอบตางๆ 

8. การทดลองใชระบบ เพื่อศึกษาผลทีเ่กิดข้ึน 

9. การประเมนิผล ไดแก การศึกษาผลที่เกดิข้ึนจากการทดลองใชระบบใดๆ แลวไดผล 

ตามเปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายมากนอยเพียงใด 

10. การปรับปรุงระบบ นาํผลการทดลองใชประโยชนในการปรับปรุงใหดียิง่ข้ึน 
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สรุปไดวาในการออกแบบการเรียนการสอนจะตองดําเนนิการอยางเปนระบบ โดยตองมี

การกําหนดจุดมุงหมายของการสรางรูปแบบใหชัดเจน มีการศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี

ตางๆ เพื่อใชเปนพืน้ฐานในการกําหนดองคประกอบหลัก ไดแก เปาหมาย วัตถุประสงคการเรียน 

วิธีการเรียนการสอน เคร่ืองมือในการประเมิน ส่ือการเรียนการสอน และแหลงการเรียนรู   การ

จัดการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จตองทราบถึงขอมูลพื้นฐาน ของผูเรียน  เชน พืน้ความรู

เดิม ความสนใจ เจตคติ ความพรอมในการเรียนรู เพื่อจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน

แตละคน จึงกลาวไดวาเปนรูปแบบการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ  

 
2.3.2 การออกแบบระบบการเรียนรู  
 
เมื่อการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design: ISD) เปนทีย่อมรับใน

หมูนกัวิชาการวาเปนการพัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มีการ

อางถงึอยางแพรหลาย คือ ADDIE Model (ฉลอง ทับศรี, 2539 - 2540 : 90 และ ศิริชัย นามบุรี,

http://edtech.edu.ku.ac.th/wbi/index.php? module=learn&next= next&chapter=4, 10 ธันวาคม 

2553)  ซึง่ประกอบดวยข้ันตอนดังนี ้

1.  การวเิคราะห (Analysis) ในการออกแบบการเรียนการสอนตองมกีารวเิคราะหในหลาย

ประเด็นไดแก ความจําเปนของรายวิชาทีใ่หเรียน  เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ  ความรูพื้นฐานผูเรียน 

และวัตถุประสงค ในการเรียนการสอน  

2. การออกแบบ (Design) ในการกาํหนดวัตถุประสงคการสอนแตละบทหรือแตละสัปดาห 

เนนการพัฒนาผูเรียนใหครบทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิปญญา (Cognitive) ดานทักษะ (Psychomotor) 

และดานลักษณะนิสัย (Affective) ลําดับเนื้อหาในการสอน ระบุวิธีสอนหรือกลยุทธในการสอน  

3.  การพฒันา (Development) ในการออกแบบนั้นตองมีการพัฒนาเนื้อหา    ส่ือ  และ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่ือ 

4.  การนาํไปใช (Implementation) เปนการนาํรูปแบบการสอนทีไ่ดออกแบบ และพัฒนา

ไวไปใชสอนจริง โดยดําเนนิการตามแผนการสอนหรือระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบไว 

5. การวัดและประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินวาระบบการเรียนการสอนที่

ออกแบบมีขอบกพรอง ตองแกไขปรับปรุง หรือมีประสิทธิภาพเพียงใด  
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2.4 การเรียนรูแบบนําตนเอง  
 
 2.4.1 ความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเอง 
      

โนลส (Knowles 1975 : 15) กลาววา การเรียนรูแบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) 

คือ กระบวนการที่บุคคลใชในการสรางความตองการในการเรียนรู การต้ังจุดมุงหมายในการเรียนรู 

การทํากิจกรรมเพื่อคนหาความรู เชน การคนควาเอกสารและแหลงความรูตางๆ การพบปะบุคคล 

การเลือกเสริมและกําหนดแผนการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู กิจกรรมสวนใหญเกิดข้ึนดวย

ตนเอง จะโดยไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ตาม    

 

การเรียนรูแบบนําตนเองมีความสําคัญตอผูเรียน ดังนี้ (Knowles, 1975 : 11-13) 

1) ผูที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา ผูที่เปนเพียงผูรับ หรือรอ

ใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น   ผูที่เรียนรูดวยตนเองจะเรียน อยางต้ังใจ มีจุดมุงหมาย และมี

แรงจูงใจ สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาผูที่รอรับคําสอนแตอยาง

เดียว 

2) การเรียนรูแบบนําตนเอง สอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติ  เชนเดียวกับในวัยเด็ก ซึ่งเร่ิมจากพึ่งพาผูอ่ืนกอน ตองการผูปกครองปกปองเล้ียงดู และ

ตัดสินใจแทนให  เมื่อเติบโตมีการพัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระเพิ่มความเปนตัวของตัวเอง 

และช้ีนําตนเองมากข้ึน 

3) พัฒนาการทางการศึกษา เชน การสรางหลักสูตรใหม  การศึกษาอยางอิสระ  

หองเรียนแบบเปด   ศูนยบริการทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยเปด   ซึ่งรูปแบบของการศึกษาเหลานี้

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบนําตนเอง  

4) การเรียนรูแบบนําตนเอง เปนกระบวนการที่ผูเรียนมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 และโนลสยังไดเสนอวาการเรียนรูแบบนําตนเองมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้  (Knowles, 

1975: 15-18) 

1) การวิเคราะหความตองการของตนเอง ภายในกลุมผูเรียนโดยผูเรียนแตละคนตอง

กําหนดบทบาทท้ัง 3 ดาน คือ  เปนผูเสนอความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูคอยจดบันทึก 

สังเกตการณ เพื่อเปนประโยชนในการเรียนรวมกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

2) การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยผูเรียนตองศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลว

เขียนจุดมุงหมายในการเรียนใหแจมชัด เขาใจได ไมคลุมเครือ เนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวังวา
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จะเกิดข้ึน  กําหนดจุดมุงหมายที่สามารถวัดได   จุดมุงหมายของผูเรียนในแตละระดับมีความ

แตกตางอยางเห็นไดชัดเจน 

3) การวางแผนการเรียน  ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของ

ตนเอง   โดยเร่ิมจากกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนดวยตนเอง  จัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพ

ความตองการและความสนใจ    ระบุวิธีการเรียนการสอน เพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

4) การแสวงหาแหลงวิทยาการ เชน  ประสบการณการเรียนแตละดานที่ทําใหผูเรียน

สามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงหมาย  ความหมายและความสําเร็จของประสบการณ  แหลง

วิทยาการนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน   กิจกรรมที่เหมาะสมอาจเปนกิจกรรมที่

ผูเรียนจะเปนผูจัดเองตามลําพัง หรือกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 

     

สรุปไดวาการเรียนรูแบบนําตนเองนั้น   เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  ที่ยอมรับสภาพ

ความแตกตางของผูเรียน  สนองความตองการและความสนใจของผูเรียน ยอมรับในศักยภาพของ

ผูเรียนวามีความสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการ

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีศักยภาพ และมีความสุข     และองคประกอบที่สําคัญของการ

เรียนรูแบบนําตนเอง คือ ผูเรียนตองเปนผูจัดกระบวนการเรียนดวยตนเอง โดยเร่ิมต้ังแตการ

วิเคราะหความตองการในการเรียน การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน การ

แสวงหาแหลงวิทยาการ และการประเมินผล ในการเรียนรูแบบนําตนเองนี้  อาจเปนการเรียนเพียง

คนเดียวหรือเปนกลุมก็ได  ซึ่งตองไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนหรือครู     โดยผูเรียนตองมีสวน

รวมในกิจกรรมตามสภาพแวดลอม และความตองการของแตละบุคคล ซึ่งเนนใหผูเรียนเรียนรูหรือ

คนพบความรูดวยตนเอง มีโอกาสคิด ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี และกระตุนใหผูเรียนมี

ความเชื่อมั่นเพิ่มข้ึน 
  

2.4.2 บทบาทของผูเรียนและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
  

2.4.2.1 บทบาทของผูเรียน 
 

โนลส (Knowles, 1989 : 47) ไดสรุปบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูแบบนําตนเองดังนี้ 

1. การเรียนรูแบบนําตนเอง เร่ิมจากการที่ผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนในส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู สําหรับการพัฒนาชีวิตและการงานอาชีพของตนเอง 
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2.  การเตรียมตัวของผูเรียน คือ ศึกษาหลักเกณฑ จดุมุงหมายและโครงสรางของ

หลักสูตร รายวิชาที่สอน และจุดประสงคของรายวิชาที่สอน 

3. ผูเรียนควรจัดเนื้อหาวิชาดวยตนเอง ตามจํานวนคาบทีก่ําหนดไวในโครงสรางและ

กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปใหชัดเจนวาจะบรรลุผลในดานใด เพื่อแสดงใหเหน็วา ผูเรียน

ไดเกิดการเรียนรูในเร่ืองนั้นๆ แลว และมีความคิดเหน็หรือเจตคติในการนาํไปใชกบัชีวิต สังคม และ

ส่ิงแวดลอม 

4. ผูเรียนเปนผูวางแผนการสอนและดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนนัน้ดวยตนเอง โดย
อาจจะขอคําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือเพื่อน ในลักษณะของการรวมมือกันทาํงานได  เชนกนั 

5. การประเมนิผลการเรียนดวยตนเอง ควรเปนการประเมินรวมกันระหวางครูผูสอนกับ

ผูเรียน โดยครูและผูเรียนรวมกันต้ังเกณฑการประเมนิรวมกนั 

  

  กลาวโดยสรุป ในการเรียนรูแบบนําตนเองนัน้ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดวิธีการเรียน วาง

แผนการเรียน วิเคราะห เรียบเรียง และสรุปผลดวยตนเอง ภายใตการอํานวยความสะดวกของ

ครูผูสอน ผูเรียนควรมีแนวความคิดเปนของตนเองและสามารถคิดไดดวยตนเอง จะชวยใหสามารถ

สรางกฎเกณฑและขอสรุปตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2.4.2.2 บทบาทของผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
 
บรอคเกททและฮีมสตาร (Brockett and Hiemstra, 1991) กลาวถึงบทบาทของผูอํานวย

ความสะดวกในการเรียนรู (Learning Facilitators) แบบนําตนเองดังนี้ 

1. ใหหัวขอสนเทศในเร่ืองที่จะเรียนดวยส่ือและวิธีการที่หลากหลาย 

2. จัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนที่สอดคลองกับเนื้อหา 

3. ชวยใหผูเรียนประเมินความตองการและสมรรถนะของตนเอง 
4. ใหขอมูลยอนกลับถึงความสําเร็จของงาน ดวยการวางแผนและใชสัญญาการเรียน 

5. กําหนดใหผูเรียนไดแสวงหาแหลงขอมูลหรือความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในการ

ประเมินความตองการเรียน 

6. พัฒนาส่ือและแหลงการเรียนรูเพื่อการคนควาขอมูล 

7. ใหผูเรียนไดมีประสบการณศึกษาหาความรูจากแหลงความรูที่เปนบุคคล 

8. กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนนอกเวลาเรียน 

9. สงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบอิสระ 
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10. อภิปรายกลุมยอยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในประสบการณการเรียน 

11. พัฒนาเจตคติในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
12. จัดใหมีกระบวนการเรียนรูดวยการใหผูเรียนวินิจฉัยความตองการเรียนอยางตอเนื่อง 

มีการใหขอมูลยอนกลับ และใหมีสวนรวมในการเรียน 

 

พิสคูริช (Piskurich, 1993) กลาวถึงบทบาทของผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 

(Learning Facilitators) แบบนําตนเองดังนี้ 

1. ใหเวลาแกผูเรียนอยางเพียงพอในการคนควาแหลงความรูดวยตนเอง 
2. มีความยืดหยุนในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

3. ใหอํานาจแกผูเรียนในการสรางทักษะการเรียนรูหรือการเลือกส่ือการเรียน 

4. เปนผูคอยช้ีแนะผูเรียน ใหเรียนรูในแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง ขณะเดียวกันตอง

สอดคลองกับความตองการขององคกรดวย 

 

กลาวโดยสรุป ในการเรียนรูแบบนําตนเองผูสอนตองเปล่ียนบทบาทเปนผูอํานวยความ

สะดวก  เปนผูใหความชวยเหลือ แนะแนวทางใหผูเรียนสรางหรือเลือกใชทักษะการเรียนรูที่

เหมาะสมกับตนเองในการสรางการเรียนรู 
 

2.5 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ผูวิจัยศึกษาความรูที่ เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน(Problem-based 

Learning) ดังนี้ 
 

2.5.1 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

นักการศึกษาหลายคนไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 

 

แบรโรวส และแทมบลิน (Barrows and Tamblyn, 1980 : 18) กลาววา การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการทํางานทีมุ่งหมายใหเขาใจหรือแกปญหาที่ไดประสบคร้ังแรก ทาํ

ใหเกิดการแกปญหาหรือทักษะการใหเหตุผล และเพื่อคนหาหรือศึกษาความรูตางๆ ที่ตองการทาํ

ความเขาใจกลไกการทาํงานที่รับผิดชอบตอปญหาและวิธีการแกปญหา 



  
  35 

วูดส (Woods, 1994 : 2) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือการใชสถานการณ

ปญหาเปนแรงขับกิจกรรมการเรียนรูซึ่งอยูบนพื้นฐานความตองการของผูเรียนที่ตองการจะเรียนรู 

 

ไวท (White, 1996) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่มุงนําเสนอ

สถานการณที่เปนปญหาที่เกี่ยวของกับโลกแหงความเปนจริงที่มีความซับซอนกอน ซึ่งจะเปน

ตัวกระตุนใหนักเรียนไดรวมกันอภิปราย ทําความเขาใจปญหาศึกษาคนควาหาขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการแกปญหาเพิ่มเติม และลงมือแกปญหานั้นๆโดยใชกระบวนการทํางานเปนกลุม 

โดยผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกประจํากลุม 

 

แอลเลน และดัช (Allen and Duch, 1998 : 1) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

คือการเรียนที่เร่ิมตนดวยปญหา การสอบถามหรือปริศนาที่ผูเรียนตองการแกไขเพื่อกระตุนให

ผูเรียนระบุหรือคนความโนทัศน และหลักการที่พวกเขาตองการรูเพื่อความกาวหนาโดยผาน

ปญหา ผูเรียนทํางานเปนทีม ซึ่งเปนการเรียนที่ไดทักษะตางๆ เชนการติดตอส่ือสาร และการบูร

ณาการความรู และเปนกระบวนการที่คลายกับการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร 

 

โฮเวิรด (Howard, 1999 : 172) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการทาง

การศึกษาที่นําเสนอผูเรียนดวยปญหาท่ีมีรูปแบบของโครงสรางที่ซับซอนในระยะแรกของ

ประสบการณการการเรียน ขอมูลที่ไดในระยะเร่ิมแรกไมเพียงพอใหแกปญหา คําถามตางๆที่

เกี่ยวกับปญหาจะผลักดันใหไปทําการสืบเสาะหาความรูตอไป 

 

เฉลิม วราวิทย (2531 : ก-ฐ) สรุปวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึงการจัดการ

เรียนรูที่ใชปญหาเปนเคร่ืองกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะหาความรูเพื่อแกปญหาโดย

เนนใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหาความรูดวยตนเองและรูจักการทํางานรวมกัน

เปนทีมภายในกลุมผูเรียนดวยกันเอง 

 

อาภรณ  แสงรัศมี (2543 : 14) สรุปวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือการจัดการ

เรียนรูที่เร่ิมตนดวยปญหา เพื่อเปนส่ิงกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูและไปแสวงหาความรู

เพิ่มเติม เพื่อนํามาแกปญหา ซึ่งอยูบนพื้นฐานความตองการของผูเรียน เปนกระบวนการที่คลาย

กับการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร และใหผูเรียนมีการทํางานเปนทีม 
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มัณฑรา ธรรมบุศย (2545 : 11-17) สรุปวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนรูปแบบ

การเรียนรูที่เกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) 

เปนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหารวมทั้งไดความรูตาม

ศาสตรในสาขากลุมสาระที่ตนศึกษาดวย การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจาก

กระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนฐาน 

 

ราตรี เกตบุตตา (2546 : 14) สรุปวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือรูปแบบการเรยีน

ที่ผูสอนมุงนําเสนอสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงที่มีแนวทางในการแกปญหาอยาง

หลากหลาย กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหปญหานั้นใหเขาใจอยางชัดเจน คนควาความรูเพิ่มเติม

เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสมโดยใชกระบวนการกลุมในการ

ทํากิจกรรม ซึ่งเปนการฝกการสรางองคความรูดวยตนเอง ฝกทักษะการคิดระดับสูง ทักษะในการ

แกปญหา และการทํางานเปนทีมใหกับผูเรียน 

 

วัลลี  สัตยาศัย (2547 : 16) สรุปวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือวิธีการเรียนรูที่

เร่ิมตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควา ศึกษาหาความรูดวยวิธีการตางๆ 

จากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว

ลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน 

 

นัจญมีย สะอะ (2551 : 13) สรุปวา การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน คือวิธีการจัดการ

เรียนรูที่เร่ิมตนดวยปญหาที่เกิดข้ึนจริง เปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรู และใชคําถามใน

การผลักดันใหผูเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดความรูในสาขาที่ตนศึกษา เพื่อ

นํามาแกปญหาและมุงใหผูเรียนมีทักษะที่จะเลือก กําหนดส่ิงที่ตนตองการจะเรียนรูไดเองอยาง

อิสระมีทักษะในการคนควาหาความรู รูจักเรียนรูดวยตนเองและรูจักทํางานเปนทีม 

 

ทิศนา แขมมณี (2552 : 136) สรุปวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัด

สภาพการณของการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนเคร่ืองมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม

เปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัดสภาพให

ผูเรียนเผชิญปญหาและฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวย
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ใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายใน

การแกปญหานั้น รวมทั้งชวยใหผูเรียนเกิดการใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการ

แกปญหาตางๆ 

 

สรุปไดวา การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน  เปนการเรียนรูที่ใชปญหาที่นํามาจาก

สถานการณจริง หรือจําลองเปนส่ือกระตุนใหผูเรียน เกิดกระบวนการตางๆได  การสืบเสาะขอมูล  

การคิดวิเคราะห  การสังเคราะห  และการประยุกตไปสูการแกปญหาจากสถานการณจริงได 

 
2.5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย ทฤษฎีสรรคนิยม

(Constructivism)  และ  ทฤษฎีการสรางความรูด วยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน 

(Constructionism) ซึ่งจะอธิบายตอไปนี้  
 

2.5.2.1 ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)  
 

ในศตวรรษที ่ 18  เกียมบัตติสตา วิโก (Giambattista Vico)  นักปรัชญาชาวอิตาเลียน  

(Dimitruos, http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/ Teachers_Page/ Language_ Learning_  

Articles/  constructivist earning.html, 18 February 2010) กลาวไววา มนุษยจะเขาใจอยาง 

ถองแทในส่ิงทีต่นสรางข้ึนเองเทานัน้  ทฤษฎีนี้มีรากฐานมาจากงานวจิัยของวกีอตสกี (Vygotsky) 

นกัจิตวทิยาชาวรัสเซียที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทางสติปญญา เนนความสําคัญของวัฒนธรรม

และสังคมทีม่ผีลตอการพัฒนาทางเชาวนปญญา เนื่องจากเปนส่ิงแวดลอมที่มีอิทธพิลตอมนุษยต้ังแต

เกิด และถือวาการเรียนรูเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การเรียนรูและพัฒนาการทางเชาวน

ปญญาเกิดจากการที่ผูเรียนเปล่ียนส่ิงเราที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมเขาไวในตนเอง (Bake, 

McGaw and  Peterson  2007; Yrd.Doc.Dr.Ridvan  TUNCEL .2009, http://www. 

sosyalarastirmalar.com/ cilt2/ sayi6pdf/tuncel_ridvan.pdf, 18 February 2010) และ ทฤษฎี

เชาวนปญญาของ เพียเจต (Piaget ) นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนดที่มีความเช่ือวาคนเราทุกคน

ต้ังแตเกิดมา มีความพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในธรรมชาติ  พรอมที่จะมพีฤติกรรม

รวมกัน และมีพฤติกรรมพืน้ฐานติดตัวมา 2 ชนิด คือ การจัดและรวบรวมกระบวนการตางๆ 

ภายในเขาเปนระบบอยางตอเนื่องและปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามที่มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
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และ การปรับตัวใหเขากบัส่ิงแวดลอมจนอยูในภาวะสมดุล โดยการซึมซับ หรือดูดซึมประสบการณ

ใหม หรือการเปล่ียนแปลงโครงสรางของเชาวนปญญาที่มีอยูแลวใหเขากบัส่ิงแวดลอมหรือ

ประสบการณใหม  หรือเปนการเปล่ียนแปลงความคิดเดิมใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมใหม ซึ่งการ

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมนีท้ําใหเกิดการพัฒนาทางเชาวนปญญา (Dimitruos Thansoulas, 

Greece, http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Teachers_Page/Language_Learning_Articles/ 

constructiviste earning.htm, 18 February  2010)  นอกจากนีม้ีนกัการศึกษาที่ไดเสนอความเห็น

เกี่ยวกับทฤษฎีนี้อีก เชน วอน กลาสเซอรฟลด (Von Glasersfeld)  เสนอวา ผูเรียนตามทฤษฎีนี้จะสราง

ความรูโดยกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อเผชิญปญหาซ่ึงเปนสภาวะประสบการณใหมสอดคลองกบั

ประสบการณเดิม จะปรับโครงสรางทางปญญาและเสริมความรูใหมโดยปรับใหเขากับความรูที่มีอยู

เดิม (MossA.Boudourides.1998 , http://www. math.upatras.gr/ ~mboudour/ articles/constr.html, 

18 February 2010) บรูเนอร (Bruner) เหน็ดวยกับแนวคิดของ เพียเจต (Piaget) วาคนเรามีโครงสราง

ทางสติปญญา (Cognitive Structure) มาแตเกิด ในวยัทารกโครงสรางทางสติปญญายังไมซับซอน 

และยังไมพฒันา   ตอเมือ่มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม จะทาํใหโครงสรางสติปญญามีการขยาย

และซับซอนข้ึน ดังนัน้ บรูเนอร (Bruner) เชื่อวา การเรียนรูจะเกิดข้ึนตอเมื่อ ผูเรียนไดประมวล

ขอมูลขาวสาร จากการทีม่ปีฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และสํารวจส่ิงแวดลอม การรับรูของมนุษย

ข้ึนกับส่ิงที่เลือกจะรับรู โดยอยูกับความสนใจของผูเรียน มีความอยากรูอยากเหน็เปนแรงผลักดันให

เกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพส่ิงแวดลอม และเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ (Dimitruos Thansoulas, 

Greece,http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Teachers_Page/Language_Learning 

_Articles/ constructivist earning.html, 18 February 2010) และ ฟอสนอต (George W. 

Gagnon, J.R. and Michelle Collay, http://www.prainbow.com/cld/cldp.html, 18 February 

2010) เสนอวาความรูเปนส่ิงชั่วคราวมีการเปล่ียนแปลงไดและมีการพัฒนาอาศัยส่ือกลางทางสังคมและ

วัฒนธรรม สวนการเรียนรูเปนกระบวนการที่สามารถ ควบคุมไดดวยตนเอง โดยตองตอสูกับความ

ขัดแยงระหวางความรูเดิมกบัความรูใหมที่แตกตางกับความรูเดิม ซึ่งเปนการสรางความรูใหม ให

อยูในรูปธรรม สัญลักษณ สังคม และเหตุผล   

 

ไดมีผูอธิบายลักษณะการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนยิมไวหลายคนซ่ึงสรุปไดวาเปนการ

เรียนรูดังนี้  (ภิญญาพัชน ปลากัดทอง, 2551 : 82) 

1)  เกี่ยวของกับการสรางความหมายและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน 
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2)  ข้ึนอยูกับความรูเดิม บริบททางสังคม  วัฒนธรรม  และสภาพแวดลอม   แรงจูงใจ    

ความคิดและอารมณของผูเรียน 

3) เปนกระบวนการที่ผูเรียนแกปญหาหรือสืบเสาะจากประสบการณในการแกปญหา
ตามสภาพจริง   

4) เปนกระบวนการทางสังคม  ผูเรียนมีการโอนความรู    การแลกเปล่ียนและสะทอน

ความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได    มีโอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเอง

เปรียบเทียบกับกระบวนการคิดของผูอ่ืน  และสามารถปรับเปล่ียนความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับ

เร่ืองที่เรียนได 

5) เปนกระบวนการกํากับตนเองของผูเรียน  ตองรับผิดชอบเก่ียวกับการเรียนรูของ

ตนเอง  ดวยการทําใหการเรียนรูนั้นเปนการเรียนรูที่มีความหมาย   เขาใจไดอยางลึกซึ้ง  สราง

ความหมายของสิ่งนั้นๆ ไดดวยตนเอง  รวมทั้งนําความรูและกระบวนการเรียนรูไปใชในบริบทอ่ืน

ได   

 

สรุปไดวาลักษณะการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม  คือ  ผูเรียนเปนผูสรางความรู  หรือ

ความหมายของส่ิงที่รับรูข้ึนมาดวยตนเอง  โดยแตละคนอาจสรางความหมายของสิ่งที่รับรูแตกตาง

กันตามความรูเดิมของแตละคน   การสรางความรูของผูเรียนเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องและเกี่ยวของกับกระบวนการอ่ืนๆ อยางนอย  3 ประการ คือ กระบวนการกํากับตนเอง 

กระบวนการทางสังคม และกระบวนการสืบเสาะ    ดังนั้นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวทฤษฎีสรรคนิยม จงึมหีลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้

1) ใหผูเรียนลงมอืกระทําดวยตนเอง (Active Learning ) สรางแนวคิดของตนเอง โดยใช

แหลงขอมูลตางๆ สงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและสังเคราะหเปนแนวคิดที่บูรณา

การข้ึนมาใหม 

2) ควรสนบัสนนุการรวมมือจากการแลกเปล่ียนแนวคิดทีห่ลากหลาย ไมใชการแขงขัน

ผานกระบวนการการรวมมอืและการแลกเปล่ียนเรียนรู     สงเสริมการสังเคราะหความรูที่จาํเปนตอ

การเรียนรู และการสรางความหมายในการเรียนรูของตนเอง  

3) มีการเปล่ียนแปลงพืน้ฐานกจิกรรมการเรียนรูในหองเรียน โดยใหความสําคัญกับการ

ควบคุมตนเองตามระดับของผูเรียน  ซึง่ตองควบคุมกระบวนการเรียนรูดวยตนเองมากกวาการที่

เรียนในลักษณะที่เปนผูรับฟง (Passive Learning) จากการบรรยาย 
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4) นําเสนอประสบการณการเรียนรูที่ตรงกับสภาพทีเ่ปนจริงหรือประยุกตไปสูปญหาใน
ชีวิตจริง จะชวยสรางการเช่ือมโยงที่แข็งแกรง และสงผลใหผูเรียนสามารถประยกุตส่ิงที่ไดเรียนไปสู

สถานการณใหมในสภาพชีวิตจริงได  

 
2.5.2.2 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน 

(Construct ionism)  
 

 ศาสตราจารยซีมัวร   เพเพิรท (Seymour Papert)  ซึ่งเปนผูพัฒนาทฤษฎีนี้โดยมีพื้นฐาน

มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเพียเจต (Piaget) เชนเดียวกับทฤษฎีสรรคนิยม

(Constructivism)  (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 96-98) ใหความเห็นวา  ความรูเกิดจากการสรางข้ึน

ของบุคคลแตละคนดวยตนเอง โดยมีการเรียนรูเปนวงจร เร่ิมจากการคิด (Thinking) ซึ่งเกิดจาก

ประสบการณเดิมของแตละบุคคลที่แตกตางกัน เชื่อมโยงกับประสบการณใหมหรือขอมูลใหม แลว

สรางความรู (Constructing) ข้ึนมาดวยตนเอง โดยมีการสะทอนความคิดหรือสะทอน

ประสบการณ (Reflecting) มีการปฏิสัมพันธ (Interacting) กับบุคคลอ่ืน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู

ซึ่งกันและกัน  นําไปสูการปรับเปล่ียนความคิดใหม (New Thinking) แลวสรางความรูใหม (New  

Constructing)  สะทอนความคิดใหม (New reflecting)  เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหกาวหนายิ่งข้ึน  

ดังนั้นการสรางสรรคความรูจะเกี่ยวของกับการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่ง

เปนกระบวนการทําใหขอมูลเกิดความหมายเปนสารสนเทศ แลวพัฒนาสูความรู  

  

การเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน 

(Constructionism) สรุปไดวาเปนการเรียนรูที่มีลักษณะดังนี้   

1)  เร่ิมที่ผูเรียนตองอยากจะรู อยากจะเรียน อยากจะทาํกอน จงึจะเปนตัวกระตุนใหเขา

เกิดความรูสึกเปนเจาของ  

2) ใชความผิดพลาดเปนบทเรียน เปนแรงจูงใจภายในใหเกิดการสรางสรรคความรู 

3)  การเรียนรูเปนทีมดีกวาการเรียนรูคนเดียว 

4)  เปนการเรียนรูวิธีการเรียนรูไมใชการสอน 

 

 การประเมนิผลการเรียนรูตามทฤษฎีนี ้จาํเปนตองมีการประเมินทัง้ดานผลงาน 

(Product) และกระบวนการ (Process) โดยผานการประเมินจากตนเอง ครูและเพื่อน ใชรูปแบบ

ประเมินที่หลากหลาย เชน ประเมินจากช้ินงาน จากแฟมงาน เปนตน 
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2.5.3 กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไมใชการสอนแบบแกปญหา (Problem -solving Method)   

ดังที่มีผูเขาใจผิดวาเปนการสอนเนื้อหาไปบางสวนกอน   จากนั้นก็ทดลองใหผูเรียนแกปญหาเปน

กลุมยอย  ซึ่งการกระทําดังกลาว เปนการสอนแบบแกปญหา ไมใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ที่นําปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรของผูเรียนโดยตรงมากอน  ใชปญหาเปนตัวกระตุนหรือเปนตัวนํา

ทางใหผูเรียน ไปแสวงหาความรูความเขาใจ ดวยตนเอง   เพื่อจะไดคนพบคําตอบของปญหา

ดังกลาว   กระบวนการหาความรูดวยตนเองน้ีทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกไขปญหา   ไดมีผู

เสนอเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลากหลาย ดังนี้ 

 

การดเนอร (Gardner, http://www.studygs.net/pbl.htm, 27 December 2009) กลาวถึง

กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวาประกอบดวยส่ิงตางๆ ดังนี้ 

1. สํารวจหัวขอหรือสถานการณที่เปนปญหา 

2. สํารวจส่ิงที่รูวามีอะไรบาง 
3. กําหนดประเด็นปญหาออกมาใหชัดเจนจากการสํารวจนั้น 

4. กําหนดวิธีการแกไขปญหา 

5. วางแผนการศึกษา กําหนดตารางเวลาการทํางาน 

6. ในปญหานั้นมีอะไรที่จําเปนตองรู และลงมือศึกษาดวยวิธีการตางๆ 

7. เสนอผลการศึกษาทดลอง 
8. ทบทวนความสามารถของตนเอง ส่ิงใดทําไดดี ส่ิงใดทําไมได เหตุผล เพื่อปรับปรุง

ตอไป 

 

ฐานิตา ไชยกาล (http://www.gotoknow.org/blog/thanita1/191454, 10 ธันวาคม 2552)    

ไดเสนอกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 

1. พิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยดูจากผลการเรียนรูที่คาดหวังใหเหมาะกับ

วิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ทั้งดานทักษะและกระบวนการ เชน ใหผูเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคนหาและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. กําหนดแหลงขอมูล เพื่อใหผูเรียนนํามาแกปญหา หรือคนหาคําตอบได ไดแก ตัว

ผูสอน หองสมุด อินเทอรเน็ต วีดิทัศน บุคลากรตางๆ และแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน  
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3. กําหนดและเขียนขอบขายของปญหาที่เปนตัวกระตุนใหผูเรียน ตองการศึกษา คนหา

คําตอบ  

4. กําหนดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู ที่ทําใหผูเรียนสามารถเห็นแนวทางในการ
คนพบความรู หรือคําตอบไดดวยตนเอง  

5. สรางคําถาม ที่มีลักษณะกระตุนใหผูเรียนสนใจงานท่ีกําลังทําอยูและมองเห็นทิศทาง

ในการทํางานตอไป  

6. กําหนดวิธีการและประเมินผล ตามสภาพจริง ประเมินทั้งทางดานเนื้อหา ทักษะ

กระบวนการ และการทํางานกลุม  

 

ชูชีพ ออนโคกสูง (2522 : 69) ไดเสนอข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันนํานักเรียนเขาสูปญหา บอกจุดมุงหมายของบทเรียน อธิบายแผนงานที่จําเปนตอง

ทําเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย จูงใจใหผูเรียนเลือกปญหาและวิธีแกปญหาดวย

ตนเอง 

2. ข้ันเสนอแนะแหลงขอมูล ที่จะนํามาใชในการแกปญหาเพื่อใหผูเรียนใชในการศึกษา

คนควาหาคําตอบ 

3. ข้ันชวยเหลือใหผูเรียนคนควาหาคําตอบทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม สนับสนุน 

สงเสริม ใหกําลังใจผูเรียนในการรวบรวมขอมูล ทําการทดลองคนหาคําตอบของปญหา 

4.  ข้ันพัฒนาและเสนอผลงานการแกปญหา  ใหผูเรียนวางแผนการนําเสนอผลงาน การ

แลกเปล่ียนการเสนอผลงานกับผูอ่ืน 

5. ข้ันวิเคราะหและประเมินกระบวนการแกปญหา ใหผูเรียนสะทอนถึงวิธีการและ

กระบวนการในการหาคําตอบที่ใชในการแกปญหา 

ส่ิงที่ผูสอนตองปฏิบัติในการสอนแบบการแกปญหาเปนฐาน เพื่อใหการเรียนการสอน

บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายนั้น มีส่ิงที่ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1)  เตรียมปญหาไวใหผูเรียน 

2)  ชี้แนะใหผูเรียนมองปญหารอบดาน หลายแงมุม 

3)  เตรียมขอมูลที่จําเปนที่ตองใชในการแกปญหา หากผูเรียนยังขาดขอมูลเหลานั้น 

4)  ตรวจสอบจนแนใจวาผูเรียนเขาใจปญหาและกระบวนการแกปญหาที่ถูกตอง 
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5) ชวยใหผูเรียนแกปญหาอยางมีระบบ โดยผูเรียนปฏิบัติดังนี้   ก) กําหนดปญหา ข) 

ทําความเขาใจปญหา เพื่อกําหนดจุดมุงหมาย และนําเสนอปญหาตามที่เขาใจ  ค) ต้ังสมมติฐาน

ตามขอมูลที่มีอยู    อาจมีมากกวาหนึ่งสมมติฐานได  ง) ทดสอบสมมติฐานโดยวิธีตางๆ เพื่อหา

คําตอบที่ตองการ  และ จ) ประเมินคําตอบและวิธีการแกปญหาวา ถูกตอง หรือบกพรอง ควร

ปรับปรุงแกไขอยางไร 

 

ข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสรุปเปนแผนภูมิดังแสดง

ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 แสดงข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ที่มา: สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน, 2551: 47 

 

ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น  โจทยปญหา (Scenario) เปนจุดเร่ิมตนที่นําไปสู

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน    เปนแรงผลักดันที่นําไปสูการศึกษาหาความรูดวยตนเอง เพื่อให

เกิดความรูเพิ่มเติมตามตองการ รวมทั้งยังสามารถใชเปนเคร่ืองทดสอบความรูเดิมและความรูใหม

ตลอดจนการนําความรูไปประยุกตของผูเรียนไดดวย (วัลลี สัตยาศัย, 2547: 36)  
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นักการศึกษาหลายคนไดเสนอแนวทางการสรางโจทยปญหาใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

แอลเลน และ คณะ (Allen, et al., 1996 : 47) ไดเสนอลักษณะที่ดีของโจทยปญหาไวดังนี้ 

1. ปญหาบอกเร่ืองราวที่ดึงดูดใจในสภาพแวดลอมซึ่งผูเรียนสามารถเกี่ยวของเช่ือมโยง
ทฤษฎีและการนําไปปรับใชเขาดวยกันได 

2. เปนปญหาปลายเปดที่มีหลายแงมุมที่ทาทายใหทําและแสดงเหตุผลอันสมควรในการ
วินิจฉัยและการสันนิษฐาน 

3. ปญหากอใหเกิดการโตแยงหรือการอภิปรายเพิ่มเติม 

4. ปญหามีความซับซอนเพียงพอสําหรับผูเรียน 

 

ดอลแมนส และ สเนลเลน-เบเลนดอง (Dolmans and Snellen-Belendong, 1997 : 185 

-189) นําเสนอหลักการสําหรับการสรางโจทยปญหาที่มีประสิทธิภาพไว 7 ประการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงเนื้อหาของโจทยปญหา ใหเขากับความรูเดิมของผูเรียน 

2. ประกอบดวยแนวทางหลายอยาง ที่กระตุนใหผูเรียนเพิ่มเติมรายละเอียด 

3. นําเสนอบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในอนาคตหรืออยางนอยที่ สุดแสดงความ
เกี่ยวของกับอาชีพในอนาคต 

4. นําเสนอมโนทัศนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ในบริบทของปญหาทางคลินิก
เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู 

5. กระตุนการเรียนรูดวยตนเองโดยสงเสริมใหผูเรียนสรางประเด็นการเรียนและการ
ดําเนินการคนควา วรรณคดีที่เกี่ยวของ 

6. เพิ่มคุณคาความสนใจของผูเรียนในเนื้อหาวิชาโดยสนับสนุนการอภิปรายเก่ียวกับ
ความเปนไปไดของคําตอบและชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนสํารวจทางเลือก 

7. สงเสริมการสรางประเด็นการเรียนใหเขากับจุดประสงคของผูสอน 

 

วัลลี สัตยาศัย (2547 : 38) ไดเสนอหลักการสรางโจทยปญหาที่มีประสิทธิภาพไวดังนี้ 

1. เชื่อมโยงกับพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน ความรูเดิมที่เช่ือมกับความรูใหมจะมีผลให

จดจําความรูใหมไดดีและไดนาน การสรางโจทยปญหาจึงตองอยูบนพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความรู

เดิมของผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถดึงความรูเดิมที่มีอยูมาใชในการอภิปรายได  การใชโจทย

ปญหาที่ยากเกินไปโดยผูเรียนไมสามารถนําความรูเดิมที่มีอยูมาใชได จะทําใหกระบวนการเรียน
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ดอยประสิทธิภาพ ทําใหขาดแรงจูงใจในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และยังทําใหไมเกิดการ

เชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยู 

2. มีขอมูลบางสวนที่ทําใหความรูเดิมของผูเรียนที่มีอยูไมเพียงพอที่จะอธิบายหรือ
แกปญหาได ตองอาศัยความรูเพิ่มเติมมาชวย ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรู

ใหมมาเพิ่มเติมนอกเหนือจากความรูเดิมที่มีอยู 

3. สรางใหคลายคลึงหรือเช่ือมโยงกับปญหาจริงในอนาคตที่ผูเรียนจะตองประสบจริงใน
วิชาชีพ เพราะจากการศึกษาวิจัยพบวา การเรียนในสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกับของจริง จะทํา

ใหสามารถจดจําและนําความรูมาใชไดดี  

4. มีลักษณะที่กระตุนใหผูเรียนสามารถสรางวัตถุประสงคการเรียนรูไดดวยตนเองใน
กรณีที่โจทยปญหามีคําถามระบุไวทายโจทย แลวมีเอกสารอางอิงที่มีคําตอบใหโดยสมบูรณ  จะทาํ

ใหผูเรียนไมสรางวัตถุประสงคการเรียนรูดวยตนเอง และไมศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากเอกสาร

หรือแหลงความรูอ่ืนๆ ที่ไมไดกําหนดไว 

5. เปนปญหาที่สามารถกระตุนความสนใจของผูเรียน เปนปญหาที่เคยไดยินหรือไดฟง

มาบอยๆ หรือไดพบเห็นดวยตนเองในชีวิตจริง  ความสนใจในโจทยปญหาจะมีความสัมพันธ

โดยตรงกับเวลาที่ใชในการเรียนรูดวยตนเอง และมีอิทธิพลในทางบวกตอความสามารถในการ

เรียนรู 

6. นําไปสูการเรียนรูที่ตรงกับวัตถุประสงคที่ผูสอนกําหนดไว  มีการทดลองใชโจทย
ปญหาที่สรางข้ึน เพื่อตรวจสอบเพราะถาไมตรงก็จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

นอกจากนี้วัลลี สัตยาศัย (2547 : 41-42) ไดกลาวถึงแนวทางการสรางโจทยปญหาวาควร

มีกระบวนการดังนี้  

1. เขียนวัตถุประสงคของการศึกษากอน ซึ่งจะตองมาจากผูเช่ียวชาญหลายๆ

สาขาวิชามาเขียนรวมกันและควรตองมีความชัดเจน เพื่อชวยใหผูเขียนโจทยปญหาสามารถกระทาํ

ไดถูกตองและงายข้ึน ในทางปฏิบัติการเร่ิมตนเขียนวัตถุประสงคต้ังแตแรกอาจเปนการยาก ดังนั้น

จึงอาจเร่ิมตนดวยการเขียนมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดแลวจึงนํามาเขียนเปนวัตถุประสงค  

2. จากวัตถุประสงคนํามาพิจารณาวาจะใชปญหาชนิดใด รูปแบบอยางไร ใชจํานวน

เทาไร  และแตปญหาครอบคลุมวัตถุประสงคขอใดบาง และใชเวลาเทาไรจึงจะเหมาะสม  

3. ตรวจสอบเนื้อหาที่คาดวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูหลังจากไดโจทยปญหาและ
อภิปรายแลว ไดตรงกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ถาพบวายังขาดไปหรือไมครอบคลุม อาจใชวิธี

ใหผูเรียนเรียนรูเพิ่มเติมจากการบรรยาย หรือจากหองปฏิบัติการ แตอยางไรก็ตามการเรียนรูจาก



  
  46 

โจทยปญหาควรจะตองครอบคลุมใหไดตามวัตถุประสงคหลัก สวนวัตถุประสงครองหรือ

วัตถุประสงคยอย อาจใชวิธีการตามที่กลาวมาแลว หรืออาจต้ังเปนโจทยปญหาเล็กๆเพิ่มเติมใหไป

ศึกษาดวยตนเองตามความสนใจตอไป ดังนั้น ในการเขียนวัตถุประสงคการศึกษา จึงควรพิจารณา

และกําหนดเปนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองดวย  

4. เตรียมแหลงวิทยาการที่จะใหผูเรียนไปคนควาหาความรูในแตละโจทยปญหานั้น
ใหพรอมไวลวงหนา โดยผูสอนจะตองพิจารณาวาจําเปนตองใชอะไรบาง ซึ่งตองตรวจสอบดูกอน

วามีความทันสมัยและจํานวนเพียงพอหรือไม     ขอมูลตางๆ ของแหลงวิทยาการดังกลาวจะตอง

ระบุไวขางทายโจทยปญหาในคูมือที่แจกใหผูเรียน  เพื่อใชในการคนควาความรูดวยตนเอง

หลังจากไดกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูจากโจทยปญหาในการอภิปรายกลุมคร้ังแรก 

 

ยุวดี ฤาชา (2538 : 36-37) ไดกลาวถึงลักษณะที่ดีของโจทยปญหา ดังนี้ 

1. เปนโจทยปญหาที่พบบอย 

2. นําไปสูการเรียนรูวิธีแกปญหา คือ มีขอมูลที่ประกอบกันข้ึนเปนเร่ืองราวที่ชักจูงให

ผูเรียนวิเคราะหขอมูล จัดจําแนกประเภทของปญหา ต้ังสมมติฐานและกําหนดความตองการ    

การเรียนรูที่จะนํามาแกปญหา 

3. เปนตนแบบที่ดีในการเรียนรูถึงเนื้อหาหรือแนวคิดที่จําเปนและสําคัญสําหรับการเรียน 

4. มีการตัดสินใจที่ดีจึงจะชวยแกไขปรับปรุงสถานการณของปญหาดีข้ึน 

5. ใชคําอธิบายที่ใหความหมายชัดเจน คอนขางส้ัน 

6. เปนโจทยปญหาที่แกไขปรับปรุงได 
7. ครอบคลุมการเรียนรูเนื้อหาจากหลายสาขาอยางบูรณาการ 
8. เปนกรณีตัวอยางที่นํามาจากสถานการณจริง 

 

อาภรณ  แสงรัศมี (2543 : 25) ไดกลาวถงึการนํารูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ไปใชวา ผูสอนตองมีการเตรียมการและการวางแผนเปนอยางดี เพื่อใหแนวคิดในการนําไปใช

ดังกลาวประสบผลสําเร็จ การวางแผน และการออกแบบโจทยปญหามีข้ันตอนดังนี ้

1. วางแผนการจดัแบงเนื้อหาการเรียน  ข้ึนอยูกับความรูความสามารถและประสบการณ 

ของผูสอนในการกําหนดมโนทัศนหลักและวัตถุประสงคทีจ่ะนาํไปสรางสถานการณการเรียนรู 

2. การเขียนสถานการณปญหา 

3. การวางแผนการอภิปราย 
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4. การเตรียมแหลงขอมูล 

5. การวางแผนการประเมินผล 

จากการศึกษาสรุปไดวาโจทยปญหาที่สรางตองใหผูเรียนใชทัง้ความรูเดิมที่มีอยูและเปน

ความรูใหมที่ตองศึกษาเพิ่มเติม และมีลักษณะปญหาทีเ่กิดข้ึนจริง ดึงดูดความสนใจ เพื่อกระตุน

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 
2.5.4 บทบาทของผูเรียนและผูสอน 
 
2.5.5.1 บทบาทผูเรียน ไดมีนักการศึกษาเสนอไวดังนี้ 

 

แบรโรวและแทมบลิน (Barrow and Tamblyn, 1980 : 82) ไดเสนอไววาผูเรียนเปน

ผูกระทําโดยตรงไมใชผูรับ ผูเรียนไมใชผูฟง สังเกต เขียน และจดจํา แตเปนการถามเพื่อปฏิบัติ คิด 

เขามามีสวนรวม แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยและเรียนดวยความพยายาม 

 

อาภรณ แสงรัศมี (2543 : 25) ไดสรุปบทบาทของผูเรียนไววา ผูเรียนมีบทบาทเปนผูทํา

กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง   ตัดสินใจวาอะไรและอยางไรที่พวกเขาจะตองเรียน ผูเรียนจะตองมี

ความรับผิดชอบ เรียนรูดวยความคิดริเร่ิมของตนเองต้ังแตการวางแผน การดําเนินการและ       

การประเมินผล บทบาทของผูเรียนเปรียบเสมือนผูแกปญหาดวยตนเองอยางแทจริง  การเรียนรู

โดยการใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนที่มุงการจัดการเรียนรูในระหวางสมาชิกดวยกันเองในกลุม 

การทํางานของกลุมจึงตองรวมมือกันไมเพียงแตในช้ันเรียนเทานั้น แตยังตองรวมมือกันทํางาน  

นอกเวลา เพื่อชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนใหเรียนทันเพื่อนดวย   ผูเรียนอาจนัดพบกันเองในกลุม

โดยปราศจากผูสอนได เมื่อเกิดปญหาการดําเนินงานภายในกลุม ทําใหงานของกลุมไมกาวหนา 

ขวัญกําลังใจตกตํ่าผูเรียนในกลุมจะตองเปนผูรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินการแกปญหาของ

กลุมเอง 

 

วัลลี สัตยาศัย (2547 : 59) ไดอธิบายวาในบางสถาบันมีการตั้งผูนํากลุมในการอภิปราย 

(Discussion Leader) โดยการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไป หนาที่และบทบาทของผูนํากลุมมีดังนี้ 

1. เปนผูเร่ิม  หรือ  นําอภิปราย 

2. กระตุนใหสมาชิกกลุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

3. ควบคุมดูแลใหกระบวนการอภิปรายเปนไปตามข้ันตอนที่วางไว 
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4. จับประเด็นที่สมาชิกกลุมอภิปราย พรอมทั้งทําหนาที่สรุป 

5. ควบคุมและรักษาเวลาใหเปนไปตามที่กําหนด 

6. ดูแลใหผลของกระบวนการกลุมเปนไปตามที่กําหนด 

จากที่นําเสนอขางตนทําใหสรุปบทบาทผูเรียนไดวา ผูเรียนตองเรียนรูปญหาและตอง

แกปญหาดวยตนเองโดยผานกระบวนการแกปญหา การเรียนเปนกลุมยอย การสืบเสาะหาความรู 

ความคิดและการตัดสินใจที่สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและแกปญหาดวยตนเองอยางแทจริง 
 
2.5.4.2 บทบาทของผูสอน   มีนักการศึกษาหลายคนไดเสนอ ดังนี้ 

 

เอลเลนและคณะ (Allen, et al., 1996 : 46) กลาววาผูสอนประจํากลุมมีบทบาทในการ

กําหนดใหผูเรียนเปนผูที่ทําและรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูของตน เปนผูกระตุนการเรียน ให

แนวทางจูงใจ และสืบเสาะกระบวนการใหเหตุผลของผูเรียน 

 

เฉลิม วราวิทย (2531 : ก-ฐ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูสอนไววาจะเปล่ียนไป

จากผูใหความรู มาเปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดความรักในวิชาชีพนั้นและมีความรูดาน

วิชาการที่ถูกตอง เสริมสรางปญญาในระดับสูง ดังนั้นผูสอนจึงไมเพียงแตเปนผูใหขอมูลแตจะเพิ่ม

บทบาทอยางอ่ืนอีกหลายอยาง เชน การเปนผูกระตุน หรือหาแรงจูงใจใหผูเรียนรักที่จะเรียน ผูสอน

ตองพยายามแสดงบทบาทเปรียบเสมือนผูเรียนคนหนึ่งในวิชาชีพนั้น   และมีความรูดานวิชาการที่

ถูกตอง เสริมสรางปญญาในระดับสูง ผูสอนจะตองเปนแหลงขอมูล  ฉะนั้นการจัดการเรียนรูให

ไดผลดีจะตองมีการวางแผนการสอน  โดยคํานึงถึงข้ันตอนตางๆ ที่จะใหผูเรียนมีประสบการณตรง

หรือทางออมกับส่ิงแวดลอม   อุปกรณการจัดการเรียนรูจะตองสมบูรณพอสมควร เพื่อใหผูเรียนได

ตัดสินใจในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และผูสอนมีความรู ความสามารถในดานกระบวนการ

กลุมจะชวยใหการจัดการเรียนรูประสบความสําเร็จ เชน ทักษะการใชคําถาม  การใหขอติชม การ

เสนอแนะทั้งทางตรงและทางออม  ซึ่งผูสอนจะตองคํานึงวาตนมิไดมีบทบาทเปนผูกําหนดความรู

โดยตรง แตเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาและ

แสวงหาความรูนั้นดวยตนเอง  บทบาทของผูสอนจะเขาไปเกี่ยวของในการจัดการเรียนรูเฉพาะบาง

ข้ันตอนเทานั้น เชน  ข้ันตอนการต้ังสมมติฐานเพื่อแกปญหา ข้ันตอนนี้กลุมผูเรียนจะระดม

ความคิดโดยใชความรูเดิมผสมกับความคิดที่เกิดในปจจุบัน เพื่อต้ังสมมติฐานที่จะใชการแกปญหา 

ข้ันตอนนี้ผูสอนจะเขามาชวยกระตุนผูเรียนโดยกลวิธีทางออมเพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดในการ

ต้ังสมมติฐานหลายประการ เพื่อผูเรียนจะไดชวยกันคัดเลือกวาสมมติฐานใดนาจะเหมาะสมในการ
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แกปญหาและการแสวงหาความรูตางๆ ตอไป    สําหรับข้ันการวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาหาความรู   

มาใหมนั้น เมื่อผูเรียนตกลงใจที่จะศึกษาความรูเพื่อการสนับสนุนและปฏิเสธสมมติฐานแลว จะนํา

ความรูที่ศึกษานั้นกลับมาวิเคราะหสังเคราะห ตลอดจนกลวิธีการแกปญหาของผูเรียน ชวยกระตุน

ใหผูเรียนพิจารณาขอมูลที่ไดมานั้นถูกหรือผิด เพียงพอ หรือตองแสวงหาเพิ่มเติม ซึ่งผูเรียนอาจจะ

ตองไปแสวงหาความรูใหม แลวมาพบกันอีกในการปฏิบัติระยะนี้ ผูสอนจะตองพยายามหาทางให

ผูเรียนไดมองเห็นผลการปฏิบัติของตนเอง วาสามารถแกปญหาไดถูกตองหรือไม ผูสอนจะไม

ตัดสินวาการแกปญหานั้นถูกหรือผิด แตจะกระตุนทางออมเพื่อใหผูเรียนเห็นวาการแกปญหาที่

ไดมานั้นยังไมถูกในบางจุด และหาทางกระตุนใหผูเรียนมีโอกาสประเมินผลตนเองในกระบวนการ

ที่ศึกษามา 

 

บทบาทของผูสอนในการสอนแบบกลุมยอย (Small Group) เปนบทบาทที่ชวยสนับสนุน

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง   โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการใหเหตุผล

ของผูเรียน    ชวยใหผูเรียนที่เรียนอยางอิสระสามารถเรียนดวยตนเองตอไปไดโดยมีทักษะที่รูวาจะ

เรียนอะไรเรียนอยางไร และสามารถจัดการกับการเรียนรูที่ตนเองตองการได ทองจันทร หงสลดารมณ 

(2535 : 13-15) ไดเสนอวาบทบาทของผูสอนควรมีลักษณะดังนี้ 

1. พยายามถามหรือกระตุนใหผูเรียนคิดใครครวญตรึกตรองตลอดระยะเวลาท่ีจัดการ
เรียนรู 

2. แนะนําใหผูเรียนเรียนรูโดยผานข้ันตอนการเรียนรูทีละข้ัน  ใหผูเรียนวิเคราะหปญหาหรือ

สถานการณตามข้ันตอนของการต้ังสมมติฐานและพิสูจนสมมติฐาน   เมื่อลงมือปฏิบัติการ

แกปญหา แนใจวาผูเรียนคิดหาหนทางหลายๆหนทางท้ังทางบวกและทางลบกอนลงมือแกปญหา 

3. แนะนําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเร่ืองราวที่จะเรียนอยางลึกซ้ึงและสามารถดึงความรู
หรือความคิดที่ซอนไวในใจของผูเรียนออกมาใหได พยายามใหผูเรียนอธิบายใหไดถึงเหตุผลที่อยู

ในการอภิปราย 

4. หลีกเล่ียงการใหความเห็นตอการอภิปรายของผูเรียนวาผิดหรือถูก 

5. หลีกเล่ียงการบอกขอมูลขาวสารใหผูเรียน ผูเรียนจะหาขอมูลขาวสารไดจากแหลงอ่ืน 

เชน จากตํารา วารสาร ผูเชี่ยวชาญ  ภาคสนาม เปนตน 

6. กระตุนใหผูเรียนอภิปรายโตตอบ วิจารณ ออกความเห็นระหวางกันและกัน 

7. แนใจวาทุกคนในกลุมมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของกลุม 

8. พยายามไมใหการอภิปรายโตเถียงเปนการตอบโตกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 
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9. ใชคําถามที่ทาทายเมื่อผูเรียนแกไขปญหาได จะสรางความมั่นใจเกิดข้ึน 

10. พยายามปรับปรุงสภาพการจัดการเรียนรู อยาใหผูเรียนเบื่อ เพราะการเรียนรูไมทา

ทายความสามารถ หรือหมดกําลังใจทํางาน เพราะงานหรือปญหาที่ใหนั้นยากเกินไป 

11. ดูแลความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนทุกๆคนและตองพยายามใหผูเรียนคิด และ

รูจักตนเองวาเรียนอยูในระดับใด และพยายามใหเพื่อนผูเรียนชวยกันเองเปนสวนใหญเมื่อมีปญหา

การเรียนรูเกิดข้ึน 

12. รูจักกลุมเปนอยางดี และทราบถึงปญหาของการไมลงรอยระหวางสมาชิกในกลุมและ

ตองพยายามแกไขใหกลุมดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิผล    

13. พยายามทําใหกลุมผูเรียนรับผิดชอบความกาวหนาทางการเรียนของตนเอง มีการ   
ไตถามโตเถียงดวยเหตุผลระหวางกันและกันตลอดเวลา  ซึ่งในข้ันสุดทายกลุมผูเรียนอาจไม

จําเปนตองมีผูสอนมารวมอยูดวยก็ไดในระหวางการเรียน 

 

นอกจากบทบาทผูสอนดังกลาวแลว ทองจันทร หงสลดารมณ (2535 : 21-22) ยังกลาวถึง

ความรูและทักษะของผูสอนในการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 

1. มีความรูและประสบการณในวิชาชีพที่สอน 

2. รูวัตถุประสงคของหนวยการสอน และหลักสูตร 

3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พรอมทั้งมีทักษะในการเขาใจตัวปญหาและการจัดการ
ปญหา 

4. มีความเขาใจเบ้ืองตนเร่ืองพฤติกรรมของกลุมผูเรียนโดยเฉพาะพลวัตร (Dynamic) 

ของกลุมเพื่อใชประโยชนในการสอนและการทํางานในกลุมยอย นอกจากนี้ผูสอนควรจะตองมี

คุณลักษณะและเจตคติ ดังนี้ 

1) มองปญหาทางวิชาชีพใหยืดหยุนและกวางขวางครอบคลุมแงมุมตางๆ ของปญหา 

2) มีความเชื่อมั่นในตนเองและงานของตนในฐานะที่เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพ 

3) มีความสามารถที่จะติดตอกับผูเรียนได สนใจในพฤติกรรมของมนุษยมากกวาที่จะ
สนใจในเนื้อหาวิชา มีความสามารถที่จะคนพบความสนใจ ความสามารถ จุดมุงหมายและปญหา 

4) มีความสนใจในกิจกรรมของผูเรียน เพื่อที่จะกระตุนใหทํางานใหสําเร็จเทาที่ศักยภาพ

ของผูเรียนจะอํานวย 

5) มีความเช่ือมั่นที่จะใหคําติชมที่ตรงไปตรงมากับผูเรียนได   และตองสามารถที่จะ
เผชิญกับผูเรียนที่ไมทํางานหรือเอาเปรียบผูอ่ืน และผูเรียนที่หนีปญหา 
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6) ใหความรูสึกแกผูเรียนวาผูสอนสามารถเรียนรูรวมกับผูเรียนได 
7) มีความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว 

 

สารภี  ลีประเสริฐและคณะ (2534 : 13-14) ไดกลาววาบทบาทของผูสอนที่สําคัญมี 3 

ประการ คือ   1) กระตุนความคิดของผูเรียน 2) ชวยใหการประชุมกลุมของผูเรียนมีบรรยากาศของ

การอภิปราย และไมออกนอกประเด็น และ 3) ใหขอมูลขาวสารหรือความรูที่เปนประโยชนแกกลุม

แตจะใหเฉพาะกรณีที่จําเปนและไมบอกทั้งหมด เปนการบอกเพื่อใหผูเรียนไดติดตอหรือมีความคิด

ที่กวางขวางข้ึน 

 

จากการศึกษาสรุปไดวาบทบาทของผูสอนที่สําคัญคือ เปนผูจัดเตรียมประสบการณการ

เรียนรู การกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด เปนผูชวยเหลือ และช้ีแนะใหการอภิปรายระหวางผูเรียน

ดวยกันไปในแนวทางท่ีจะทําใหเกิดความคิดที่กําหนดไวในหลักสูตรและขอมูลหรือเนื้อหาทาง

วิชาการที่เหมาะสม ใหแรงจูงใจในเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงประเด็นที่ศึกษา สามารถ

จัดระบบการเรียนไดอยางเหมาะสม  ไดรูจักวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเองและหาวิธีการ

ประเมินผลผูเรียนใหไดเรียนรูตามแนวคิดของ การศึกษาแบบนี้   
 

2.5.5 ขอดีและขอจํากัดของการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 
 2.5.5.1 ขอดีของการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 

แบรโรวส และ แทมบลิน (Barrows and Tamblyn, 1980) ไดสรุปถึงขอดีของการเรียน

แบบใชปญหาเปนฐานดังนี้ 

1. ไดรับความรูในเนื้อหาที่เปนบูรณาการและสามารถนําความรูไปประยุกตเปนเคร่ืองมือ
ในการจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาความสามารถในการแกปญหา  การไดเผชิญปญหาเปนโอกาสที่จะไดฝก

ทักษะในการแกปญหา  การใชเหตุผลในการวิเคราะหและตัดสินใจ 

3. พัฒนาทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง การที่ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียนโดยการ

กําหนดมุงหมายการเรียนรู วิธีการแสวงหาความรูจากแหลงความรูตางๆ รวบรวมความรูและนํามา

สรุปเปนความรูใหม  เปนลักษณะการเรียนดวยตนเอง ซึ่งเปนทักษะการเรียนรูไดตลอดชีวิต การให
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ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรูและไตรตรองทรัพยากรการเรียนซ่ึงเปน

กระบวนการที่มีความหมายสําคัญชวยใหผูเรียนเปนผูเรียนดวยตนเอง 

4. พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม การเรียนเปนกลุมยอยทําใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนแนวคิดกับผูอ่ืนทําใหมีความรูกวางขวางมากข้ึน ซึ่งเปนการพัฒนา

ทักษะทางสังคม 

5. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

วอลตันและแมทธิว (Walton and Matthew, 1989) ไดสรุปถึงขอดีของการเรียนแบบใช

ปญหาเปนฐานดังนี้ 

1. ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวไดดีข้ึนตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในเร่ืองขอมูล
ขาวสารในโลกปจจุบัน 

2. เสริมสรางความสามารถในการใชทรัพยากรของผูเรียนไดดีข้ึน 

3. สงเสริมการสะสมการเรียนรู   และคงการรักษาขอมูลใหมไวไดดีข้ึน 

4. เมื่อใชในการแกปญหาของสหสาขาวิชา ทําใหสนับสนุนความรวมมือมากกวาการ

แขงขัน 

5. ชวยใหเกิดการตัดสินใจแบบองครวมหรือแบบสหสาขาวิชา 

 

เดวิส และ ฮารเดน (Davis  and  Harden, 1997) ไดสรุปถึงขอดีของการเรียนแบบใช

ปญหาเปนฐานดังนี้ 

1. มีความเชื่อมโยงกันระหวางเนื้อหาวิชา  

2. มีการรวบรวมและคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่สําคัญ ซึ่งเปนแกนหลักที่ผูเรียนตองเรียนรู 

ดังนั้นจึงเปนการชวยลดเนื้อหาวิชาความรูที่ตองเรียนมากโดยไมจําเปนได 

3. ชวยเสริมสรางทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูระดับหลังปริญญาหรือตอการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ เชน การแกปญหา การสื่อสาร และการทํางานเปนทีม 

4. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนจะเปล่ียนจากการเรียนแบบรับฟงและ
ทองจํามาเปนผูมีสวนรวม กํากับและรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ทําใหมีการเรียนรูอยางเขาใจ

และสามารถจดจําไดนาน และเช่ือวาจะนําไปสูความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองไปตลอดชีวิต 

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานจึงเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยเตรียมใหผูเรียนมีการเรียนรูแบบ

ผูใหญ ซึ่งเปนส่ิงสําคัญตอการศึกษาอยางตอเนื่องทางวิชาชีพ 
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5. มีการบูรณาการระหวางสาขาวิชา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพที่ตอง

ใชหลายๆ วิชามารวมกันในการวินิจฉัยและแกปญหา 

6. การใชปญหาที่ตองประสบจริงในอนาคตมาเปนตัวกระตุนในการเรียนรูและการเรียน
โดยอาศัยความเขาใจ นําความรูมาอภิปรายโตเถียงกันในกลุมยอย แทนการรับฟงและทองจํา

เนื้อหามากมายในระบบการศึกษาเดิม ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจกอใหเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนรู 

7. ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซ้ึงแทนการทองจําอยางผิวเผิน เพราะตองอาศัย

ความเขาใจและการนํามาประยุกตใชในการแกปญหา 

8. เปนการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรค เพราะผูเรียนจะตองใชความรูเดิมที่มีอยูมาคิด
ในการสรางความรูใหมที่จําเปน มาตอเติมเสริมเขากับความรูเดิม สรางเปนกรอบแนวคิดที่สามารถ

นําไปประยุกต 

 

สมาคมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอิลลินอย (ราตรี เกตบุตตา, 2546 : 34-35) ไดเสนอ

ขอดีของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้ 

1. เกิดแรงจูงใจ (Motivation) ทําใหผูเรียนมีความมุงมั่นในการเรียนมากข้ึน เพราะตอง

พยายามในการหาคําตอบของปญหาอยางมาก เนื่องมาจากผูเรียนมีความรูสึกวาไดรับความ

ไววางใจในการคนหาคําตอบหรือการทํางานนั้น 

2. มีความเกี่ยวของและบริบท (Relevance and Context) ชวยใหผูเรียนสามารถตอบ

คําถามไดอยางชัดเจน เชน “เพราะเหตุใดเราจึงตองเรียนในเน้ือหานี้” และ “ผูเรียนกําลังทําอะไรที่

เกี่ยวของกับส่ิงตางๆในโลกแหงความเปนจริงในขณะที่อยูในสถานศึกษา” 

3. มีลําดับการคิดระดับสูง (High-Order Thinking) เพราะปญหาที่สามารถหาคําตอบได

หลากหลาย จะเปนตัวกระตุนผูเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางสรางสรรค   โดยผูเรียน

จะจดจอกับการเดา การคาดคะเนวาคําตอบที่ถูกตองที่ผูสอนตองการใหเขาคนหาคืออะไร 

4. ชวยใหเรียนรูวาเรียนอยางไร (Learning how to learn) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

โดยการตอบคําถามใหคิดยุทธวิธีสําหรับนิยามปญหา การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ

ต้ังสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยตนเอง มีการเปรียบเทียบขอมูล แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกันกับเพื่อน 
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5. มีสภาพที่เปนจริง (Authenticity) มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูขอมูลที่มีลักษณะคลายคลึง

กับส่ิงที่เคยเรียนผานมาหรือสามารถระลึกไดและมีผลตอสภาวการณในอนาคต และประเมินผล

การเรียนรูในแนวทางที่บงบอกถึงความเขาใจไมใชมีการรูเทานั้น 

 

สุนทรี คนเที่ยง (2543 : 12) กลาววาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชวยสงเสริม

การแกปญหา (Problem Solving) มากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง พรอมสงเสริมการทํางานเปน

กลุม และพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) 

 
 2.5.5.2 ขอจํากัดของการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 

อาภรณ แสงรัศมี (2543 : 33) ไดเสนอขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา

เปนการเรียนที่เหมาะสําหรับสายวิชาชีพซ่ึงเปนวิทยาศาสตรประยุกต ไมสามารถนํามาใชไดกับทุก

รายวิชา และในการนํามาใชตองมีการวางแผนและเตรียมการเปนอยางดี ผูสอนตองมีทักษะในการ

เปนผูสอนประจํากลุม ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง และใหความ

รวมมือในการเรียนรวมกัน และตองมีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ 

 

เดวิสและฮารเดน (Davis and Harden, 1997) ไดสรุปถึงขอจํากัดของการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานดังนี้ 

1. บทบาทของผูสอนที่เปล่ียนไปเปนผูกระตุนใหเกิดการเรียนรู อาจทําใหผูเรียนที่คุนเคย
กับภาพครูผูสอนที่เปนผูบอกกลาวความรู เสมือนเปนแบบอยางของครูที่ดีในระบบการศึกษาเดิม 

จะมองเห็นภาพวาครูตางไปจากเดิม 

2. ทําใหบทบาทผูสอนเดิมที่ทําหนาที่เปนติวเตอรไมสามารถใชความรูของตนเองที่มีมา
ถายทอดใหผูเรียนได จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการสอน 

3. ความรูที่ไดโดยผูเรียนเปนผูกํากับตนเอง มีแนวโนมที่จะเปนการเรียนรูอยางไมเปน
ระบบไมรูวาอะไรสําคัญอะไรไมสําคัญ ตางกับการสอนของครูที่จะมักจะมีการสอนอยางเปนระบบ 

4. ความสามารถของผูสอนในกระบวนการน้ีเปล่ียนไปจากระบบการศึกษาเดิม จึง

จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาผูสอนใหมีความสามารถเหมาะสม 

5. การลงทุนคอนขางสูงมากกวาการศึกษาในระบบเดิมในดานทรัพยากรตางๆ ในการ

เรียนรู โดยเฉพาะเมื่อมีผูเรียนจํานวนมาก 
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6. ตองใชเวลาในการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงวิทยาการตางๆ มากกวาการที่ใหครู

สอนโดยตรง อยางไรก็ตามการใชคูมือการเรียนที่เหมาะสมอาจชวยลดปญหานี้ลงได 

 
2.6 การประเมินผลตามสภาพจริง 
 

 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูจากการที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะที่เรียนไปใช

ในสภาพและสถานการณจริงหรือเช่ือมโยงใกลเคียงกับสถานการณจริงมากที่สุด    การวัด

ประเมินผลตามสภาพจริง มีการกําหนดช้ินงาน หรือภาระงาน ใหผูเรียนปฏิบัติ และมีการใช

เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล ที่มีเกณฑพรอมทั้งคําอธิบายคุณภาพของงานตามเกณฑไวอยาง

ชัดเจน 
 
2.6.1    ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 

การประเมนิตามสภาพจริง  เปนกระบวนการวัดและประเมินผลแทนการประเมินผลดวย

แบบทดสอบมาตรฐานในกรณีที่แบบทดสอบเลือกตอบไมสามารถวัดและประเมินผลได  ลักษณะ 

สําคัญของการประเมินตามสภาพที่แทจริง  มีดังนี้    (Burke, Fogarty and Belgrad, 1994 : 7)   

1. งานที่ใหปฏิบัติเปนงานที่มีความหมาย (Meaningful Task)  สอดคลองกับชีวิตใน

ชีวิตประจําวัน และเปนเหตุการณจริงมากกวากิจกรรมที่จําลองข้ึนเพื่อใชในการทดสอบ 

2. เปนการประเมินรอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย (Multiple Assessment) เปนการ

ประเมินผูเรียนทุกดาน ทั้งความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะนิสัย โดยใชเคร่ืองมือที่

เหมาะสม  สอดคลองกับวิธีแหงการเรียนรู    และพัฒนาการของผูเรียน   เนนใหผูเรียนตอบสนอง

ดวยการแสดง  สรางสรรค  ผลิต หรือทํางาน  ในการประเมินตองประเมินหลายๆ  คร้ังดวยวิธีการที่

หลากหลายและเหมาะสม เนนการลงมือปฏิบัติมากกวาการประเมินความรู 

3. ผูเรียนจะมีการประเมินตนเองตลอดเวลา  และพยายามแกไขจุดดอยของตนเองจนได

ผลงานมีคุณภาพ  เกิดความพึงพอใจในผลงานของตนเอง  มีการแสดงผลงานตอสาธารณชน    

เพื่อเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดเรียนรูและช่ืนชมจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีโอกาสเลือก

ปฏิบัติงานไดตามความพึงพอใจ  มีการกําหนดมาตรฐานของงานหรือสภาพความสําเร็จของงานที่

เกิดจากการกําหนดรวมกันระหวางผูสอน    ผูเรียน และอาจรวมถึงผูปกครองดวย ซึ่งเปนส่ิงที่ชวย

บงบอกวางานของผูเรียนมีคุณภาพอยูในระดับใด 
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4. ใชความคิดระดับสูง (High – Order Thinking) ใหผูเรียนแสดงออก หรือ  ผลิตผลงาน

ข้ึนมา   ซึ่งเปนผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินทางเลือก ลงมือกระทํา   

ตลอดจนการใชทักษะการแกปญหาเมื่อพบปญหาที่เกิดข้ึน 

5. มีปฏิสัมพันธทางบวก (Positive Interaction)  ผูเรียนไมรูสึกเครียด  หรือเบ่ือหนายตอ

การประเมิน  เกิดความรวมมือที่ดีตอกันในการประเมิน และการใชผลการประเมินแกไขปรับปรุง

ผูเรียน 

6. งานและมาตรฐานตองชัดเจน (Clear Tasks and Standard) งานและกิจกรรมท่ีจะให

ผูเรียนปฏิบัติมีขอบเขตที่ชัดเจน   สอดคลองกับจุดหมายหรือสภาพที่คาดหวังที่ตองการใหเกิด

พฤติกรรมดังกลาว 

7. มีการสะทอนตนเอง (Self Reflections) มีการเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความรูสึก 

ความคิดเห็น  หรือเหตุผลตอการแสดงออก การกระทํา หรือผลงานของตนเองวา ทําไมปฏิบัติ 

หรือไมปฏิบัติ    ทําไมชอบ หรือไมชอบ 

8. มีความสัมพันธกับชีวิตจริง (Transfer into Life) ปญหาที่เปนส่ิงเราใหผูเรียนได

ตอบสนอง      เปนปญหาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน พฤติกรรมที่ประเมินเปนพฤติกรรมที่

แทจริง ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน  

9. เปนการประเมินอยางตอเนื่อง (Ongoing or Formative) ตองประเมินผูเรียน

ตลอดเวลา     และทุกสถานที่อยางไมเปนทางการ  ซึ่งจะทําใหเห็นพฤติกรรมที่แทจริง  เห็น

พัฒนาการ   คนพบจุดเดนและจุดดอยของผูเรียน 

10. เปนการบูรณาการความรู (Integration of  Knowledge) งานที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ

นั้น      ควรเปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถและทักษะที่เกิดจากการเรียนรูในสหสาขาวิชา    

ลักษณะสําคัญดังกลาวจะชวยแกไขจุดออนของการวัดและประเมินแบบเดิมที่พยายามแยกยอย

จุดประสงคออกเปนสวนๆ เรียนรู และประเมินเปนเร่ืองๆ  ดังนั้นผูเรียนจึงขาดโอกาสที่จะบูรณา

การความรูและทักษะจากวิชาตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานหรือแกปญหาที่พบซึ่งสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวันที่งานแตละงาน   หรือปญหาแตละปญหาน้ันตองใชความรู ความสามารถ และ

ทักษะจากหลายๆ วิชามาชวยในการทํางานหรือแกไขปญหา  

 
2.6.2 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นําไปสูการประเมินผลตามสภาพจริงควรมีลักษณะดังนี้ 

1. มีภาคปฏิบัติในชีวิตจริงที่สามารถถายโยงไปสูสถานการณใหมได 
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2. สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดและการปฏิบัติอยางมีความหมายตอผูเรียน  ซึ่งจะทํา

ใหผูเรียนมุงมั่นทําผลงานใหสําเร็จ 

3.  กระตุนใหผูเรียน  อยากคิด   อยากทดลองและปฏิบัติดวยการกําหนดปญหาที่ทา

ทาย   ยั่วยุและเปนไปไดในชีวิตจริง 

4. เนนใหผูเรียนปฏิบัติตามแนวทางของตนเอง  เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการคิด
และปฏิบัติในส่ิงที่ชอบ 

5. สงเสริมใหนําความรูจาก หลายเนื้อหาและหลายวิชามาประยุกต 

 

วัลลี  สัตยาศัย (2547 : 71) กลาววาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไมไดเนนทีก่าร

ไดมาซึ่งความรูตามวัตถุประสงคอยางเดียว แตเนนถึงกระบวนการกลุม ในการเรียนแบบกลุมยอย

กระบวนการเรียนรู  และผลลัพธของการจัดการเรียนรู   ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลตองวัดและ

ประเมินใหครบทุกดาน ทั้งในสวนของกระบวนการและผลงาน ทั้งดานความรูทักษะการทํางานทุก

ดาน ตลอดจนเจตคติ  จะตองมีการประเมินความกาวหนาระหวางเรียน (Formative Assessment)

และการประเมินติดสินผลหลังจากเรียนเสร็จส้ิน (Summative Assessment) ซึ่งผูสอนอาจแบง

ข้ันตอนการประเมินเพื่อการวางแผนท่ีดีไดดังนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการประเมิน 

2. พิจารณาขอบเขต เกณฑ วิธีการและส่ิงที่จะประเมิน  กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน

ใหครอบคลุมจุดมุงหมายทางการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือ ความรู เจตคติ และทักษะ 

3. กําหนดการประเมินใหครอบคลุมทุกดานของกิจกรรม   

4. เลือกใชเทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินที่หลากหลาย โดยสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร  วัตถุประสงคของรายวิชา และเกณฑการประเมิน เชน การทดสอบ การ

สัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถาม การบันทึกจากผูเกี่ยวของ แบบประเมินตนเอง แฟม

สะสมผลงาน (Portfolio) เปนตน 

5. กําหนดเวลาและสถานที่จะประเมิน เชนระหวางการทํากิจกรรมกลุม ระหวางการทํา

โครงการ 

6. วิเคราะหผลและการจัดการขอมูลการประเมิน โดยนําเสนอรายการ กระบวนการ แฟม

สะสมผลงาน การบันทึกขอมูล ผลการสอบ 

7. สรุปผลการประเมินเพื่อปรับปรุงขอบกพรองของการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง

ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู และในกรณีที่เปนการประเมินผลสรุปรวมเพื่อตัดสินผลการเรียน 
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ควรพิจารณาใชเกณฑที่กําหนดและนําผลการประเมินระหวางเรียนมาประกอบการพิจารณาดวย

เสมอ 

 

พวงรัตน บุญญานุรัตน  (2544 : 123-128) ไดเสนอการประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐานวา เคร่ืองมือการประเมินผลตองสอดคลองกับแนวทฤษฎีที่ใชในการประเมินการพัฒนา

ผูเรียน และวิธีการประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไดแก แฟมงานเรียนรู (The 

Learning Portfolio) บันทึกการเรียนรู (Learning Log) การประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ขอมูลยอนกลับจากเพื่อน (Peer feedback) และการประเมินผลรวบยอด (Overall Evaluation) 

 

สรุปไดวาการประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตองมีทั้งการประเมินผล

ความกาวหนาระหวางเรียน และการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการเรียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงขอบกพรอง

ของการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู อีกทั้งควรประเมินผล

ดวยวิธีที่หลากหลายเพื่อสามารถประเมินไดครอบคลุมทุกดาน 

 
2.7 การจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 
 

2.7.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสแบบเดิมในระดับอุดมศึกษานั้นแบงการเรียนการสอน

วิชาฟสิกสออกเปน 2 สวน คือสวนบรรยายและสวนปฏิบัติ ในสวนบรรยายจะใชวิธีการสอนจากส่ิง

ที่ซับซอนเปนนามธรรมไปยังส่ิงที่เปนรูปธรรม โดยการแนะนํามโนทัศนกอนตามดวยยกตัวอยาง

สถานการณที่ประยุกตความรูทางฟสิกส (สุธี พรรณหาญ, 2547 : 2 ) การสอนแบบบรรยายเปน

วิธีการที่เนนผูสอนเปนศูนยกลางในการถายทอดความรูเพื่อใหผูเรียนจดจํา ซึ่งผูเรียนจดจําไดแต

เพียงผิวเผิน และไมสนใจเรียน เปนวิธีการที่ไมสอดคลองกับวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ตองการให

ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง เมื่อพิจารณาในสวนของการสอนแบบบรรยายในวิชาฟสิกส ซึ่ง

เนื้อหาคอนขางเปนนามธรรม  ผูเรียนตองใชการทองจําซ่ึงการทองจําจะทําใหเขาใจบทเรียนไดยาก 

ไมสนุกกับการเรียนและขาดแรงจูงใจที่จะเรียน (รุง แกวแดง, 2543 : 51)ทําใหเกิดความลมเหลวที่

จะเขาใจความหมายของมโนทัศนตางๆ อยางลึกซ้ึง (Niguma, 1997 : 662)การทองจําไมไดสราง

ความรูที่ยั่งยืน ส่ิงที่เรียนโดยการทองจําจะลืมภายใน 2-3 สัปดาห ถาปราศจากการกระตุนที่

ตอเนื่อง จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าลง (Novak, 1991 : 12)สวนในการ
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เรียนภาคปฏิบัติจะเนนการทดลองตามลําดับข้ันที่กําหนดไว ทําใหผูเรียนไมเขาใจจุดประสงค และ

วิธีการที่ชัดเจนเปนอุปสรรคตอการสะทอนความคิดและจุดเนนตางๆ (Roth, 1994 : 5)ทําใหไม

สามารถเช่ือมโยงงานที่ทําและใชความสามารถทางปญญาตํ่า การเรียนในลักษณะนี้ผูเรียนไมได

เกี่ยวของกับความหมายของการทดลอง แตปฏิบัติตามข้ันตอนการทดลองเทานั้น (Gallagher and 

Tobiin, 1987 : 535) หรือเพียงแตปฏิบัติตามทฤษฎีหรือมโนทัศนที่รูแลว (Kanis, 1991 : 29)  ซึ่งไมได

ทําใหผูเรียนไดใชความคิดและเขามามีสวนรวมในการทดลอง แตใชเวลาสวนใหญทําส่ิงอ่ืนที่ไม

เกี่ยวของกับการทดลอง (Roth, 1994 : 5) นอกจากนี้การเรียนการสอนฟสิกสแบบเดิมมักจะดําเนินการ

จากส่ิงที่ซับซอนเปนนามธรรมไปสูส่ิงที่เปนรูปธรรมโดยการแนะนํามโนทัศนกอนตามดวยปญหาที่

เปนการประยุกต (สุธี พรรณหาญ, 2547 : 2 ) 

 
2.7.2 ปญหาการเรียนการสอนวิชาฟสิกส  

 

การเรียนวิชาฟสิกสในปจจุบันทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดมีปญหาปรากฏ

ข้ึน   นั่นคือผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสตํ่าลง เชนจากการศึกษาเร่ืองผล

การเรียนรูในวิชาฟสิกสโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ของ ยุทธการ ศรีมาชัย ได

เสนอวา   สาเหตุที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปที ่4 ในภาคเรียน

ที่ 1 โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม กิ่งอําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน มีคาเฉลี่ยรอยละ 62   ซึ่ง

ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดไวรอยละ 70  เนื่องจากการสอนวิชาฟสิกสในโรงเรียน

หนองนาคํา   สวนมากจะเปนการสอนตามหนังสือแบบเรียน การสอนจะเปนการบรรยายไมไดใช

รูปแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมไดสอนใหนักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนเขากับ

ชีวิตประจําวัน และจากการสอบถามความรูสึกของนักเรียนตอการเรียนวิชาฟสิกส สวนใหญจะ

ตอบแนวทางที่เหมือนกันวาวิชาฟสิกสเปนวิชาที่ยากตองจําสูตร ทฤษฎีและหลักการตางๆ อาจารย

จะสอนตามหนังสือเรียน อธิบายใหฟงและใหจดตาม จึงทําใหนักเรียนหลายคนเบื่อหนายไมคอยมี

ความสุขกับการเรียน  หรือในการประชุมเสวนาหัวขอ “ผลการสอบ Admissions ตอการเรียน

ฟสิกสของนิสิตและนักศึกษา”  ซึ่งจัดโดยสมาคมฟสิกสไทย กลุมอาจารยผูสอนฟสิกสในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายไดนําเสนอผลการรวบรวมขอมูลที่เปนสาเหตุที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาฟสิกสตํ่าลงในสวนที่เกิดจากตัวผูเรียน เชน นักเรียนไมสนใจ ไมใสใจในการเรียน และสาเหตุที่

เกิดจากตัวผูสอน เชน ครูผูสอนไมไดจบฟสิกสโดยตรง ทําใหไมสามารถหรืออาจจะไมกลาสอนใน

บางหัวขอ ภาระงานของผูสอนทั้งงานสอนและงานอ่ืนๆ มากเกินไป ครูบางโรงเรียนเลือกที่จะสอน

ในเนื้อหาวิชาที่ตองใชในการสอบเทานั้น  นอกจากนี้กลุมอาจารยผูสอนวิชาฟสิกสสําหรับนักศึกษา
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ชั้นปที่ 1 กลุมหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดนําเสนอผลจากการรวมตัวกันเพื่อศึกษาปญหา

ในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสชั้นปที่ 1 โดยตองการทําความเขาใจถึงสาเหตุและหาทางแกปญหา

ที่ผลการเรียนฟสิกสของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ตํ่าลง จากการสํารวจความคิดเห็นของนิสิต   พบวานิสิต

เสนอในประเด็นวาที่ผลการเรียนวิชาฟสิกสตํ่าลงเนื่องจากเนื้อหาและขอสอบ  เชน  เนื้อหามากจน

เรียนไมไหวโดยเฉพาะสําหรับสอบกลางภาคในภาคการศึกษาแรก  ขอสอบยากมากจนกระทั่งนิสิต

ที่ไมรูอะไรเลยและนิสิตที่มีความเขาใจพอประมาณทําไมได ขอสอบใชแคลคูลัสมากจนทําใหนิสิตที่

เขาใจฟสิกสแตออนคณิตศาสตรทําไมได  สวนการสํารวจความคิดเห็นจากฝายอาจารย  พบวา

อาจารยเสนอในประเด็นวาที่ผลการเรียนวิชาฟสิกสตํ่าลงเนื่องจากปญหาจากตัวนิสิตเอง  เชน 

นิสิตขาดความรูพื้นฐานที่ควรมีมาจากมัธยมศึกษาทําใหเรียนไมเขาใจ  นิสิตไมไดพยายามทํา

ความเขาใจแตใชวิธีทองโจทยตัวอยางและโจทยจากสถาบันกวดวิชา นิสิตไมสนใจเรียนเพราะเห็น

วาไมมีประโยชน ไมเกี่ยวของกับตัวเอง นิสิตปรับตัวใหเขากับสภาพการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ไมได ยังติดอยูกับการเรียนแบบมัธยมศึกษาที่มีอาจารยดูแลใกลชิด ไมมีการตรวจสอบการเขา

หองเรียน ไมมีการบานมาเสริม  

 

จากการศึกษาสรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญตามความเห็นของผูเรียนที่มีผลตอ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนวิชาฟสิกส คือ วิธีการเรียนการสอน  
 

2.8 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
 

2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 

มอรส (Morse, 1955 : 27) กลาววา ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ

วา  “Satisfaction” หมายถึง ส่ิงที่ตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย เปนการลดความ

ตึงเครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความช่ืนใจ 

ตลอดจนสามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตามความ

พอใจตอส่ิงนั้น  

 

วรูม (Vroom, 1964 : 99) กลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งสามารถใชแทนกัน

ได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในส่ิงนั้น โดยทัศนคติดาน
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บวก จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความ

ไมพึงพอใจนั่นเอง  

 

กูด (Good, 1973 : 161) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจ

ที่เปนผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีตองาน 

 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526 : 74) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ เปนการใหคาความรูสึกของ

คนเราที่สัมพันธกับโลกทัศน คาความรูสึกของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน 

ความรูสึกดี หรือ เลว   พอใจ หรือ ไมพอใจ   สนใจ หรือ ไมสนใจ เปนตน 

 

กิติมา ปรีดิลก (2529 : 321) ศึกษาและสรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ชอบ

หรือพอใจที่มีตอองคประกอบ และส่ิงจูงใจในดานตางๆของงานและผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการ

ตอบสนองตามความตองการของเขาได 

 

พิน คงพูล (2529 : 328) ไดสรุปวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึก

ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่เขาปฏิบัติ ความพึงพอใจเกิดจากการไดรับ

การตอบสนองความตองการทั้งทั้งดานวัตถุและจิตใจ 

 

ศุภิสรา โททอง (2547 : 47) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความรูสึก

ชอบ ความพอใจหรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตอการทํางานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก 

 

นัจญมีย สะอะ (2551 : 62) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือเจตคติใน

ดานบวกของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของสิ่งรอบขางทั้งในดานจิตใจ 

ทําใหมีผลตอความรูสึกนึกคิด ความรูสึกชอบ ยินดี เต็มใจ พอใจ หรือมีเจตคติที่ดี  

 

จากการศึกษาสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล

ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีในส่ิงนั้น ตรงกันขาม

หากความตองการไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน   
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2.8.2 การวัดและการประเมินความพึงพอใจ 
 
การวัดและการประเมินความพึงพอใจทําไดหลายวิธีดังนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ, 2534 : 39)  

1) การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการที่นิยมใชกันแพรหลาย โดยใหแสดงความคิดเห็นลงใน

แบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ  

2) การสัมภาษณ  เปนวิธีที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะ
จูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง  เปนวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพวิธี

หนึ่ง 

3) การสังเกต ใชการสังเกตจากพฤติกรรม  เชน กิริยาทาทาง การพูด สีหนา เปนตน  วิธีนี้

ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึง

พอใจไดอยางถูกตอง  

 

ผาสุวรรณ สนิทวงศ ณ อยุธยา (2532 : 68) อธิบายวา การวัดดานจิตนิสัย หรือ ความรูสึก

เปนการวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึกหรืออารมณ เชน ความสนใจ ความพอใจ ความ

ซาบซึ้ง เจตคติหรือทัศนคติ คานิยมการปรับตัว ทัศนคติเปนการวัดความรูสึกของบุคคลอัน

เนื่องมาจากการ เรียนรู หรือประสบการณตอส่ิงตาง ๆ ที่คอนขางถาวรในระยะหน่ึง แตอาจเปล่ียน

ได และทัศนคติก็สามารถระบุ ทิศทาง ความมากนอยหรือความเขมได  

 

 เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ (2522 : 94-95) เสนอขอตกลงเบ้ืองตนในการวัดทัศนคติ ดังนี้  

1) การวัดทัศนคติเปนการศึกษาความคิดเห็น ความรูสึกของบุคคลที่มีลักษณะคงที่ 

เปนความคิดเห็นหรือความรูสึกที่ไมเปล่ียนแปลงไปในชวงเวลาหนึ่ง  

2) ทัศนคติเปนส่ิงที่ไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง ดังนั้นการวัดทัศนคติจึง

เปนการวัดทางออมจากแนวโนมที่บุคคลจะแสดงออกมาเทานั้น 

3)  การวัดทัศนคติของมนุษยนั้น ไมใชเปนการศึกษาแตเฉพาะทิศทางทัศนคติของ

บุคคลเหลานั้น แตตองศึกษาระดับความมากนอยหรือความเขมของทัศนคติดวย  

 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2546 : 222) เสนอหลักการวัดทัศนคติ 3 ประการ ดังนี้  

1) เนื้อหา (Content) การวัดทัศนคติตองมีส่ิงเราไปกระตุนใหแสดงกริยาทาทีออก   

ส่ิงเราโดยทั่วไปไดแกส่ิงที่ตองการทํา  
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2) ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทั่วไปกําหนดใหทัศนคติมีทิศทางเปน 

เสนตรงและตอเนื่องกันในลักษณะเปนซาย - ขวาและบวก - ลบ  

3) ความเขม (Intensity) กริยาทาทีและความรูสึกที่แสดงออกตอส่ิงเรานั้น มีปริมาณ

มากหรือนอยแตกตางกัน ถามีความเขมสูงไมวาจะเปนไปในทิศทางใดก็ตาม จะมีความรูสึกหรือ

ทาทีรุนแรงมากกวาที่มีความเขมปานกลาง  

 

เคร่ืองมือที่ใชวัดทัศนคติเรียกวา มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) มีลักษณะเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) มาตรวัดทัศนคติที่นิยมใชและรูจักกันแพรหลายมี 4 ชนิด ไดแก 

มาตรวัดแบบเธอรสโตน (Thurstone Type Scale) มาตรวัดแบบลิคเคอรท (Likert Scale) มาตรวัด

แบบกัตตแมน (Guttman Scale) และมาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) ซึ่งแตละประเภทมี

ขอจํากัด ขอดี ขอเสียแตกตางกัน ดังนั้นการจะเลือกใชมาตรวัดแบบใดข้ึนอยูกับสถานการณและ

ความจํากัดของการศึกษา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551 : 294-306)  

 

2.9 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
 

สิริรัตน  สัมพันธยุทธ (2540) วิจัยเร่ือง  ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา

ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักศึกษา

ชายและนักศึกษาหญิง มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและรายองคประกอบ 7 

องคประกอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่นักศึกษาชายมีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษา

หญิง  และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบตามอายุและสาขาวิชา  ไมพบความแตกตางทั้งในราย

องคประกอบและโดยรวมทั้ง 8 องคประกอบ เมื่อเปรียบเทียบตามผลการศึกษา พบวาความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพียง 1 องคประกอบ สวนอีก 7 องคประกอบและโดยรวม ไมพบ

ความแตกตาง 

 

ลาวัณย  ทองมนต (2541)  วิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ระหวางครูนักวิจัยและครูที่ไมเปนนักวิจัย ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  ครูนักวิจัยมีความพรอมใน

การเรียนรูดวยตนเองสูงกวาครูที่ไมเปนครูนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครูนักวิจัยมี

ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง 7 ใน 8 ดานสูงกวาครูที่ไมเปนนักวิจัย คือ การเปดโอกาสแหงการ
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เรียนรู มโนมติของตนเอง ดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวย

ตนเอง มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง การมีความรักในการเรียน การมองอนาคตในแง

ดี และสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา สําหรับดานที่ไมแตกตาง คือ 

การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของครูนักวิจัยคือเรียนรูดวยความ

สมัครใจ มีตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเองและรูวิธีในการเรียนรู 

 

สุนทร  สุทองหลอ (2542) วิจัยเร่ือง  คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ

นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มี

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อศึกษาตามวิธีการเล้ียงดู 

พบวา นักศึกษาที่ไดรับการเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดับแตกตางกันมีคุณลักษณะการเรียนรู

ดวยการนําตนเองโดยรวมแตกตางกัน นักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบเผด็จการในระดับแตกตาง

กัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน นักศึกษาที่ไดรับการเล้ียงดู

แบบใหความคุมครองในระดับแตกตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมไม

แตกตางกัน นักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยในระดับแตกตางกัน มีคุณลักษณะ

การเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อศึกษาถึงระดับการศึกษาบิดา-มารดา 

พบวา นักศึกษาที่บิดา-มารดามีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และนักศึกษาที่มีผลการเรียนเดิมแตกตางกัน มี

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน  

 

ศศิธร  กุลสิริสวัสด์ิ (2538) วิจัยเร่ือง  ระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง

ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักศึกษาสังกัดกอง

วิทยาลัยเกษตรกรรม กลุมสถานศึกษาภาคกลางและตะวันออกมีระดับความพรอมในการเรียนรู

โดยการช้ีนําตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง 5 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอการเรียนรู การมอง

อนาคตในแงดี ความรักในการเรียน มโนทัศนตอตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ

การเปดโอกาสตอการเรียนรู และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นํา

ตนเอง จําแนกตามเพศ อาชีพของผูปกครอง อาชีพที่นักศึกษาคาดหวัง ขนาดวิทยาลัย และ

ประเภทสถานศึกษา พบวา มีระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองไมแตกตางกัน หาก

จําแนก ตาม อายุ หลักสูตร และระดับผลการศึกษา พบวามีระดับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
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อาภรณ  แสงรัศมี (2543) วิจัยเร่ือง ผลการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักตอลักษณะการ

เรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมและความพึงพอใจตอการ

เรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ผลการวิจัยแสดงใหเห็น

วา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉล่ียลักษณะการเรียนรูดวย

ตนเองหลังการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมหลังการเรียนไมแตกตางจากนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการ

เรียนแบบปกติ นอกจากนั้นยังพบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานมีความ

พึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับมาก 

 

จีระวัฒน  ยุวอมรพิทักษ (2544) วิจัยเร่ือง ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาช้ัน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา   

1) นักศึกษาช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มี

วิธีการเรียนดวยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือมาเรียนเปนคร้ังคราว และมาเรียนอยางสม่ําเสมอ 

ตามลําดับ 

2) ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินั้น ในภาพรวมและทุกดานองคประกอบจะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ไดแก ดานการวิเคราะหความตองการของตนเอง ดานการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

ดานการประเมินผลการเรียน ดานการแสดงหาแหลงวิทยาการ และดานการวางแผนการเรียน 

3) การเปรียบเทียบความแตกตางตามเพศนั้น ในภาพรวมทุกองคประกอบ และ

องคประกอบดานการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน ดานการวางแผนการเรียน และดานการ

ประเมินผลการเรียนนั้น ไมพบความแตกตาง  มีเพียง 2 องคประกอบเทานั้น คือ องคประกอบดาน

การวิเคราะหความตองการของตนเอง และดานการแสวงหาแหลงวิทยาการ ที่พบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) การเปรียบเทียบความแตกตางตามอายุนั้น ในภาพรวมทุกองคประกอบ และ

องคประกอบดานการวิเคราะหความตองการของตนเอง ดานการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

ดานการวางแผนการเรียน และดานการประเมินผลการเรียนนั้น ไมพบความแตกตาง มีเพียง

องคประกอบดานการแสวงหาแหลงวิทยาการเทานั้น ที่พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 



  
  66 

5) การเปรียบเทียบความแตกตางตามสาขาวิชานั้น ในภาพรวมทุกองคประกอบและ

องคประกอบดานการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน ดานการวางแผนการเรียนดานการแสวงหา

แหลงวิทยาการ และดานการประเมินผลการเรียนนั้น ไมพบความแตกตาง มีเพียงองคประกอบ

ดานการวิเคราะหความตองการของตนเอง ที่พบความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ      

6) การเปรียบเทียบความแตกตางตามวิธีการเรียนนั้น พบความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติในภาพรวมทุกองคประกอบและองคประกอบดานการกําหนดจุดมุงหมายในการ

เรียน และดานการวางแผนการเรียน สวนองคประกอบดานการวิเคราะหความตองการของตนเอง 

ดานการแสวงหาแหลงวิทยาการ และดานการประเมินผลการเรียนนั้น ไมพบความแตกตาง 

 

บุญศิริ  อนันตเศรษฐ (2544) วิจัยเร่ือง  การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองในระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนเร่ืองการสราง

จิตสํานึกของผูเรียนในฐานะผูมีสวนรวมในการเรียนรู รวมทั้งการพัฒนาทัศนคติที่ดีตอตนเอง เพื่อน 

ผูสอน และการเรียนรู  สวนผูสอนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูมีสวนรวมในการเรียนรู ผูอํานวย

ความสะดวกในการเรียนรู ที่ปรึกษา และแหลงของความรู   กระบวนการเรียนการสอนมีลักษณะ

เดน คือ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ โดยใชกับ

ผูเรียน 2 กลุม จํานวน 47 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูเรียน โดยกําหนดพฤติกรรมที่แสดง

ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 6 ประการ คือ มีความพรอมและรวมเต็มใจรับผิดชอบใน

การเรียนรู สามารถวิเคราะหความตองการในการเรียนรูของตนเองได สามารถกําหนดเปาหมายใน

การเรียนและวางแผนเพื่อบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวได สามารถประเมินตนเองได สามารถแกปญหาได 

และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตอจากนั้นผูวิจัยไดเลือกผูเรียนจํานวน 15 คน เปนกรณีศึกษาใน

เชิงลึก ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  เมื่อผูเรียนไดรับโอกาสในการมีสวนรวมในการเรียนรูมากข้ึน 

ผูเรียนที่มีพัฒนาการในดานการเรียนรูดวยตนเองสูง จะแสดงพฤติกรรมที่เปนคุณสมบัติของผูที่

สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความภาคภูมิใจในตัวเองที่มีสาเหตุ

เช่ือมโยงกับแรงจูงใจภายใน คือความพึงพอใจที่ตนเองไดพยายามอยางจริงจัง   นอกจากนี้ 

การศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนในเชิงลึกยังพบวา ยังมีปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ที่สงผลตอการเรียนรู

ดวยตนเอง อันไดแก ความตองการเรียนรู ความสนใจ ความชอบ ทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษา 

หรือการเรียนในภาพรวม พื้นฐานภาษาที่ดีพอสมควร   วินัยในตนเอง และความสามารถในการ

บริหารจัดการเร่ืองเวลา  ซึ่งในความเช่ือของผูเรียน ผูสอนและวิธีการเล้ียงดูในครอบครัวสามารถ

สงเสริมใหเกิดปจจัยเหลานี้ได    
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อิศริยา ทองงาม (2545) วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนําตนเองวิชา

วิทยาศาสตรระดับปริญญาตรีเพื่อใหผูเรียนสามารถสรรคสรางความรูทางวิทยาศาสตร โดย

เปรียบเทียบผลการสอนนักศึกษาระหวางกลุมที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนกับกลุมที่เรียน

ตามปกติ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักศึกษากลุมทดลองมีการประเมินตนเองที่แสดงใหเห็นถึง

ความสามารถในดานการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทํางานอยูเปนระบบ และการปฏิบัติการ

ทดลองทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากข้ึนจากจากประเมินตนเอง 3 คร้ังซึ่งสอดคลองกับการประเมินผล

การเรียนรูในแฟมสะสม 

 

อัจฉรา ธรรมาภรณ และ ปราณี ทองคํา (2545  : 308-320) วิจัยเร่ือง ผลของการจัดการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักตอการสงเสริมความคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาครู กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จํานวน 150 คน ประกอบดวย 3 กลุม คือ กลุมวิทยาศาสตร กลุมศิลปศาสตร และกลุมผสม กลุม

ละ 50 คน ในแตละกลุมมีการสุมจาํนวนนักศึกษาจํานวน 25 คน เขารับการสอนแบบการใชปญหา

เปนหลักและอีก 25 คน เขารับการสอนแบบปกติ มีการวัดการคิดวิจารณญาณกอนและหลังการ

ทดลองและวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทดลอง ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา   1) การเรียนแบบใชปญหา

เปนหลักสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ.05  2)ลักษณะกลุมตางกันสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมตางกัน  และ  3)มีกิริยารวม

ระหวางวิธีสอนและลักษณะกลุมตอความคิดวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

สุนทรา โตบัว (2546) วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง

ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนเพื่อเสริมสรางลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ดําเนินการวิจัย

เปน 6 ข้ันตอน คือ  1) ศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง  2)สรางกรอบรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อเสริมสรางลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาล   3) สรางเคร่ืองมือประกอบการ

ใชรูปแบบการเรียนการสอน   4) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการ

สอน   5)ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน   และ  6) ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการ

สอน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักศึกษามีคะแนนความรูเฉล่ียหลังการทดลองสูงกวากอนการ

ทดลอง ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาดัชนีประสิทธผิลทกุหนวยการ

เรียนรูสูงกวาเกณฑ .50 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับ
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มาก ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา

นักศึกษาพยาบาลใหเกิดลักษณะการเรียนรูดวยตนเองได 

 

ราตรี เกตบุตตา (2546 : 98-100) วิจัยเร่ือง ผลการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานตอ

ความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546

โรงเรียนขวาววิทยาคาร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใชนักเรียนจํานวน 2 หองเรียน ใชวิธีการจับสลากเพื่อจัดตัวอยาง

ประชากรเขากลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรสูงกวาเกณฑข้ันตํ่าคือรอยละ 50 ที่กําหนดไว และมีความสามารถในการแกปญหา

คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แตนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนฐานมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรไมแตกตางจาก

นักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

 

ทศพร แสงสวาง  (2546) วิจัยเร่ือง กลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับการเรียนดวยการ

คนพบดวยตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหากลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูแบบ

คนพบดวยตนเอง กลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้คัดเลือกโดยใชวิธีเดลฟาย ประกอบดวย กลุม

ผูเช่ียวชาญรวมจํานวน 17 คน ประกอบดวยอาจารยผูสอน สาขาจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวของที่มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาเอกที่มี

ประสบการณจํานวนไมนอยกวา 5  ป หรือมีตําแหนงทางวิชาการต้ังแตผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

และ นักศึกษาราชมงคล 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 5 ระดับ วิเคราะห

ขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ ฐานนิยม มัธยฐาน และพิสัยอินเตอรควอรไทล ผลการวิจัยแสดงให

เห็นวา การเรียนรูแบบที่คนพบดวยตนเอง ผูเรียนจะตองดําเนินการ 7 ข้ันตอนตอไปนี้ 1)  ทบทวน

ประสบการณเดิม  2) วิเคราะหปญหาโดยทั้งผูสอนและผูเรียน 3) ผูสอนใหคําแนะนําตามความ

สนใจ ความถนัดและความสามารถของผูเรียน  4) ผูเรียนตอบคําถามและแกไขแนวคิด  5)  ผูเรียน

นึกยอน วิเคราะห วิพากษ สังเคราะหและแกไขปญหา  6)  ผูเรียนแบงปนแนวคิดกับผูอ่ืน และ 7)  

ผูเรียนนําการประเมินและขอมูลความคิดเห็นของผูอ่ืนมาใชพิจารณาตอไป   ผลการวิจัยแสดงให

เห็นวา  ทั้งผูเรียนและผูสอนตางก็มีบทบาทในระบบการเรียนรู ในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การ



  
  69 

วิเคราะห และการแกไขโจทยปญหา ผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลนตองพึ่งพาตนเองมาก

กวาเดิม ผูสอนเปนเพียงครูเกื้อหนุน ผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนรูได หากผูสอน

จัดหากลยุทธที่เหมาะสมใหแกผูเรียนได ซึ่งนิยมเรียกกันวา บัญญัติ 10 ประการในการเรียนรู ไดแก 

1) การมีปฏิสัมพันธ  2) การบรรยายบทเรียน  3) การอภิปราย  4) การเรียนรูจากตัวผูเรียนเอง     

5)  การใหคําปรึกษา  6) การทํางานเปนกลุมยอย   7) โครงงาน  8) การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน    

9) กรณีศึกษา และ10) การต้ังกระทูรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลน 

 

สุธี  พรรณหาญ (2547 : 124-127) วิจัยเร่ือง การใชปญหาเปนหลักในการสอนไฟฟาของ

นักศึกษาสถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและ

พัฒนาวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนหลักเร่ืองไฟฟา และ 2) ศึกษาผลที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนหลักของผูเรียนในแตละข้ันตอนตามแผนการสอนเร่ืองไฟฟาที่พัฒนาข้ึน การมี

ปฏิสัมพันธทางสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธพิสัย ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

และเจตคติตอการเรียนรูจากวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง

สอนดวยวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนหลักเร่ืองไฟฟา เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสถาบันราชภัฎ วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ  ปการศึกษา 

2546 จํานวน 26 คน    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แผนการสอนเร่ืองไฟฟา โดยวิธีการใช

ปญหาเปนหลัก   2) คูมือนักศึกษาสําหรับการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก 3) แบบบันทึกภาคสนาม

ของผูวิจัย 4) แบบบันทึกการเรียนรุของนักศึกษา 5) แบบสัมภาษณ  6) แบบประเมินการเรียนรู 7) 

แบบประเมินปฏิสัมพันธทางสังคม  8) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิพิสัย เร่ือง

ไฟฟา   9)  แบบวัดลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง และ 10) แบบวัดเจตคติตอการเรียนรูจาก

วิธีการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก   ผลการวิจัยพบวา   

1) วิธีสอนโดยใชปญหาเปนหลัก เร่ืองไฟฟาที่ใชมี 7 ข้ันตอน คือ 1.1) การนิยามปญหา     

1.2) การวางแผน   1.3) การสืบเสาะ  1.4) การอธิบายความรู  1.5) การนําเสนอ  1.6)  การขยาย

ความรู และ 1.7) การสรุปความรู  

2) ผลของวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนหลักเร่ืองไฟฟา  พบวานักศึกษาไดใชกระบวนการ

เรียนรูอยูในระดับดี มีปฏิสัมพันธทางสังคมอยูในระดับสูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองไฟฟาอยู

ในระดับปานกลาง  มีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับสูง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  และมีเจตคติที่ชอบตอการเรียนรู รอยละ 92.3 
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นัดดา อังสุโวทัย  (2550 : 88 -131) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชา

เคมีที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 

1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง 2) ศึกษา

ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองในดาน ลักษณะ

การเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และจิตวิทยาศาสตรของ

ผูเรียน ตลอดจนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  และ 3) ศึกษาผลของทักษะพื้นฐาน

การเรียนรูและกระบวนการเรียนรุที่มีตอลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียน  โดยกลุม

ตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที่1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พระนครใต ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  จํานวน 60 คน แบงเปน

กลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 30 คน และแบงแตละกลุมเปนกลุมยอย ไดกลุมละ 15 คน 

เปนกลุมที่มีทักษะการเรียนรูระดับสูงและกลุมที่มีทักษะการเรียนรูระดับตํ่า  เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัย คือ 1)  แผนการสอน  2) แบบวัดทักษะพื้นฐานการเรียนรู  3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเคมี 4)  แบบประเมินคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง  5) แบบวัดจิตวิทยาศาสตร และ 

6) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรูแบบนําตนเอง  ผลการวิจัยพบวา   

1) รูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่พัฒนาไดกําหนดกิจกรรม 6 ข้ันตอน 1.1) เพิ่มพลังแรงใจ 1.2) เสริมสราง       

กลยุทธ 1.3) ปลูกฝงนิสัย 1.4) ถายทอดความรู      1.5) สะทอนความคิด และ 1.6) ประเมินการ

เรียนรู    

2) รูปแบบการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียน ดวยขนาดอิทธิพลมากกวา .05 

สรุปไดวา    2.1) ดานลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองและจิตวิทยาศาสตร เกิดประสิทธิภาพแก

ผูเรียนกลุมทดลองที่มีลักษณะการเรียนรูระดับสูง เมื่อใชเปรียบเทียบผลตางของคะแนนระหวาง

กลุมทดลองกับกลุมควบคุม 2.2) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเกิดประสิทธิภาพแกกลุม

ทดลองท้ังในภาพรวมและกลุมทดลองที่มีทักษะพื้นฐานตางกัน เมื่อใชการเปรียบเทียบผลตางของ

คะแนนกอนและหลังการทดลองของผ็เรียนกลุมทดลอง 

3) การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน ดวยการทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สรุปไดวา 3.1) คะแนนของลักษณะของการเรียนรูแบบนําตนเอง และจิตวิทยาศาสตร

เฉพาะกลุมทดลองที่มีทักษะการเรียนรูระดับสูง พบวา มีคะแนนสูงกวากลุมควบคุม และคะแนน

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 3.2) คะแนนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ทั้งในกลุม
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ทดลองในภาพรวมและกลุมมทดลองท่ีมีทักษธการเรียนรูตางกันมีคะแนนหลังการทดลองสูงข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมไมพบนัยสําคัญทางสถิติ 

4) ผูเรียนมีความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบ

นําตนเอง ไดประเมิน 4 ดาน คือ ผูสอน กระบวนการเรียนรู ผูเรียน และการสนับสนุนแหลงการ

เรียนร็ พบวา ดานการสอน ผูเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก สวนดานอ่ืนๆ และภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง 

5) ผูเรียนที่มีทักษะพื้นฐานการเรียนรูตางกันสงผลตอลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันของกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมไมสงผลตอลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียน และไมเกิดปฏิสัมพันธ

ระหวางระดับทักษะพื้นฐานการเรียนรูกับกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง 

 

ณัฐภาส   ถาวรวงษ (2551) วิจัยเร่ือง  การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา

เปนหลักของรายวิชาพรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ โดยไดประยุกตหลักการของรูปแบบการประเมินในภาพรวมตามทฤษฎีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน (A Theory of Performance Evaluation) รูปแบบการประเมินตาม

แนวคิดเชิงระบบ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสัมบูรณจากผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน 5 คน มี

ผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 9 คน อาจารยพรีคลินิก จํานวน 40 คน และนิสิตแพทยชั้น

ปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 115 คน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  

1) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)ในดานความพรอมของอาจารย

ผูสอน ดานความพรอมของนิสิต และดานความพรอมของปจจัยเกื้อหนุน  มีความพอเพียงและ

ความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก 

2) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation)ในดานกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและดานกระบวนการวัดและประเมินผล  มีความเหมาะสมในระดับมาก 

3) การประเมินดานผลผลิต (Output Evaluation)ในดานคุณลักษณะของนิสิตหลังการ

เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักของรายวิชาพรีคลินิก  มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและ

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นิสิตแพทยชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่เรียนโดยใชปญหา

เปนหลักของรายวิชา พพ 226 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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4) การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักของรายวิชาพรีคลินิกใน
ดานปจจัยนําเขา   ดานกระบวนการ  และดานการผลิต  เปรียบเทียบกับมาตรฐานสัมบูรณจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ผานเกณฑมาตรฐานสัมบูรณอยูในระดับมาก 

 

นัจญมีย สะอะ (2551) วิจัยเร่ือง ผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร   ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5/1 

โรงเรียนอาลาวียะหวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 

หองเรียน รวม 35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุมที่ศึกษาไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานใชเวลาในการเรียนรู 16 ชั่วโมง  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา   

1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2) จากการทดสอบเปรียบเทียบของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑรอย
ละ70 พบวาคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไดนอยกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉล่ียลักษณะการ
เรียนรูดวยตนเองสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีความพึงพอใจตอการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานทุกดานอยูในระดับสูง  

5) นักเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถวางแผนแกปญหาไดอยาง
มีลําดับข้ันตอน สามารถนําเสนอส่ิงที่คนพบใหผูอ่ืนเขาใจได สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน รูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนและการแกปญหา นักเรียนเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียน เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ทําใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 

 

ศุภรัตน แจมแจงและคณะ (2552) วิจัยเร่ือง  ผลการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก

ตอความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีในวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1  ผลการวิจัย

แสดงใหเห็นวา 1) ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลกอนการเรียนการ

สอนแบบใชปญหาเปนหลักอยูในระดับสูง ( x = 3.75) ผลการพิจารณารายดานพบวา ดานที่มี
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คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานเปดโอกาสการเรียนรู( x  = 4.06)รองลงมาคือดานความรับผิดชอบตอการ

เรียนรูของตน( x  = 3.96)และดานความรักในการเรียน( x  = 3.95)   2) นักศึกษาพยาบาลมคีะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักอยูในระดับสูง จํานวน 

51 คน คิดเปนรอยละ 98.1 และอยูในระดับตํ่าจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.9  และ  3) เมื่อ

เปรียบเทียบความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลพบวาหลักการเรียนการ

สอนแบบใชปญหาเปนหลักนักศึกษามีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองสูงกวากอนการเรียน

การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และความพรอมในการเรียนรูแบบตนเองหลังการ

สอน โดยเฉพาะดานความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวยตนเองเพิ่มข้ึนจากระดับปานกลางเปนระดับสูง 

 
2.9.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

 

สคอลาริ (Scolari, 1992) วิจัยเพื่อเปรียบเทียบความตองการของขอมูลและการใช

แหลงขอมูลของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1ที่เรียนแบบใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบปกติโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการขอมูลและการใชแหลงขอมูลของนักศึกษาแพทย กลุม

ตัวอยางเปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเซาเธิรนอิลินอย แบงกลุมตัวอยางเปน 2 

กลุม คือ กลุมที่เรียนแบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมที่เรียนแบบปกติ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 

กลุมที่เรียนแบบใชปญหาเปนฐานตองการใชขอมูลจากแหลงวิชาการตางๆ มากกวากลุมที่เรียน

แบบปกติ  กลุมที่เรียนแบบใชปญหาเปนฐานมีแนวโนมที่จะเลือกแหลงวิชาการตางๆ ดวยตนเอง 

สวนกลุมที่เรียนแบบปกติจะใชการฟงคําแนะนําจากผูสอน  และกลุมที่เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน

จะใชบริการหองสมุดและฐานขอมูลมากกวากลุมที่เรียนแบบปกติ 

 

ฮิกกิ้นส (Higgins, 1994 : 23-33) วิจัยกับนักศึกษาพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาไปแลว โดย

ศึกษาถึงลักษณะการผสมผสานเนื้อหาทางการศึกษากับประสบการณในคลินิกของนักเรียนโดยใช

วิธีสอนแบบใชปญหาเปนฐานเปนตัวอธิบายและประเมิน ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพเปนตัวกระตุน

และทําใหนักเรียนมีความสัมพันธภาพตอกันและไดรับการรับรองวาเปนวิธีการชวยเหลือนักเรียนให

มีกลวิธีเรียนไดอยางใกลชิด และกาวหนามากกวาปกติ 

 

โคลแมน (Coleman, 1995 : 18-19) วิจัยเร่ือง การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รูปแบบ

การสอนเพื่อเด็กพิเศษ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีคณะแพทยถึง 882 แหง ไดใชรูปแบบการใช

ปญหาเปนฐาน โดยที่อาจารยประจํากลุมพบวาความรูสึกสวนใหญคิดวาหลักสูตรแบบใชปญหา
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เปนฐานและหลักสูตรด้ังเดิมมีประสิทธิภาพใกลเคียงกันในเร่ืองการเรียนรู และหลักสูตรแบบใช

ปญหาเปนฐานจะสงผลใหอัตราความสนใจของนักเรียน ความพึงพอใจสวนบุคคล ความมีเหตุผล

ของผูเรียน และการเตรียมพรอมที่จะหมุนเวียนไปในคลินิกตางๆ สูงกวาวิธีด้ังเดิม 

 

แกลน (Glen, 1995 : 90-95) วิจัยเร่ือง รูปแบบใหมในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล

ที่ตองการใหเปนนักการศึกษามืออาชีพที่สามารถเช่ือมระหวางความเมตตากรุณากับความรู

ทางดานวิชาชีพเขาดวยกัน ซึ่งจะทําใหทราบวามีความรูเกี่ยวกับอะไรและรูไดอยางไร โดยวิธีสอน

แบบใชปญหาเปนฐานจะเปนรูปแบบที่เชื่อมความรูทางทฤษฎีและการปฏิบัติในคลินิกเขาดวยกัน

อยางมีความหมาย 

 

วิลเลียม  ริฮิกกาและนอรแมน (Williams, Saarinen-Rahikka, & Norman, 1995) วิจัย

เร่ือง  การเรียนดวยตนเองในการเรียนแบบใชปญหาเปนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบจํานวนเวลาที่นักศึกษาใชในการวินิจฉัยโรคทางดานกายภาพบําบัดและ

การปฏิบัติเกี่ยวกับกายภาพบําบัดและตรวจสอบวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในขณะที่ผานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนมากใช

เวลาในกิจกรรมการจัดการเรียนรูลดลง เมื่อผานโปรแกรมการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน 

เนื่องจากนักศึกษามีความคุนเคยกับการคาดหวังและมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรการเรียนรู 

 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูแบบนําตนเอง และการเรียนรูแบบนําตนเองโดย

ใชปญหาเปนฐาน  ผูวิจัยสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1) การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานเปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลง

เรียนรูดวยตนเอง  โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา  สงเสริมใหเกิดการแกปญหามากกวาการจํา

เนื้อหาขอเท็จจริง  เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม    ทําใหผูเรียน 

รูความตองการของตนเอง  รูวิธีศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง รูการเขาถึงแหลงความรู   ชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต      

2) การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานจะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา เพราะผูเรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเองไดดี    

เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความเขาใจขอมูลใหม
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ได  การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

การใหโอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซึ้ง ทําใหผูเรียนตอบคําถาม จดบันทึก แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับเพื่อน สรุป วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดต้ังไวไดดี    

3) เทคนิควิธีที่สําคัญในการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานคือ การบูรณาการ

เนื้อหาวิชาทําใหมีความเชื่อมโยงกัน ทําใหสอดคลองกับการนําไปเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพ

เฉพาะ มีการรวบรวมคัดเลือกเนื้อหาสําคัญที่เปนแกนหลัก ชวยลดเนื้อหาที่ตองเรียนมากมายโดย

ไมจําเปน ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนโดยเปล่ียนจาก passive learners เปน active 

learners เสริมสรางทักษะที่จําเปน เชน การแกปญหา การสื่อสาร การทํางานเปนทีม การเรียนรู

ดวยตนเอง สรางแรงจูงใจในการเรียนรู เปนการเรียนรูอยางสรางสรรค เพราะใชความรูใหมมาตอ

เติมกับความรูเดิม 
 

จากการสรุปประเด็นสําคัญการเรียนรูแบบนําตนเอง และการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐานของผูวิจัยหลายคน  โดยเฉพาะงานวิจัยของสุธี  พรรณหาญ (2547)  เร่ือง การใช

ปญหาเปนหลักในการสอนไฟฟาของนักศึกษาสถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

และ งานวิจัยของนัดดา อังสุโวทัย (2550) เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เนน

กระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เร่ืองนั้นมี

วัตถุประสงคการวิจัยใกลเคียงกับวัตถุประสงคการวิจัยคร้ังนี้   แตจุดเนนตางกัน คือ  

 

รูปแบบการเรียนการสอนที่สุธี พรรณหาญ พัฒนาข้ึนเปนวิธีสอนที่ใชปญหาเปนหลัก 

ในขณะที่รูปแบบการเรียนการสอนที่ นัดดา อังสุโวทัย พัฒนาข้ึนเนนกระบวนการเรียนรูแบบนํา

ตนเองโดยใชวิธีการทําสัญญาการเรียน 

 

สวนการวิจัยเร่ืองรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา

ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  ไดออกแบบที่แตกตางจากงานวิจัยทั้งสองในข้ันตอนการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู  การัฒนาทักษะการทํางานกลุม และการประเมินการเรียนรูที่ชัดเจน เพื่อใหเปน

รูปแบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตอผูเรียนตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 



 
 

บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีเ้ปนจุดเร่ิมตนของการวิจยัและพัฒนา (The Research and Development) 

ซึ่งเนนกระบวนการท่ีศึกษาคนควา คิดคนอยางเปนระบบและนาเช่ือถือโดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ส่ือ อุปกรณ เทคนิค วิธหีรือรูปแบบการทาํงาน หรือ ระบบ

บริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางชัดเจน โดยผูวิจัยใชการวจิัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) เพื่อเปนการแกปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2538 : 9-10) โดยผลลัพธของการวิจัยคือ การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหา

เปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญาตรี และทดสอบประสิทธิภาพของ

รูปแบบที่พัฒนาข้ึนโดยการวิจัยเชิงทดลอง (True Experiment) แบบ 2 กลุม คือกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม วัดกอนและหลังการทดลอง (The Pretest Posttest Control Group Design) 

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551 : 197-201)  โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเปนข้ันตอนดังนี้ 

 

3.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูและการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
3.1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 
3.1.2 การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

3.2 การสรางเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

3.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

3.2.2 แบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเอง 
3.2.3 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

3.3 การกําหนดประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
3.3.1 การกําหนดประชากร 
3.3.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

3.4 กระบวนการข้ันตอนในการทดลอง 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ซึ่งมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนดังตอไปนี ้  

 

3.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูและการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
  

3.1.1   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 
 

ข้ันที่  1 กําหนดวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา ดังนี้ รูปแบบการเรียน

การสอนที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน ที่ชวยให

ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล การทํางานรวมกันเปนกลุม และการสืบคนขอมูล 

โดยเร่ิมตนจากโจทยปญหา (Scenario) ซึ่งผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรูโดยผาน

กระบวนการคิดดวยการแกปญหาอยางมีความหมายตอผูเรียน 

 

ข้ันที่  2  ศึกษานิยามศัพททางการศึกษา แนวคิด  ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

ความหมายของรูปแบบและองคประกอบของรูปแบบ  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน 

(Concept Attainment Model)   รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแสวงหาความรูเปนกลุม 

(Group Investigation Instruction Model) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 

(Gagne′’s Instructional Model)   หลักการออกแบบการเรียนการสอน  ทฤษฎีการออกแบบระบบ

การเรียนการสอน   ความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเอง   ความหมายของการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  กระบวนการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน  ขอดีและขอจํากัดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ลักษณะสําคัญของการ

ประเมินตามสภาพจริง  การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน    สภาพการจัดการเรียน

วิชาฟสิกส     ปญหาการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ความหมายของความพึงพอใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

กับความพึงพอใจ  และ งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

ข้ันที่  3  ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู   ซึ่งสรุปไดวา      

(ทิศนา แขมมณี, 2552 : 220-222)  

1) ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบนําเองโดยใชปญหาเปนฐาน  เปนหลักของ

รูปแบบการเรียนรู 

2) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักของรูปแบบการเรียนรู 
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3) ระบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองเปาหมายของการเรียนรูตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

4) วิธีสอน  เทคนิคการสอนและกิจกรรมตางๆที่ชวยใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้ันที่  4  พัฒนารูปแบบการเรียนรูการนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน โดยนําทฤษฎีการ

สรางความรูดวยตนเอง หรือ  ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)  และ ทฤษฎีการสรางความรูดวย

ตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง

เชาวนปญญาของเพียเจต  นักจิตวิทยาชาวฝร่ังเศส (Piaget, 1972) และของวีก็อทสกี้ นักจิตวิทยา

ชาวรัสเซีย  (ทิศนา  แขมมณี, 2552 : 90)  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน  (Concept 

Attainment Model)   รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process 

Skills)  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation 

Instructional Model)   ตามแนวคิดของจอยซและวีล (Joyce  and  Weil, 1996)  และรูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne′’s Instructional Model, 1985)  มาเปนหลักในการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรูการนําตนเองแบบใชปญหาเปนฐาน  ที่มีกระบวนการเรียนการสอน  8 

ข้ันตอน    และกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติแตละข้ันตอน ดังแสดงตามตารางท่ี 3.1  

 

ตารางที่ 3.1 แสดงรูปแบบและวัตถุประสงคการเรียนรูแบบการนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

ข้ันที ่ กระบวนการ วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน 

1 การเตรียมผูเรียน

(Introduction) 

ทราบวัตถุประสงคการเรียน  ลักษณะการเรียน และ

กิจกรรมการเรียนรวมกันเปนกลุม 

2 การเผชิญปญหา 

(Problem) 

ใชโจทยปญหา (Scenario) ที่เปนสถานการณจําลอง   

มีเนื้อหาสาระการเรียนรู หรือสถานการณกระตุนความ

สนใจและความตองการในการสืบเสาะหาความรู 

รวมกันเปนกลุม 

3 การวิเคราะห

ปญหา (Analysis) 

ศึกษาและวิเคราะหโจทยปญหาโดยการแสวงหาขอมูล

เพื่อทดสอบความคิดรวมกนัเปนกลุม 
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ตารางที่ 3.1 แสดงรูปแบบและวัตถุประสงคการเรียนรูแบบการนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

(ตอ) 

ข้ันที ่ กระบวนการ วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน 

4 การวางแผนงาน 

(Planning) 

วางแผนในการแสวงหาขอมลูเพื่อแกโจทยปญหารวมกนั

เปนกลุม 

5 การสืบคน 

(Investigation) 

แสวงหาความรูรวมกันเปนกลุมตามแผนทีไ่ดกําหนดไว     

6 การสังเคราะห 

(Synthesis) 

รวบรวมความรูที่ไดจากการสืบคนนาํมาสังเคราะห 

เชื่อมโยงความใหมกับความรูเดิมเพื่อใชในการตัดสินหรือ

เลือกเหตุผลของเหตุการณที่เกิดข้ึนรวมกนัเปนกลุม 

7 การสรุป

(Conclusion) 

รวบรวมขอมูลที่ไดการแสวงหา วิเคราะหขอมูล 

สังเคราะห สรุปผลเกิดเปนความคิดรวบยอดนําไปสูการ

เรียนรูรวมกนัเปนกลุม 

8 การประเมนิการ

เรียนรู  (Learning 

Assessment ) 

ประเมินการเรียนรูของตนเองตามสภาพจริงรวมกนัเปน

กลุม 

 

ข้ันที่ 5   นํารูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ เพือ่ให

พิจารณาความถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมทั้งใหคําแนะนํา และขอแกไข 

 

ข้ันที่ 6   แกไข ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูดังกลาวตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญ นํามาใชในงานวิจัยคร้ังนี้ 

 

3.1.2 การสรางแผนการจัดการเรียนรู    มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 

ข้ันที่  1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Science 

Physics : PHY 135) ซึ่งเปนรายวิชาที่มีจํานวน  3 หนวยกิต  แยกเปนภาคทฤษฎี 2 หนวยกิต   

เวลาเรียน 2 คาบตอสัปดาห ภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิต เวลาเรียน 3 คาบตอสัปดาห รวม 75 คาบ (ใน 

15 สัปดาห) ตอหนึ่งภาคเรียน และมีหัวขอ จํานวน 10 เร่ือง ดังนี้  หนวยและการวัดทางชีวภาพ   
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จลศาสตรการเล่ือนตําแหนงและการหมุน พลศาสตรการเล่ือนตําแหนงและการหมุน  งาน พลังงาน 

และกําลังของรางกาย   ความยืดหยุนของโครงกระดูกและกลามเนื้อ  กลศาสตรของไหล  ความ

รอน ทฤษฎีจลนของกาซและอุณหพลศาสตร  คล่ืน เสียงและการไดยิน   ทัศนศาสตร และทัศน

อุปกรณ  ไฟฟา แมเหล็กและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  ฟสิกสของรังสี และเวชศาสตรนิวเคลียร 

 

ข้ันที่  2  นําคําอธิบายรายวิชาดังกลาวมาเรียบเรียงเปนแบบเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ   เพื่อใหผูเรียนใชเปนเอกสารประกอบการเรียน ประกอบดวยเนื้อหารวม 10 บท สอดคลอง

กับคําอธิบายรายวิชาที่ระบุไวขางตน 

 

ข้ันที่  3  ศึกษาหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และองคประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรูที่กําหนดโดยหนวยงานทางการศึกษาหลายหนวยงานไดแก สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครู (2545 : 33) กรมวิชาการ (2545 : 121–123) สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ (2546 : 21) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548 : 27 – 27)  และจาก

การเสนอของ  ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 16)  สรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญของแผนการ

จัดการเรียนรู ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู  กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรม

การเรียนการสอน  มาตรฐานการเรียนรู / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   ส่ืออุปกรณ และแหลงเรียนรู 

กระบวนการวัดและประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะและบันทึกหลังสอน 

 

ข้ันที่ 4  นําเนื้อหาสาระที่สรุปไดจากข้ันที่ 3 มาสรางแผนการจัดการเรียนรูรายหนวย

สําหรับรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพที่ใชรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปน

ฐาน   มีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ (1) จุดประสงคการเรียนรู (2) เนื้อหา (3) สาระการเรียนรู (4) 

กิจกรรมการเรียนรู (5) ส่ือการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู  และ(6) การประเมินผลการเรียนรู    

แผนการจัดการเรียนรูรายหนวยที่สรางนี้เปนการบูรณาการเนื้อหาจํานวน 10 บท ที่มีความ

เช่ือมโยงกัน มีความสัมพันธอยางตอเนื่อง ไดเปนแผนการจัดการเรียนรูรายหนวย   4  หนวย ดัง

แสดงตามตารางที่    3.2  
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ตารางที่  3.2 แสดงการบูรณาการเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

ลําดับที ่ หนวย หัวขอเร่ือง(บทที)่ 

1 กลศาสตร 1. หนวยและการวัดทางชีวภาพ      

 2. จลศาสตรการเล่ือนตําแหนงและการหมุน 

 3. พลศาสตรการเล่ือนตําแหนงและการหมุน     

4.  ฟสิกสของโครงกระดูกและกลามเนื้อ    

2 ของไหล และ 

ความรอน   

5 สมบัติและกลศาสตรของไหล 

6 ความรอน ทฤษฎีจลนของกาซ และอุณหพลศาสตร    

3 คล่ืน เสียง แสง    7  คล่ืน เสียง และการไดยิน   

8  ทัศนศาสตรและทัศนอุปกรณ 

4 ไฟฟา แมเหล็กและ

นิวเคลียร     

9  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน     

10. ฟสิกสของรังสีและเวชศาสตรนิวเคลียร   

 

ข้ันที่ 5 นําแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยในรายวิชาดังกลาวที่พัฒนาข้ึน   เสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหพิจารณาความถูกตองตามหลักวิชาการเบ้ืองตน รวมถึงการใหคําแนะนํา 

และขอแกไข 

 

ข้ันที่ 6  แกไข ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนํา แลวนํามาประเมินคาดัชนี

ความสอดคลอง (Item-Objective  Congruency Index: IOC) โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  เพื่อ

ประเมินความสอดคลองของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูรายหนวย   จํานวน 4 หนวย กําหนด

เกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญ เปนผูมีประสบการณดานการสอนวิชาฟสิกสมาไมนอยกวา 5 ป 

จํานวน 3 คน   ไดแก  ดร.ธรรมนูญ  สุสําเภา  ดร.พิสิษฐ  ขันติวัฒนะกุล  และ  ผูชวยศาสตราจารย 

เสมา สอนประสม   ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน ไดแก รองศาสตราจารย 

ดร.พรรณราย     ทรัพยะประภา และ  รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ    โดยใชสูตรการ

คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective  Congruency Index: IOC) ของโรวิเนลลี และ

แฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49-60)    คือ   
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IOC = Σ R / N 

เมื่อ  IOC หมายถึง      ดัชนีความสอดคลอง 

 ∑R  หมายถึง      ผลบวกคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 N หมายถึง      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยนําการประเมินผลที่ไดมาแปลงเปนคะแนนดังนี้   

เห็นดวย    กําหนดคะแนนเปน +1 

 เห็นดวย/ปรับปรุง  กําหนดคะแนนเปน   0 

 ไมเห็นดวย   กําหนดคะแนนเปน -1 

โดยใชเกณฑการพิจารณาดังนี้ ถาไดคามากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวามีความสอดคลองไมตอง

ปรับปรุง ถาไดคานอยกวา0.50 ก็ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ   

 

ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง+ 0.6 ถึง+ 1.0 (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวก) โดย คา +1.0 คิดเปนรอยละ 46.4 คา +0.8 คิดเปนรอยละ 51.8 และ คา + 0.6 คิดเปน

รอยละ 1.8 

 

ข้ันที่  7  แกไข ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเ ช่ียวชาญ (ดู

รายละเอียดในภาคผนวก)  

 

ข้ันที่  8   เรียบเรียงคูมือสําหรับครูผูสอน และคูมือสําหรับผูเรียน สําหรับ การเรียนรูแบบนํา

ตนเองโดย ใชปญหาเปนฐาน โดยมีรายละเอียดดังแสดงตามตารางท่ี 3.3 

 

ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของคูมือสําหรับครูผูสอนและคูมือสําหรับผูเรียน 
ลําดับที่ คูมือสําหรับครูผูสอน ลําดับที่ คูมือสําหรับผูเรียน 

1.  รายละเอียดรายวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

1.  รายละเอียดรายวิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

2.  การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนการสอน 4 หนวย 

2.  รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดย

ใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา

ฟ สิกส วิทยาศาสตรชี วภาพ     ที่

ผูวิจัยพัฒนามี  8 ข้ันตอน 
 



 
 
 

 
83 

ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของคูมือสําหรับครูผูสอนและคูมือสําหรับผูเรียน (ตอ) 

ลําดับที ่ คูมือสําหรับครูผูสอน ลําดับที ่ คูมือสําหรับผูเรียน 

3.  แผนการจัดการเรียนรูระยะ

ยาว รายวิชาPHY 135: 

ฟสิกส-วิทยาศาสตรชีวภาพ 

3.  แบบบันทึกการทํากิจกรรม    ตาม

รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐาน 

4.  รูปแบบการเรียนรูแบบนํา

ตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน

ใ น ก า ร ส อ น วิ ช า ฟ สิ ก ส

วิทยาศาสตรชีวภาพ     ที่

ผูวิจัยพัฒนามี  8 ข้ันตอน 

4.  แบบประเมินการเรียนรู 

5.  แบบบันทึกการทํากิจกรรม  

ตามรูปแบบการเรียนรูแบบ

นําตนเองโดยใชปญหาเปน

ฐาน 

5.  ตัวอยางแนวทางการแกปญหาโจทย

ตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง

โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา

ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  8 ข้ันตอน 

6.  แบบประเมินการเรียนรู 6.  โจทยปญหา  4  แผนการจัดการเรียน

รายหนวย 

7.  ตั ว อ ย า ง แ น ว ท า ง ก า ร

แกปญหาโจทยตามรูปแบบ

การเรียนรูแบบนําตนเองโดย

ใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิ ช าฟ สิ ก ส วิ ท ย าศาสต ร

ชีวภาพ    8 ข้ันตอน 

  

8.  แผนการจัดการเรียนรูราย

หนวย 4 หนวย ฉบับสมบูรณ  

ประกอบดวย จุดประสงค

การเรียนรู  เนือ้หา  สาระการ

เรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  

ส่ือการเรียน  การประเมนิผล

การเรียนรู  และโจทยปญหา 
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สรุปไดวารายละเอียดของคูมือสําหรับครูผูสอนและคูมือสําหรับนักศึกษาที่แตกตางกันมี 2 

หัวขอ คือ คูมือสําหรับครูผูสอนจะมีหัวขอ 1) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 4 หนวย และ  2) 

แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย 4 หนวย ฉบับสมบูรณ  แตคูมือสําหรับผูเรียนจะไมปรากฏ 2 หวัขอ

นี้ 

 

3.2  การสรางเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมลู 
 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 

 
3.2.1 แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชวีภาพ 
3.2.2 แบบสํารวจความพรอมในการเรยีนรูแบบนําตนเอง 
3.2.3 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง

โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสกิสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

มีข้ันตอนการสราง ดังนี ้

 
3.2.1 แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชวีภาพ 

 

ข้ันที่ 1  ศึกษาวัตถุประสงครายวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ (Life Science Physics: 

PHY 135) เพือ่สรางขอสอบใหครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียน เนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน กําหนดขอสอบตามจุดประสงค และกําหนดเกณฑการใหคะแนน  

 

ข้ันที ่2 กําหนดจํานวนขอของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ ที่ตองการใชในการวจิัยคร้ังนี ้คือ 80 ขอ ใชเวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี 

 

 ข้ันที่ 3 กําหนดโครงสรางของขอสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาฟสิกสวทิยาศาสตร

ชีวภาพโดยใชตามอนุกรมวธิาน (Taxonomy) ของบลูมและคณะ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 

2552 : 189-191) ที่ประกอบดวยความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การ

นําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินผล 

(Evaluation)    
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 ข้ันที่ 4 ออกแบบขอกระทงของขอสอบจํานวน 100 ขอ ครอบคลุมเนื้อหาและโครงสราง

ของขอสอบที่กําหนดไวตามข้ันตอนที ่ 3 โดยใหมีจํานวนขอกระทงใกลเคียงกนั มีลักษณะเปน

ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และคําตอบที่ถูกตอง (Key) ใหมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันและกระจาย

ไปตามขอตางๆอยางเหมาะสม ดังแสดงตามตารางท่ี 3.4 
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จากตารางที่ 3.4 แสดงใหเห็นวา การวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที ่ 1 จํานวน 100 ขอ มี

การวัดพฤติกรรมตาม ตามอนุกรมวธิาน (Taxonomy) ครบ 6 ดาน และคําตอบทีถู่กตอง (key) มี

สัดสวนที่ใกลเคียงกนัและกระจายไปตามขอตางๆอยางเหมาะสม 

 

ข้ันที่  5 สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที่ 1 

จาํนวน 100 ขอ ประกอบดวยเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรายหนวย 4 แผน   เปนแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก ตัวอยางวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน   ดังแสดงตามตารางที่ 3.5 - 3.8   
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ชุดที่ 1 จํานวน 

100 ขอ มีการกระจายของตัวเลือกคําตอบเทากัน คือ คําตอบขอ ก 25 ขอ ขอ ข 25 ขอ ขอ ค 

25 ขอ และขอ ง 25 ขอ และไมเรียงลําดับตัวเลือกทีถู่กเปนรายขอ เพื่อปองกนัการคาดเดาคําตอบ

ของผูถูกทดสอบ 

 

ข้ันที่ 6 วิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Analysis) ของขอสอบ ตามกระบวนการ

ในข้ันที ่3, 4 และ 5 ปรับปรุง แกไขตามสมควร ตอจากนั้นจึงนําไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อให

พิจารณาความถูกตองตามหลักวชิาการ รวมถึงการใหคําแนะนํา และขอแกไข 

 

ข้ันที่ 7  ปรับปรุงและแกไข แบบวัดดังกลาวตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวนํามา

ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective  Congruency 

Index: IOC)   โดยกําหนดเกณฑวาผูเช่ียวชาญ เปนผูมีประสบการณดานการสอนวิชาฟสิกสมาไม

นอยกวา 5 ป จํานวน 3 คน    เปนผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน แสดงให

เห็นวาคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC) ของแบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทุกขอ มีคามากกวา 0.5 ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนด 

แสดงวาสามารถนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ชุดนี้ไปใชในการวิจัย

ได (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

  

 ข้ันที่ 8 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร ชุดที่ 1จํานวน 100 ขอ 

ที่ไดแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปหา (1) คาความยากงาย (p) (2) คาอํานาจจําแนก(r) 

และ (3) คาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) กับนกัศึกษาชั้นปที ่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต ใน

ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน (ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนี ้ เปนการ

ทดลองใชคร้ังที่ 1) โดยแปลความหมายของคาความยากงายและอํานาจจําแนกตามเกณฑดังนี ้

(พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 129-133) 
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ตารางที่ 3.9 แสดงคาความยากงาย  

ความยาก-งาย ความหมาย คุณภาพของขอสอบ 

0.8-1.0 

 

งายมาก ไมดี  ตองตัดทิ้งหรือ

ปรับปรุงใหม 

0.6-0.79 งาย พอใชได 

 

0.4-0.59 ปานกลาง ดีมาก 

0.2-0.39 ยาก พอใชได 

0-0.19 ยากมาก ไมดี  ตองตัดทิ้งหรือ

ปรับปรุงใหม 

 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาอํานาจจําแนก 

คาอํานาจจําแนก ความหมาย คุณภาพของขอสอบ 

0.40 ข้ึนไป  สูงมาก จําแนกได 

0.30-0.39 สูง จําแนกได 

 

0.20-0.29 ปานกลาง จําแนกได 

0.19 ลงไป ตํ่า จําแนกไมได 

     

 ข้ันที ่ 9 จากเกณฑการแปลความหมายของคาความยากงายและอํานาจจําแนกดังกลาว 

นํามาวิเคราะหขอสอบแตละขอ    แสดงใหเหน็วาความยากงาย (p) มีคาต้ังแต 0 ถงึ 0.85   คา

อํานาจจําแนก (r) มีคาต้ังแต - 0.30 ถึง 0.60   และคาความเที่ยง (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ .596 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

 

 ข้ันที ่ 10 เลือกขอที่มีความเหมาะสมเพื่อสรางเปนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ฟสิกส วทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที ่ 2 จาํนวน 80 ขอ ที่จะนาํไปเปนเคร่ืองมือในการวิจัยกับกลุม

ตัวอยาง โดยพิจารณาจากเกณฑความยากงาย และอํานาจจําแนกผูวิจัยคัดเลือกขอที่จะนําไปใช

ในการวิจัยดังนี ้
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1) ขอที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง .20 ถึง .80 และอํานาจจําแนก(r) มีคา+0.20 

ข้ึนไป  นําไปใช ไดแกขอ 1-2, 4-5, 13-16, 18-19, 22, 24-25, 27-28, 31-33, 39-40, 

43-44, 46, 48-49, 51, 53, 55-56, 58, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 74-76, 78, 80, 88, 

91-93, 95, 98-99  รวม 49 ขอ 

2) ขอที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง .20 ถึง .80 แตคาอํานาจจําแนก(r) มีคา

ระหวาง 0 ถึง+ 0.20  ตองปรับปรุงกอนนําไปใช ไดแกขอ 3, 7-10, 12, 23, 29, 36-37, 

42, 47, 52, 54, 59, 68, 73, 82, 84-85, 89, 94, 97 รวม 23 ขอ 

3) ขอที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0 ถึง 0.20 และ 0.80 ข้ึนไป  ซึง่มีอํานาจจําแนกที่

มีคาบวกข้ึนไป ตองปรับปรุงกอนนาํไปใช ไดแกขอ 11, 34-35, 41, 45, 50, 77, 86 

รวม 8  ขอ 

 

ข้ันที ่ 11 กําหนดโครงสรางของขอสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาฟสิกสวทิยาศาสตร

ชีวภาพ ชุดที ่2 จํานวน 80 ขอ ที่ตองการนําไปใชในการวิจัย โดยใชตามอนกุรมวิธาน (Taxonomy) 

ของบลูมและคณะ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2552 : 189-191) ดังแสดงตามตารางที่ 3.11  
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จากตารางที่ 3.11 แสดงใหเห็นวา การวิเคราะหโครงสรางของขอสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที่ 2 จํานวน 80 ขอ มีการวัดพฤติกรรมตาม อนุกรมวิธาน 

(Taxonomy) ครบ 6 ดาน และคําตอบที่ถกูตอง (Key) มีสัดสวนที่ใกลเคียงกนัและกระจายไปตาม

ขอตางๆอยางเหมาะสม 

 

 ข้ันที่ 12  จากการที่ไดคัดเลือกขอสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพชุดที่ 1 จํานวน 100 ขอ มาใชเปนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพชุดที่ 2 จํานวน 80 ขอ ปรากฏวาจํานวนขอในแตละแผนไมตรงตามตารางที่ 3.9 ซึ่งแสดง

การวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และการกระจายของคําตอบตัวเลือกทีเ่ปน

ปรนัย 4 ตัวเลือก  ดังนัน้จึงมีการปรับปรุงและสรางขอสอบเพิ่มเติม  ดังแสดงตามตารางที ่3.12 

 

ตารางที่ 3.12 แสดงการปรับปรุงจํานวนขอสอบของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชวีภาพ ชุดที ่2 จํานวน 80 ขอ 

แผนการจัด 

การเรียน 

หนวยที ่

จํานวนขอ

กระทงของชุด 

100 ขอ 

จํานวนขอ

กระทง 

ที่คัดเลือกและ

ปรับปรุง 

จํานวนขอ

กระทงของชุด

ที่ตองการ  80 

ขอ 

การดําเนินการ* 

1 30 24 20 คัดเลือกออก 4 ขอ 

2 30 28 20 คัดเลือกออก 8 ขอ 

3 20 14 20 สรางเพิม่  6 ขอ 

4 20 14 20 สรางเพิม่  6 ขอ 

 

 จากตารางที่ 3.12 แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1 คัดเลือกออก 4 ขอแผนการจดัการ

เรียนรูหนวยที ่ 2 คัดเลือกออก 8 ขอ โดยเลือกตัดขอทีง่ายมาก หรือยากมาก* สําหรับแผนการ

จัดการเรียนรูหนวยที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 4 จัดทําเพิม่เติมโดยปรับปรุงจากขอที่ตัด

ออกและสรางใหม 
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ข้ันที ่   13  นาํแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที ่ 2 

จํานวน 80 ขอ ที่สรางข้ึนรวมทัง้ออกแบบคําตอบที่ถูกตอง (Key)ใหมีการกระจายอยางมีสัดสวนที่

เทากัน คือ คําตอบขอ ก 20 ขอ ขอ ข 20 ขอ ขอ ค 20 ขอ และขอ ง 20 ขอ และไมเรียงลําดับ

ตัวเลือกทีถู่กเปนรายขอ เพือ่ปองกันการคาดเดาคําตอบของผูถูกทดสอบ  ดังแสดงตามรูปที ่ 3.1 

เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม เพือ่ใหพิจารณาความถกูตองตามหลักวิชาการ 

รวมถึงการใหคําแนะนํา และขอแกไข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 เฉลยคําตอบ (Key) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 80 ขอ 
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ข้ันที่ 14   แกไขแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที ่ 2  

จํานวน 80 ขอ ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  แลวนําไปหา (1)  คาความ

ยากงาย (p) (2) คาอํานาจจําแนก (r)  และ (3) คาความเที่ยง(Reliability) โดยใชสูตรหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) อีกคร้ังหนึ่งกบันักศึกษาช้ันป

ที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน 

(ซึ่งไมใชกลุมทดลองใชคร้ังที่ 1 และไมใชกลุมทดลองในการวิจยัคร้ังนี)้ แสดงใหเหน็วาคาความ

ยากงาย (p) มีคาต้ังแต 0.21 ถึง 0.79 คาอํานาจจําแนก (r) มีคาต้ังแต 0.18 ถึง 0.88 และมีคา

ความเที่ยง (Reliability) ทัง้ฉบับเทากับ .936 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) จากผลที่ปรากฏนี้แสดง

ใหเหน็วาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชวีภาพชุดนี้มีประสิทธิภาพ ที่

นําไปใชในการวิจัยคร้ังนี้ได และสรุปภาพรวมของคาความยาก-งาย (p) ของแบบวดัผลดังกลาว ดัง

แสดงตามตารางที่ 3.13 

 

ตารางที่ 3.13 แสดงภาพรวมของคาความยาก-งาย (p) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ชุดที่ 2 จํานวน 80 ขอ 

ความยาก-งาย 

(p) 

ความหมายระดับ 

ความยาก 

จํานวนขอ รอยละ 

0.8-1.0 งายมาก 1 1.25 

0.6-0.79 งาย 25 31.25 

0.4-0.59 ปานกลาง 40 50.00 

0.2-0.39 ยาก 14 17.50 

0-0.19 ยากมาก 0 0 

 

จากตารางที่ 3.11 แสดงใหเห็นวา ภาพรวมของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส

วิทยาศาสตรชวีภาพ ชุดที ่2 จํานวน 80 ขอ เปนขอสอบทีม่ีระดับความยากงายปานกลาง 50% 

โดย มีระดับงายมากมีเพียง 1 ขอ คิดเปนรอยละ 1.25  ระดับงายมี 25 ขอ คิดเปนรอยละ 31.25  

ระดับปานกลางมี  40 ขอ คิดเปนรอยละ 50.00 และระดับยาก มี 14 ขอ คิดเปนรอยละ 17.50 
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3.2.2 แบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเอง 
 

ข้ันที่ 1   ศึกษาแนวคิดการสรางแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของ

ผูเรียนดังนี้ 

 

1) แนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1977 : 32-35) ซึ่งเปนนักการศึกษาที่ไดสราง

แบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง SDLR (Self–Directed Learning Readiness) 

จํานวน 58 ขอ ที่มีการนํามาใชในการสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองอยาง

แพรหลายในวงการศึกษา โดยกูกลิเอลมิโนไดกลาวถึงองคประกอบของลักษณะการเรียนรูแบบนํา

ตนเอง ที่ไดจากการใชเทคนิคเดลฟาย ไว 8 ดาน ดังนี้     

(1) การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to learning opportunities)  

(2) การมีมโนทัศนของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self concept as an 

effective learner)    

(3) การมีความคิดริเร่ิมและการมีอิสระในการเรียนรู (Initiative and independence in 

learning)    

(4) การยอมรับในส่ิงที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูของตนเอง (Acceptance of responsibility 

for one’s own learning)   

(5) ความรักในการเรียนรู (Love of learning)  

(6) ความคิดสรางสรรค (Creativity)  

(7) การมองอนาคตในแงดี (Positive orientation to the future)  

(8) ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และทักษะการแกปญหา 

(Ability to use basic study skills and problem-solving skills)   

 

2) งานวิจัยเร่ือง Development of a Self-Directed Learning Readiness Scale for 

Nursing Education ของ ฟชเชอร   คิง และ ตากู ( Fisher,  King and Tague , 2001 : 516-525) 

ซึ่งเปนการพัฒนาแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง SDLR (Self–Directed 

Learning Readiness)  ของกูกลิเอลมิโน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

พยาบาลศาสตร จํานวน  201 คน และใชเทคนิคเดลฟาย ได  แบบสํารวจความพรอมของ ฟชเชอร   

คิง และ ตากู (Fisher, King and Tague) จํานวน 42 ขอ   
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ข้ันที่ 2   เลือกแบบสํารวจความพรอมของ ฟชเชอร   คิง และ ตากู (Fisher, King and 

Tague) จํานวน 42 ขอ แปลเปนภาษาไทย เนื่องจากเปนแบบสํารวจที่พัฒนาโดยใชกลุมตัวอยางที่

มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยางของงานวิจัยคร้ังนี้    

 

ข้ันที่ 3 นําแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองชุดที่แปลเปนภาษาไทย 

เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหพิจารณาความตรงในการแปลวาถูกตองตามหลักวิชาการ รวมถึง

การใหคําแนะนํา และขอแกไข 

 

ข้ันที่ 4  ปรับปรุงและแกไข สํานวนในการแปลตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ

คัดเลือกตามจุดประสงคที่ตองการวัด ไดแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองที่

พัฒนาข้ึน มีจํานวน 40 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ต้ังแต

ระดับเห็นดวยมากที่สุด (5) ถึงระดับเห็นดวยนอยที่สุด (1) โดยจําแนกเปน 3 ดาน คือ คุณลักษณะ

การจัดการตนเอง  (ขอ 1-13)  เชน ขาพเจาจัดการเวลาไดดี  คุณลักษณะความตองการในการ

เรียนรู (ขอ 14-25)  เชน ขาพเจาประเมินความคิดใหมๆอยางมีวิจารณญาณ  คุณลักษณะในการ

ควบคุมตนเอง (ขอ 26-40) เชน ขาพเจาชอบกําหนดเกณฑประเมินผลการทํางานของตนเอง 

 

ข้ันที่ 5    นําแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองจากข้ันที่ 4 มาประเมินคา

ดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC) โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 4 คน

กําหนดเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญ เปนผูมีประสบการณดานภาษาไมนอยกวา 5 ป ไดแก         

รองศาตราจารย ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา, ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล สรรพัชญพงษ, 

ดร.สุพัตรา ประดับพงศ และ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร   แสดงใหเห็นวาแบบสํารวจความ

พรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง มีคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruency 

Index: IOC) ต้ังแต +0.6 ถึง 1.0 ซึ่งอยูในเกณฑที่นําไปใชในการวิจัยได และผูเช่ียวชาญไดมี

ขอเสนอแนะใหแกไขแบบสํารวจดังกลาว จํานวน 9 ขอ  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

 

ข้ันที่ 6 แกไขแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ แลวนาํไปหาคาความเที่ยง (Reliability) กับกลุมทดลองใชเคร่ืองมือซึ่งเปนนกัศึกษาช้ัน

ปที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน 
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โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีคาเทากับ 

.941  

จากผลการพฒันาดังกลาวแสดงใหเหน็วาแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนํา

ตนเองชุดนี้มปีระสิทธิภาพที่นาํไปใชในการวิจัยคร้ังนี้ได 
 
3.2.3 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

ข้ันที่  1  ศึกษาแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบนําตนเอง

จากงานวิจัยที่อยูในขอบเขตที่ใกลเคียงกัน ไดแก เร่ืองการใชปญหาเปนฐานในการสอนไฟฟาของ

นักศึกษาสถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ของ สุธี พรรณหาญ (2547) และ 

เร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตัวเองของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ นัดดา อังสุโวทยั (2550)  

 

 ข้ันที่  2  พัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง

โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ   เปนแบบสอบถามมาตร

ประมาณคา  5 ระดับ จํานวน 22 ขอ  และ แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 3 ขอ    แบบสอบถาม 

22 ขอ จําแนกเปน 4  ดาน  ไดแก  ผูสอน จํานวน 5 ขอ   เชน   การอธิบายใหนักศึกษาเขาใจวิธีการ

เรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาเปนผูริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง   กระบวนการเรียนรู จํานวน 8 ขอ    

เชน กิจกรรมในข้ันวิเคราะหปญหา (Analysis)   ผูเรียน จํานวน 5 ขอ   เชน  การใหนักศึกษา

ถายทอดความรูในหัวขอคนความาใหเพื่อนในกลุมเขาใจ ทําใหมีการแลกเปล่ียนความรูกัน การ

สนับสนุนแหลงเรียนรู จํานวน 4 ขอ เชน มหาวิทยาลัยมีระบบการสืบคนขอมูลที่หลากหลายให

ผูเรียนไดเลือกตามความเหมาะสม เชน  หอสมุด ระบบการคนหาขอมูลผานเครือขาย อินเตอรเน็ต 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

ข้ันที่  3 นําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหพิจารณาความถูกตองตามหลักวิชาการ รวมถึงการใหคําแนะนํา และขอแกไข  
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ข้ันที่  4  ปรับปรุงและแกไขแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรู

แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ตามคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ แลวนําไปหาคาความเที่ยง (Reliability) กับกลุมทดลอง

ใชเคร่ืองมือซึ่งเปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ในภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) มีคาเทากับ .981  

 

จากผลการพฒันาดังกลาวแสดงใหเหน็วาแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบ

การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชวีภาพชุดนี้มี

ประสิทธิภาพนําไปใชในการวิจัยคร้ังนี้ได 

 

3.3. การกําหนดประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง   
 

3.3.1 การกาํหนดประชากร 
 

ประชากรเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553   จํานวน 123 คน โดย

ลงทะเบียนเปนกลุม 01 จํานวน 65 คน และ กลุม 02 จํานวน 58 คน เปนประชากรในการวิจัยคร้ังนี ้
 

3.3.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง   มีข้ันตอนดังนี ้

 

ข้ันที่ 1 จากการกําหนดใหประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ที่เปนนกัศึกษาช้ันปที ่ 1 วิทยาลัย

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2553   จํานวน 123 คน โดยลงทะเบียนเปนกลุม 01 จํานวน 65 คน กลุม 02 จํานวน 

58 คน กาํหนดเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยการสุมอยางงาย(Simple Random 

Sampling) ดวยวธิจีับสลาก ผลปรากฏวา กลุม 01 เปนประชากรของกลุมควบคุม และกลุม 02 

เปนประชากรของกลุมทดลอง 

 

ข้ันที่ 2 สุมอยางงายโดยการจับสลากเพื่อเลือกกลุมทดลอง จํานวน 30 คน จากประชากร

กลุม 02 จํานวน 58 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน จากประชากรกลุม 01 จํานวน 65 คน  
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3.4 กระบวนการขั้นตอนในการทดลอง 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

 

ข้ันที่ 1 ใหกลุมทดลองจาํนวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน ตอบแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ จํานวน 80 ขอ เปนคะแนนกอนเรียน 

(pretest)  

 

ข้ันที่  2   กลุมทดลอง จํานวน 30 คน ตอบแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนํา

ตนเอง  

ข้ันที่  3   กลุมทดลองใชรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 8 ข้ันตอน

ตามแผนการจัดการเรียนรายหนวย 4 แผน โดยมีข้ันตอนดังแสดงตามตารางที่ 3.14 สวนกลุม

ควบคุมใชรูปแบบการสอนแบบบรรยาย    

 

ตารางที่ 3.14 แสดงรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 8 ข้ันตอน 

ข้ันที ่ กระบวนการ การปฏิบัติ 

1 การเตรียมผูเรียน 

(Introduction) 

ครูชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ

และวัตถุประสงคของรายวิชา อธิบายรูปแบบการเรียนรู

แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานใหกลุมผูเรียนทราบ 

ใหนักศึกษาเสนอรายละเอียดเกณฑการวดัและการ

ประเมินเพื่อนาํไปใชในข้ันตอนที ่ 8 หลังจากนัน้นกัศึกษา

และครูรวมกันวิเคราะหรายละเอียดเกณฑทีน่ําเสนอเพือ่

สรุปเกณฑการวัดและการประเมินที่นาํไปใช 

2 การเผชิญปญหา 

(Problem) 

แบงนักศึกษากลุมทดลองเปนกลุมยอย 3 กลุมดวยวธิีจับ

สลาก โดยมีจาํนวนกลุมละ 10 คน ตัวแทนแตละกลุมยอย

จับสลากโจทยปญหา (Scenario) กลุมละ 1 ขอ โดยโจทย

ปญหาเปนสถานการณจําลองมีเนื้อหาสาระการเรียนรู หรือ

สถานการณกระตุนความสนใจและความตองการในการ

สืบเสาะหาความรู  
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ตารางที่ 3.14 แสดงรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 8 ข้ันตอน (ตอ) 

ข้ันที ่ กระบวนการ การปฏิบัติ 

3 การวิเคราะห

ปญหา  

(Analysis) 

นักศึกษาแตละกลุมยอยศึกษาและวิเคราะหโจทยปญหา

ดังกลาวในประเด็นเนื้อหาหรือหัวขอเร่ืองทฤษฎีที่เกี่ยวของ

พยายามหาเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อทดสอบความคิด 

4 การวางแผนงาน  

(Planning) 

นักศึกษาแตละกลุมยอยวางแผนในการแสวงหาขอมูลโดย

อันดับแรกผูเรียนตองกําหนดปญหาจากโจทยปญหาที่

ไดรับ หลังจากนั้นวิเคราะหวาปญหานั้นมีสมมติฐาน

อยางไร แสวงหาขอมูลอยางไร ใชเคร่ืองมืออะไร วิเคราะห

ขอมูลอยางไร สรุปอยางไร 

5 การสืบคน  

(Investigation) 

นักศึกษาทั้งกลุมของแตละกลุมยอยดําเนนิการแสวงหา

ความรูตามแผนที่ไดกาํหนดไว    โดยคนควาหาความรูที่

เกี่ยวของ จากแหลงคนควา เชน จากหนงัสือ ตํารา เอกสาร

ตางๆในหอสมดุ อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

6 การสังเคราะห  

(Synthesis) 

นักศึกษาแตละกลุมยอยรวบรวมความรูทีไ่ดจากการสืบคน

นํามาสังเคราะหเพื่อใชในการตัดสินหรือเลือกเหตุผลของ

เหตุการณที่เกดิข้ึน 

7 การสรุป 

(Conclusion) 

นักศึกษาแตละกลุมยอยรวบรวมขอมูลที่ไดการแสวงหา 

วิเคราะหขอมลู สังเคราะห สรุปผลที่เปนการตอบปญหา 

และนําเสนอผลหนาช้ันเรียน หลังจากนัน้อภิปรายผล

รวมกันสรุปความรูที่ไดจากกรณีศึกษาเกิดเปนความคิด

รวบยอดและแลกเปล่ียนประสบการณทางความคิดที่

นําไปสูการเรียนรู 

8 การประเมนิผล

การเรียนเรียนรู   

(Learning 

assessment ) 

การประเมนิประกอบดวย  

1) ครูประเมินจากแบบบันทึกการทํากิจกรรมของผูเรียน
ทั้งกลุมของแตละกลุมยอยและแบบประเมินการ

เรียนรู 

2) ผูเรียนประเมินจากแบบบันทึกการทํากิจกรรมของผูเรียน แบบ

ประเมินการเรียนรู และแบบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน 
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จากตารางที่ 3.14   แสดงรายละเอียดการปฏิบัติของรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดย

ใชปญหาเปนฐาน 8 ข้ันตอน ซึ่งข้ันที่ 2 การเผชิญปญหา (Problem) ถึงข้ันที่ 6 การสังเคราะห 

(Synthesis) ผูเรียนใชเวลานอกหองเรียน 

 

ข้ันที่ 4 กลุมทดลองและกลุมควบคุม ตอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชีวภาพ จํานวน 80 ขอ เปนคะแนนหลังเรียน (posttest) 

 

ข้ันที่ 5 กลุมทดลอง จํานวน 30 คน ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบ

การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 

ข้ันที่  6  นําคะแนนกอนเรียน (pretest) และคะแนนหลังเรียน (posttest) ของกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมที่ไดจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ขอมูล

จากแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง   และแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน

ตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ ของกลุมทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 

 

1. คํานวณคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 

ของ ครอนบาค (Cronbach) ของเคร่ืองมอืในการวจิัยดังนี ้

1) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

2) แบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเอง 
3) แบบสํารวจความพงึพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

2. คํานวณหาคาสถิติพื้นฐานไดแกคาความถี่และคารอยละของขอมูลพืน้ฐานของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม 

3. คํานวณหาคาสถิติพื้นฐานไดแกคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลดังนี ้
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1) คะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาฟสิกส
วิทยาศาสตรชวีภาพ   

2)  ขอมูลจากแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง   

3) ขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดย
ใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

4. เปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของ
กลุมทดลองโดยใช  Paired samples T-Test  ที่ระดับนยัสําคัญที ่.05 

5. เปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของ
กลุมควบคุมโดยใชวิธี Paired samples T-Test ที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 

6. เปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมโดยใช  Independent Samples T-Test ที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 

7.  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคุณลักษณะรายดานของความพรอมใน

การเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมทดลองโดยใช One-way ANOVA 

8.  วิเคราะหคาสหสัมพนัธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกบัความพรอมใน

การเรียนรูดวยแบบนําตนเอง โดยใช Pearson Product Moment Correlation Coefficient  

9. เปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายดานของความพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู
แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลอง 

โดยใช  One-way ANOVA 

10. วิเคราะหคาสหสัมพนัธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกบัความพึงพอใจตอ
รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

โดยใช Pearson Product Moment Correlation Coefficient  

 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิจัยคร้ังนี ้ จะแสดงผลการศึกษาเปน 2 สวน ตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของการ

วิจัยดังนี้  

 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา
ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีรายละเอียดดังนี้  วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียน

การสอนที่พัฒนาเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน ที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหา

ดวยเหตุผล การทํางานรวมกันเปนกลุม การสืบคนขอมูล และฝกฝนการสรางองคความรูโดยผาน

กระบวนการคิดดวยการแกปญหา โดยนําทฤษฎีตางๆ ไดแก ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) 

ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism)    รูปแบบการ

เรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model)   รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ

แสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instruction Model) และรูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวคิดของกานเย (Gagne′’s Instructional Model)  มาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา

รูปแบบดังกลาว  เนื่องจากทฤษฎีและรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวตรงกับจุดประสงคของการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของผูวิจัยที่ตองการพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและกระบวนการ

เรียนรู และใหสามารถเรียนรูโดยการนําตนเอง  รูปแบบที่พัฒนานี้ประกอบดวยข้ันตอน 8 ข้ันตอน 

ไดแก ข้ันที่ 1 การเตรียมผูเรียน (Introduction)  ข้ันที่ 2  การเผชิญปญหา (Problem) ข้ันที่ 3   การ

วิเคราะหปญหา (Analysis) ข้ันที่ 4  การวางแผนงาน (Planning) ข้ันที่ 5  การสืบคน 

(Investigation) ข้ันที่ 6   การสังเคราะห (Synthesis) จนถึง ข้ันที่ 7  การสรุป (Conclusion) และ

ข้ันที่ 8) การประเมินผลการเรียนรู  (Learning Assessment )  ซึ่งไดกําหนดกิจกรรมและ

วัตถุประสงคของแตละข้ันตอนไวโดย ข้ันที่ 1 ผูสอนจะดําเนินกิจกรรมในหองเรียนช่ัวโมงแรกเทานัน้

เพื่อเปนการแนะนําวิธีการเรียน   ข้ันที่ 2 ถึงข้ันที่ 7  ผูเรียนจะทํากิจกรรมรวมกันนอกเวลาเรียน 
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และข้ันที่ 8  ผูเรียนจะทํากิจกรรมในหองเรียน  ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่พัฒนานี้   

ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรายหนวยทั้งหมดรวม 4 แผน ไดแก แผนท่ี 1 หนวยกลศาสตร 

(ประกอบดวยหัวขอดังนี้ หนวยและการวัดทางชีวภาพ     จลศาสตรการเล่ือนตําแหนงและการหมนุ  

พลศาสตรการเล่ือนตําแหนงและการหมุน   และ ฟสิกสของโครงกระดูกและกลามเนื้อ )  แผนที่ 2  

หนวย ของไหล และความรอน (ประกอบดวยหัวขอดังนี้ สมบัติและกลศาสตรของไหล    ความรอน 

ทฤษฎีจลนของกาซ และอุณหพลศาสตร) แผนที่ 3  หนวยคลื่น เสียง แสง(ประกอบดวยหัวขอดังนี้

คล่ืน เสียง และการไดยิน  ทัศนศาสตรและทัศนอุปกรณ)  และแผนที่ 4  หนวยไฟฟา แมเหล็กและ

นิวเคลียร   (ประกอบดวยหัวขอดังนี้ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน     ฟสิกสของรังสีและเวช

ศาสตรนิวเคลียร) ใชเวลาในการสอน 15 สัปดาห (30 คาบ) ใน 1 ภาคเรียน โดยแตละแผน

ประกอบดวย (1) จุดประสงคการเรียนรู (2) เนื้อหา (3) สาระการเรียนรู (4) กิจกรรมการเรียนรู     

(5) ส่ือการเรียนการสอน และ (6) การประเมินการเรียนรู   โดยผูวิจัยสรางโจทยปญหา(Scenario) 

ใหเปนส่ือสําคัญของการจัดการเรียนรูที่พัฒนา   รวมถึงไดเขียนคูมือสําหรับผูสอน (ประกอบดวย

หัวขอดังนี้ รายละเอียดรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา การออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน    

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว   รูปแบบการเรียนรู 8 ข้ันตอน  แบบบันทึกการทํากิจกรรม    

ตัวอยางแนวทางการแกโจทยปญหา แผนการจัดการเรียนรายหนวย 4 หนวย  ฉบับสมบูรณ )  และ

คูมือสําหรับผูเรียน(ประกอบดวยหัวขอดังนี้รายละเอียดรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา  รูปแบบการ

เรียนรู 8 ข้ันตอน  แบบบันทึกการทํากิจกรรม ตัวอยางแนวทางการแกโจทยปญหา  และ โจทย

ปญหา  4  แผนการจัดการเรียนการสอน)  สําหรับรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน   หลังจากสราง

แผนการจัดการเรียนแลวไดใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบและใหคําแนะนํา  เมื่อแกไขแลวไดให

ผูเช่ียวชาญซึ่งเปนผูมีประสบการณดานการสอนวิชาฟสิกส และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการ

สอน จํานวน 5 ทาน ประเมินคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนตามหัวขอดังนี้ (1) เนื้อหา

ของแผนการจัดการเรียนกับคําอธิบายรายวิชา  (2) จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรมกับเนื้อหา   

( 3) จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรมกับสาระการเรียนรูในแผนการจัดการเรียน (4) โจทยปญหา

กับสาระการเรียนรูในแผนการจัดการเรียน.  (5) เวลาที่ใชกับการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการ

เรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน (6) เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินการเรียนรูกับ

จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม และ (7) กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐาน ผลจากการประเมินปรากฏวาทั้ง 4 แผน มีคาดัชนีความสอดคลอง (Item-

Objective  Congruency Index : IOC) ทุกหัวขอที่ประเมินอยูระหวาง +0.6 ถึง +1.0  (คาดัชนี
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ความสอดคลอง +1.0 คิดเปนรอยละ 46.4 , +0.8 คิดเปนรอยละ 51.8 และ  + 0.6 คิดเปนรอยละ 

1.8) แสดงวามีคุณภาพนําไปใชได    

 

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปน

ฐานที่พฒันาข้ึน โดยการนําไปทดลองสอนกับกลุมตัวอยางที่เปนนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร ชัน้ป

ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2553 จํานวน 

60 คนโดยสุมตัวอยางแบบงาย แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ 30 คน  โดยใช

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ แบบ

สํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง  และ แบบสํารวจความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรู

แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากเคร่ืองมือดังกลาวและวิเคราะหผลตาม

สมมติฐานดังนี ้

 

ตอนที่ 1 ความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของกลุม

ทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานกับกลุมควบคุมที่เรียน

ดวยวิธบีรรยาย  

 

ตอนที่ 2 คาสหสัมพนัธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพและ

ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมทดลอง       

 

ตอนที่ 3 คาสหสัมพนัธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพและ

ความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชวีภาพของกลุมทดลอง        

 

ซึ่งแสดงรายละเอียดตอไปนี ้    



  
110 

ตอนที่ 1 ความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของกลุม

ทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานกับกลุมควบคุมที่เรียน

ดวยวิธบีรรยาย   แสดงรายละเอียดตอไปนี้     

 

ตารางที่ 4.1 แสดงคาความถี่ และคารอยละของกลุมควบคุมและกลุมทดลองจาํแนกตามเพศ วฒุิ

สูงสุดที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ เกรดเฉล่ียสะสมปที ่1  

กลุมทดลอง กลุมควบคุม รายการ 

จํานวน

(คน) 

รอยละ จํานวน

(คน) 

รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

8 

22 

 

26.7 

73.3 

 

8 

22 

 

26.7 

73.3 

วุฒิสูงสุดที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทาม. 6  สายวิทยาศาสตร 

 หลักสูตรปกติ  

หลักสูตรทวิภาษา 

หลักสูตรนานาชาติ 

     อ่ืนๆระบุ...(จบจากหลักสูตรตางประเทศ) 

 

 

27 

1 

1 

1 

 

 

90.0 

3.3 

3.3 

3.3 

 

 

27 

2 

1 

- 

 

 

90.0 

6.7 

3.3 

- 

เกรดเฉล่ียสะสม(GPAX)ชั้นปที่ 1(ภาคเรียน

ที่ 1 ) 

 ตํ่ากวา 1.51  

  1.51-2.00 

 2.01-2.50 

 2.51-3.00 

3.01-3.50 

เทากับหรือสูงกวา 3.51 

 

 

- 

- 

- 

- 

8 

22 

 

 

- 

- 

- 

- 

26.7 

73.3 

 

 

- 

- 

- 

1 

6 

23 

 

 

- 

- 

- 

3.3 

20.0 

76.7 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวา กลุมทดลองมีเกรดเฉล่ียสะสมช้ันปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) 

สวนใหญเทากับหรือสูงกวา 3.51 คือ รอยละ 73.3    และกลุมควบคุมสวนใหญมเีกรดเฉล่ียสะสม

ชั้นปที ่1 (ภาคเรียนที ่1) เทากับหรือสูงกวา 3.51 คือ รอยละ 76.7 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนรายบุคคล 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที ่

คะแนน 

กอนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

คะแนน 

กอนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

1 37 52 28 43 

2 20 40 47 48 

3 42 46 47 50 

4 25 48 21 38 

5 25 51 36 50 

6 24 40 38 55 

7 36 58 23 44 

8 21 54 38 60 

9 41 58 36 41 

10 41 57 36 55 

11 30 56 29 39 

12 24 45 22 48 

13 38 57 33 49 

14 35 59 34 52 

15 34 53 25 38 

16 36 51 41 57 

17 30 54 27 47 

18 30 47 33 56 

19 40 55 24 47 

20 30 52 20 56 
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ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนรายบุคคล  

                  (ตอ) 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที ่

คะแนน 

กอนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

คะแนน 

กอนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

21 31 46 33 46 

22 27 55 31 38 

23 27 47 37 45 

24 32 54 36 55 

25 28 48 32 43 

26 34 56 26 57 

27 23 49 20 44 

28 30 50 42 56 

29 35 58 29 51 

30 32 59 31 44 

X  31.27 51.83 31.83 48.40 

SD 6.12 5.33 7.42 6.48 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวา  กลุมทดลองมีคะแนนกอนเรียนระหวาง 20 - 42 คะแนน    

คะแนนเฉล่ียเทากบั 31.27  คะแนนหลังเรียนระหวางต้ังแต 40 - 59 คะแนน    คะแนนเฉล่ียมีคา

เทากับ 51.83    สวนกลุมควบคุมมีคะแนนกอนเรียนระหวาง 20 - 47 คะแนน    คะแนนเฉล่ียมคีา

เทากับ 31.83  คะแนนหลังเรียนระหวาง 38 - 57 คะแนน    คะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 48.40  

 



  
113 

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมควบคุม 

                   และกลุมทดลอง 

รายการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ x  SD t Sig 

 

กลุมทดลอง 

คะแนนกอนเรียน 

 

คะแนนหลังเรียน 

31.27 

 

51.83 

6.13 

 

5.33 

 

-

20.74* 

 

 

0.00 

 

 

กลุมควบคุม 

คะแนนกอนเรียน 

 

คะแนนหลังเรียน 

31.83 

 

48.40 

7.42 

 

6.48 

 

-

11.61* 

 

0.00 

 

คะแนนกอนเรียน 

 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

31.27 

 

31.83 

6.13 

 

7.42 

 

-0.32 

 

0.75 

 

คะแนนหลังเรียน 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

51.83 

 

48.40 

5.33 

 

6.48 

 

2.24* 

 

0.03 

*p<0.05 

 

จากตารางที่   4.3   แสดงใหเห็นวา  

1) คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

2) คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

4) คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตอนที่ 2 สหสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและความ

พรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมทดลอง      แสดงรายละเอียดตอไปนี้     

 

ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ยรายขอของความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเองของกลุมทดลอง  

รายการประเมนิ X  .SD  
1. ขาพเจาจัดการเวลาไดดี 3.70 0.84 

2. ขาพเจามีวนิัยในตนเอง 3.70 0.79 

3. ขาพเจามีระเบียบ 3.63 0.81 

4. ขาพเจากําหนดกรอบเวลาอยางเครงครัด 3.30 0.99 

5. ขาพเจามีการจัดการที่ดี 3.67 0.71 

6. ขาพเจาทาํตามระเบียบวธิ ี 3.90 0.85 

7. ขาพเจามีวธิีการเรียนรูอยางเปนระบบ 3.67 0.66 

8. ขาพเจาจัดเวลาเพื่อศึกษาหาความรูโดยเฉพาะ 3.40 0.93 

9. ขาพเจาวางแผนในการแกปญหา 4.00 0.70 

10. ขาพเจาจัดลําดับความสําคัญของงาน 4.10 0.80 

11. ขาพเจาสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองอยางแทจริง 3.50 0.73 

12. ขาพเจาชอบวางแผนการเรียนรูของตนเอง 3.70 0.84 

13. ขาพเจามั่นใจวาตนเองมีความสามารถในการแสวงหาขอมูล 3.53 0.68 

คุณลักษณะดานการจัดการตนเอง 3.68 0.56 

14. ขาพเจาตองการเรียนรูขอมลูใหมๆ 4.07 0.58 

15. ขาพเจาชอบเรียนรูขอมูลใหมๆ 4.20 0.55 

16. ขาพเจามีความจําเปนในการเรียนรู 4.27 0.74 

17. ขาพเจาชอบความทาทาย 4.27 0.87 

18. ขาพเจาชอบศึกษาเลาเรียน 4.00 0.70 

19. ขาพเจาประเมินความคิดใหมๆอยางมวีจิารณญาณ 3.93 0.69 

20. ขาพเจาชอบรวบรวมขอเทจ็จริงตางๆกอนที่จะตัดสินใจ 3.87 0.82 

21. ขาพเจาชอบประเมินส่ิงที่ตนเองทาํ 3.93 0.74 
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ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ยรายขอของความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเองของกลุมทดลอง (ตอ) 

รายการประเมนิ X  .SD  
22. ขาพเจาเปดรับความคิดใหมๆ 4.23 0.68 

23. ขาพเจาเรียนรูจากความผิดพลาดของตนเอง 4.27 0.69 

24. ขาพเจาจําเปนตองทราบเหตุผลในการกระทําส่ิงตางๆ 4.30 0.65 

25. เมื่อเผชิญปญหาที่ไมสามารถแกไขได  ขาพเจาจะขอความชวยเหลือ 4.13 0.86 

คุณลักษณะดานความตองการในการเรียนรู 4.12 0.40 

26. ขาพเจาชอบกาํหนดเปาหมายของตนเอง 4.30 0.79 

27. ขาพเจาชอบตัดสินใจดวยตนเอง 4.20 0.71 

28. ขาพเจารับผิดชอบตอการตัดสินใจ/การกระทําของตนเอง 4.17 0.75 

29. ขาพเจาควบคุมชีวิตของตนเองได 4.20 0.81 

30. ขาพเจามีมาตรฐานสวนตัวสูง 3.83 0.83 

31. ขาพเจาชอบกาํหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเอง 4.00 0.64 

32. ขาพเจาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 3.80 0.71 

33. ขาพเจามีเหตุผล 4.03 0.67 

34. ขาพเจามีความรับผิดชอบ 4.17 0.65 

35. ขาพเจามีความคาดหวงัสวนตัวสูง 4.27 0.79 

36. ขาพเจาสามารถเขาถึงปญหา 3.90 0.66 

37. ขาพเจารูขอจํากัดของตนเอง 4.10 0.80 

38. ขาพเจาสามารถคนหาขอมลูมาใชเองได 4.00 0.74 

39. ขาพเจามีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองสูง 3.93 0.79 

40. ขาพเจาชอบกาํหนดเกณฑประเมินผลการทํางานของตนเอง 3.87 0.82 

คุณลักษณะดานการควบคุมตนเอง 4.05 0.46 

 

จากตารางที ่ 4.4 คาเฉลี่ยสูงสุดและคาเฉลี่ยตํ่าสุดในแตละหัวขอของรายการประเมิน 

แสดงไดดังนี ้

1) หัวขอคุณลักษณะดานการจัดการตัวเอง ขอที่ 10 ขาพเจาจัดลําดับความสําคัญของ

งานมีคาเฉลีย่สูงที่สุดมีคาเทากับ 4.10 ขอ 4 ขาพเจากําหนดกรอบเวลาอยางเครงครัดมีคาเฉลี่ยตํ่า
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ที่สุดมีคาเทากบั 3.30  แสดงใหเหน็วากลุมทดลองมีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองที่

สอดคลองกับทฤษฎีสรรคนยิม (Constructivism) ที่เสนอวาส่ิงที่สําคัญของผูเรียน คือ แตละคนใช

เวลาเรียนรูไมเทากนั บางคนเรียนรูไดรวดเร็วในเร่ืองหน่ึงแตอาจเรียนรูไดชาในอีกเร่ืองหนึ่ง ดังนัน้

การกําหนดกรอบเวลาของแตละคนจึงแตกตางกัน 

2) หัวขอคุณลักษณะดานความตองการในการเรียนรู ขอที่ 24 ขาพเจาจําเปนตองทราบ

เหตุผลในการกระทําส่ิงตางๆ     มีคาเฉลีย่สูงที่สุดมีคาเทากบั 4.30  ขอ 20  ขาพเจาชอบรวบรวม

ขอเท็จจริงตางๆกอนที่จะตัดสินใจ  มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุดมีคาเทากับ 3.87 แสดงใหเห็นวากลุมทดลอง

มีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองที่สอดคลองกบัทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ที่

เสนอวาใหผูเรียนไดวิเคราะหสาเหตุแหงปญหา และตัดสินใจดวยตัวเองในการแกปญหา 

3) หัวขอคุณลักษณะดานการควบคุมตนเอง ขอที่ 26 ขาพเจาชอบกําหนดเปาหมายของ

ตนเองมีคาเฉล่ียสูงที่สุดมีคาเทากับ 4.30  ขอ 32 ขาพเจาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองมี

คาเฉล่ียตํ่าที่สุดมีคาเทากับ 3.80  แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีความพรอมในการเรียนรูแบบนํา

ตนเองที่สอดคลองกับทฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism) ที่เสนอวาแตละคนมีความแตกตางกนั 

ในดานตางๆ เชน ความสนใจ ความสามารถ ความพรอมและความตองการเรียนรู ดังนั้นกลุม

ทดลองจึงมีการกําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเอง  

 

ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ยคุณลักษณะรายดานของความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเองของ 

                    กลุมทดลอง 

คุณลักษณะดาน x  SD 

การจัดการตนเอง 3.68 0.56 

ความตองการในการเรียนรู 4.12 0.40 

การควบคุมตนเอง 4.05 0.46 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเหน็วา คุณลักษณะรายดานของความพรอมในการเรียนรูแบบนํา

ตนเอง ไดแก การจัดการตนเอง ความตองการในการเรียนรู และการควบคุมตนเองของกลุมทดลอง 

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68, 4.12 และ 4.05 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณลักษณะรายดานของความพรอม 

                   ในการเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมทดลอง 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 1.48 0.74 21.89* 0.00 

ภายในกลุม 37 1.25 0.34   

รวม 39 2.73    

*p<0.05 
 

 จากตารางที ่ 4.6 การเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณลักษณะรายดานของ

ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมทดลองไดแก การจัดการตนเอง กับการควบคุม

ตนเอง และความตองการในการเรียนรู แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดง

ในตารางท่ี 4.5  

 

ตารางที่ 4.7 แสดงคาสหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกับความพรอมในการ 

                   เรียนรูแบบนําตนเอง 

ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองรายดาน n r p 

การจัดการตนเอง 30 0.18 0.36 

ความตองการในการเรียนรู 30 0.33 0.08 

การควบคุมตนเอง 30 0.06 0.76 
      * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวา คาสหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกับ

ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองรายดาน มีคาสหสัมพนัธทางบวก (Positive Correlation)  
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ตอนที่ 3 สหสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและความพึง

พอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพของกลุมทดลอง    แสดงรายละเอียดตอไปนี้     

 

ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยรายขอของความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใช 

                   ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลอง 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย SD. 

1.การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูตามความสนใจ 3.77 0.97 

2.การรับฟงความคิดเห็นของนกัศึกษาในการเสนอวิธีการเรียน 3.97 1.03 

3.การอธิบายใหนกัศึกษาเขาใจวิธีการเรียนการสอนที่เนนให

นักศึกษาเปนผูริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง 3.93 0.91 

4.การใชตัวอยางประกอบเนือ้หาที่เกีย่วของกับชวีิตประจาํวนั 4.00 1.05 

5.การใหคําปรึกษาแนะนาํที่เปนประโยชนในการที่นกัศึกษาจะ

เรียนรูไดดวยตนเอง 3.83 1.09 

ภาพรวมดานผูสอน 3.90 0.90 

6.กิจกรรมในข้ันการเตรียมผูเรียน(Introduction) 3.90 0.96 

7.กิจกรรมในข้ันเผชิญปญหา (Problem) 3.87 1.01 

8.กิจกรรมในข้ันวิเคราะหปญหา (Analysis) 3.93 0.98 

9.กิจกรรมในข้ันวางแผนงาน (Planning) 3.93 0.98 

10.กิจกรรมในข้ันสืบคน (Investigation) 4.00 0.98 

11.กิจกรรมในข้ันสังเคราะห (Synthesis) 4.13 0.94 

12.กิจกรรมในสรุป(Conclusion) 4.13 0.94 

13.กิจกรรมในประเมินผล  (Learning assessment ) 4.07 0.94 

ภาพรวมดานกระบวนการเรียนรู 4.00 0.88 
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ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยรายขอของความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใช 

                   ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลอง  (ตอ) 

 

14.การใหนักศึกษาไดฝกอานบทความวทิยาศาสตร คิดวิเคราะห 

สังเคราะห และเขียนสรุปประเด็นเพื่อแกโจทยปญหาทีก่ลุมไดรับ 3.93 1.02 

15. การใหนกัศึกษาทําสัญญาการเรียน กําหนดเปาหมายส่ิงที่จะ

เรียน วางแผน และหาแหลงคนควาความรูดวยตนเอง 3.90 1.00 

16.การใหนักศึกษาถายทอดความรูในหัวขอคนความาใหเพื่อนใน

กลุมเขาใจ ทาํใหมีการแลกเปล่ียนความรูกัน 4.30 0.88 

17.การใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรูในช้ัน

เรียน 4.10 0.92 

18.การใหนักศึกษาไดประเมินผลการเรียนรูของตนเองและของ

เพื่อนตางกลุม 4.00 0.98 

ภาพรวมดานผูเรียน 4.05 0.86 

19.มหาวทิยาลัยมีระบบการสืบคนขอมูลที่หลากหลายใหผูเรียนได

เลือกตามความเหมาะสม เชน  หอสมุด ระบบการคนหาขอมูลผาน

เครือขาย อินเตอรเน็ต ส่ืออิเล็กทรอนกิส 3.83 1.15 

20.จํานวนหนงัสือฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและ/หรือหนังสือ

ฟสิกสในสํานกัหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต 3.83 0.83 

21.ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการใชบริการยืมหนงัสือหรือส่ือ

ตางๆ 3.80 0.85 

22.ชวงเวลาในการใหบริการยืมหนังสือหรือส่ือตางๆ 3.80 0.96 

ภาพรวมดานการสนับสนุนแหลงเรียนรูภายในมหาวทิยาลัยรังสิต 3.82 0.82 

 

จากตารางที ่ 4.8 คาเฉล่ียสูงสุดและคาเฉลี่ยตํ่าสุดของรายการประเมินในแตละหัวขอ 

แสดงดังนี้  

1) หัวขอดานผูสอน ขอ 4 การใชตัวอยางประกอบเนื้อหาที่เกี่ยวของกบัชีวิตประจําวนัมี

คาเฉล่ียสูงที่สุดเทากับ 4.00 ขอ 1 การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูตามความสนใจมีคาเฉลี่ยตํ่า
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ที่สุดเทากับ 3.77  แสดงใหเหน็วา ในการเรียนรูดวยรูปแบบที่พฒันาข้ึนนี ้ โจทยปญหาเปนส่ิงที่

ผูเรียนมีความพึงพอใจ และควรปรับใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูตามความสนใจเพิ่มข้ึน 

2) หัวขอดานกระบวนการเรียนรู ขอ 11 กิจกรรมในข้ันสังเคราะห (Synthesis) และ ขอ 

12 กิจกรรมในสรุป(Conclusion) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากันคือเทากับ 4.13  ขอ 7 กิจกรรมในข้ัน

เผชิญปญหา (Problem) มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดเทากับ 3.87  แสดงใหเหน็วา ในการเรียนรูดวยรูปแบบที่

พัฒนานี้ ผูเรียนมีความพงึพอใจในการทํางานกลุม  การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม แต

คาเฉล่ียของความพึงพอใจในข้ันเผชิญปญหาตํ่าสุด อาจเกิดจากความวิตกกงัวล หรือกลัววาเปน

ส่ิงทีย่าก เปนผลใหทํากิจกรรมไมประสบผลสําเร็จ  จึงควรเพิ่มกิจกรรมในข้ันเผชิญปญหาใน

ลักษณะทีท่าํใหผูเรียนมีความผอนคลายลง 

3) หัวขอดานผูเรียน ขอที ่16 การใหนักศึกษาถายทอดความรูในหวัขอคนความาใหเพื่อน

ในกลุมเขาใจ ทําใหมีการแลกเปล่ียนความรูกันมีคาเฉลีย่สูงที่สุดเทากบั 4.30  ขอ 15  การให

นักศึกษาทําสัญญาการเรียน กาํหนดเปาหมายส่ิงที่จะเรียน วางแผน และหาแหลงคนควาความรู

ดวยตนเองมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดเทากับ 3.90 แสดงใหเห็นวา ในการเรียนรูดวยรูปแบบที่พัฒนาน้ี 

ผูเรียนมีความพึงพอใจในการถายทอดความรูใหเพื่อน ซึ่งเปนผลใหผูเรียนเปนทีย่อมรับของเพื่อน 

เกิดความภาคภูมิใจ 

4) หัวขอดานการสนับสนนุแหลงเรียนรูภายในมหาวทิยาลัยรังสิต ขอที ่ 19 มหาวทิยาลัย

มีระบบการสืบคนขอมูลทีห่ลากหลายใหผูเรียนไดเลือกตามความเหมาะสม เชน หอสมุด ระบบการ

คนหาขอมูลผานเครือขาย อินเตอรเน็ต ส่ืออิเล็กทรอนกิส และ ขอที่ 20 จํานวนหนังสือฟสิกส

วิทยาศาสตรชวีภาพและ/หรือหนงัสือฟสิกสในสํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยรังสิตมีคาเฉล่ียสูงที่สุด

เทากันคือเทากับ 3.83  ขอที่ 21   ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการใชบริการยมืหนงัสือหรือส่ือ

ตางๆ  ขอที่ 22 ชวงเวลาในการใหบริการยืมหนังสือหรือส่ือตางๆมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดเทากันคือเทากับ 

3.80   แสดงใหเห็นวา ในการเรียนรูดวยรูปแบบทีพ่ฒันานี้ ควรมกีารเตรียมแหลงเรียนรู  โดย

ประสานงานกับสํานกัหอสมดุในการอํานวยความสะดวกในเร่ืองชวงเวลาการยืม คืน หรือการเขา

ใชสํานักหอสมุดในสืบคนของผูเรียน 
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ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยรายดานของความพงึพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช 

                   ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลอง 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย SD. 

ผูสอน  3.90 0.90 

กระบวนการเรียนรู 4.00 0.88 

ผูเรียน    4.05 0.86 

การสนับสนุนแหลงเรียนรู  3.82 0.81 

 

จากตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวา คาเฉลีย่รายดานไดแกผูสอน กระบวนการเรียนรู   ผูเรียน 

และการสนับสนุนแหลงเรียนรูของความพงึพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหา

เปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของกลุมทดลองเทากับ 3.90, 4.00, 4.05 และ 

3.82   ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4. 10 แสดงการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉล่ียรายดานของความพงึพอใจตอรูปแบบ 

                     การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร 

                     ชีวภาพของกลุมทดลอง 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3 0.15 0.05 4.06* 0.02 

ภายในกลุม 18 0.22 0.01   

รวม 21 0.37    

*p<0.05 

 

จากตารางที่ 4.10 การเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉล่ียรายดานของความพงึพอใจตอ

รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ

ของกลุมทดลองซึ่งแสดงอยูในตารางที ่4.9 มีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05   
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ตารางที่ 4.11 แสดงคาสหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกับความพึงพอใจใน 

                     การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร 

                     ชีวภาพ 

ความพึงพอใจในการเรียนรูแบบนําตนเอง 

โดยใชปญหาเปนฐานรายดาน 

n r p 

ผูสอน  30 0.13 0.51 

กระบวนการเรียนรู 30 0.32 0.09 

ผูเรียน    30 0.26 0.17 

การสนับสนุนแหลงเรียนรู  30 0.02 0.94 

 

 จากตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวา คาสหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลอง

กับความพงึพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชวีภาพรายดาน มีคาสหสัมพนัธทางบวก (Positive Correlation)   

 

ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                       โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

ขอ 1 ส่ิงทีน่ักศึกษาไดประโยชนในรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน

กระบวนการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน  

1. ทําใหไดนําปญหาที่เกิดในชีวิตประจําวันมาคํานวณคาตางๆเพื่อให
เห็นความเปนไปไดโดยใชวิชาฟสิกสมาคํานวณ ทาํใหมคีวาม

กระตือรือรนในการหาขอมลูมาแกปญหา รูจักเปนคนชางสังเกต  

ต้ังคําถาม 

2. เปนระบบที่ดีเสริมสรางนิสัยใฝรูแกนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา

แพทยเปนผูทีจ่ะคอยหาความรูไมหยุด 

22 

(73.3) 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 
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ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                       โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

3. สามารถทําใหฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหา สามารถนาํความรู

ทางดานฟสิกสมาใชรวมกับชีวิตประจําวันได ทําใหจัดสรรงาน การ

แบงงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหรูการทํางานเปนกลุม และ

แบงปนความคิดเห็น 

4. ทําใหไดไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในส่ิงทีน่อกเหนือจากเนื้อหาใน
หองเรียน 

5. ไดฝกเผชิญปญหาและหาความรูเพิ่มเติมไดคนควาขอมลูในบาง
เร่ืองกแ็ปลกใหมและนาสนใจดี 

6. ไดรูจัดการประยุกตความรูทางฟสิกสจากความรูในหนงัสือมาใชใน
ชีวิตจริงเร่ืองตางๆทีเ่กิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวนั ไดทราบวา

ชีวิตประจําวันเกี่ยวของกับฟสิกสอยางมาก 

7. การเรียนรูที่ทาํใหนักศึกษาไดคนควาความรูดวยตนเองนอกจาก
ตําราเรียนชวยทําใหนักศึกษาไดมีการใฝรูในการเรียน รูจัก

การศึกษาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง เมื่อเกิดความสงสัยก็สามารถ

ขอคําแนะนาํจากอาจารยได และยังเปนการประยุกตความรูที่ได

เรียนมาอีกดวย 

8. ไดเรียนรูการแกปญหาดวยตนเองและมีความนาสนใจใน
การศึกษาเพราะเลือกสืบคนและต้ังปญหาในส่ิงที่ตัวเองสนใจ  ได

ฝกการทํางานเปนกลุม การประสานงานกับเพื่อนๆ ไดฝก

กระบวนการคดิอยางเปนระบบ เปนข้ันตอน 

9. ปญหาที่ใหมานั้นทําใหไดแนวคิดใหมๆทีน่าสนใจและสามารถหา
วิธแีกปญหานัน้ไดโดยใชความรูที่มีอยูและรูจัดการสืบคนหาขอมูล

จากที่ตางๆ 

 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 
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ตารางที่ 4.12 แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                     โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

10. ทําใหเรียนรูการแกปญหาทีพ่บรอบตัวในชีวิตประจําวันอยางเปน
ระบบโดยนาํเนื้อหารายวิชาฟสิกสที่เกี่ยวของมาใชใหเกดิประโยชน 

และฝกใหมีการทํางานรวมกบัผูอ่ืนหรือแสดงความคิดเหน็ในหัวขอ

ตางๆไดเปนอยางดี 

11. ไดฝกประยุกตเนื้อหาที่ไดเรียนมาประยุกตกับสถานการณจริง โดย
ฝกการแกปญหา และสืบคนหาความรูมาตอบโจทยในแตละ

ประเด็น 

12. ไดสืบคนความรู ขอมูลเพิ่มเติมทําใหเขาใจในปญหาและสามารถ
ตอบโจทยได ทําใหเขาใจเนือ้หาที่เรียนและการนําไปใชไดอยาง

ลึกซ้ึง 

13. ถือวาเปนประโยชนเพราะไดฝกกระบวนการวิเคราะห คิดสามารถ
มาประยกุตกบัชีวิตประจําวนัได ไมไดเรียนแคทฤษฎีแลวสอบเปน

คะแนน แตทําใหเราไดคิดปญหาที่ไดมาประยุกตกับทฤษฎีที่เรา

เรียน ทําใหเราเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากข้ึน 

14. ประโยชนจากการเรียนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนาํตนเองโดย
ใชปญหาเปนฐาน คือทําใหผูเรียนมีการเรียนรูที่เปนระบบรูที่มาที่

ไปของส่ิงที่ศึกษา และทําใหผูเรียนมพีัฒนาการระบบการคิดของ

ตนสามารถเผชิญและแกปญหาตางๆไดงายข้ึน อีกทั้งการเรียนโดย

เร่ิมจากปญหาจะทําใหผูเรียนมีความสนใจในเนื้อหามากข้ึน 

15. ไดรูการทํางานเปนกลุม ไดนําความรูทางฟสิกสทั้งหมดมาประยุกต 

ทําใหรูจักคิดดวยตัวเองมากขึ้น เห็นโจทยปญหาแปลกๆที่ไมเคย

เห็นมากอน รูจักการแกปญหา 

 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 
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ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                      โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

16. ทําใหไดกระตุนความคิดทางฟสิกส ทําใหสนใจในเนื้อหาที่เรียนมาก
ข้ึนเพื่อทํารายละเอียดของเนือ้หาและหลักการไปประยุกตได 

17. ไดประโยชนเกี่ยวกับกระบวนการในการวิเคราะหปญหาที่ไดมา 

และทําการคํานวณเพื่อหาผล สรุปผลเพื่อใชในการแกปญหา มีการ

สืบคนขอมูล จากแหลงขอมูลจากที่ตางๆ ทําใหไดรับความรู

เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดในหองเรียน 

18. สามารถนําไปประยุกตในชีวติประจําวนัไดเลย เพราะเร่ืองที่

อาจารยนํามาเปนเร่ืองที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวนั  เชน ขาวจาก

หนงัสือพมิพ ปรากฏการณธรรมชาติ นทิานอีสป  เปนตน และแต

ละเร่ืองมีการจดัหัวขอตามเร่ืองทางฟสิกสเปนอยางดี 

19. ไดสืบคนความรู ขอมูลเพิ่มเติม ทาํใหฝกวธิีกระบวนการคิดของ

ตนเองและฝกการทาํงานเปนกลุม รูจักประยุกตความรูในเร่ือง

ตางๆและนาํไปตอยอด 

20. ทําใหมีความต่ืนตัวในเร่ืองที่จะศึกษา ทาํใหรูจักวิธทีาง

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองและลําดับข้ันตอน ทาํใหได

ความรูใหมๆ เพิ่มข้ึนหรือไดเรียนรูจากส่ิงผิดเปนถูก 

21. ทําใหไดศึกษาหาความรูใหมๆ  เกิดองคความรูใหมๆ ที่สามารถ

นํามาประยกุตใชได ทําใหรูจักความสัมพนัธของฟสิกสในเร่ือง

ตางๆ ทําใหรูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาตามลําดับข้ันตอน ทาํ

ใหการทํางาน การวางแผนเปนกลุม 

22. การต้ังปญหาตางๆ ที่กลาวมาน้ันเปนความคิดใหมทีน่าสนใจ และ

สามารถหาวิธแีกปญหาไดจากการใชองคความรูและการสืบคนหา

ขอมูลจากแหลงตางๆ ทีน่าเช่ือถือ การสืบคนและการต้ังปญหาจะ

ทําใหเกิดส่ิงใหมๆ ข้ึน 

 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 
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ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                      โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

ขอ 2 ปญหา/อุปสรรคที่นักศึกษาพบในกิจกรรมของการเรียนดวยรูปแบบ

การเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปน

ฐาน  

1. ในปญหาหนึ่งอาจใชความรูฟสิกสหลายเร่ืองในการแกปญหาได 
ควรเปดกวางดานหัวขอการคํานวณ และบางเหตุการณอาจมี

ปจจัยอ่ืนๆ เพือ่ใหสมจริงมากข้ึน 

2. การต้ังโจทยปญหาซ่ึงตองคิดวิเคราะหความรูเพื่อต้ังเปนคําถาม
และนําไปหาคําตอบของปญหา 

3. การแบงกลุม random ไมซ้ํากลุม ไมรูกลุมตัวเองทําใหการปรึกษา

งานทาํไดยาก  

4. บางคร้ังตีโจทยปญหาไมออกวาตองการอะไร บางคร้ังคิดไมตรงกับ
เพื่อนจงึตองคนควาขอมูลเพิม่เติม เพื่อที่จะไดคําตอบที่ถูกตองจริง 

5. บางโจทยใหขอมูลมานอยเกินไป ไมมีอะไรใหวิเคราะห ถึงแมจะ

เปนประเด็นทีดี่ก็ตาม 

6. บางคร้ังผูศึกษาอาจเขาใจผิดประเด็นไป ไมไดตามวัตถปุระสงคที่

อาจารยตองการ 

7. บางคร้ังเวลาในการทํากิจกรรมคอนขางกระชั้นชิด ทําใหการศึกษา

ยังไมละเอียดเทาที่ควร และทําใหมีเวลาในการปรึกษาภายในกลุม

นอยเกนิไป 

23 

(76.7) 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 
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ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                      โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

8. ควรมีเวลาและสถานท่ีที่ดีเพื่อใหนักศึกษามาระดมความคิดรวมกัน
โดยมีอาจารยมาคอยแนะนาํเพื่อแนะนาํกระบวนการคิดที่ถูกตอง

ในชวงแรกและชวงหลังๆปลอยใหนกัศึกษาทาํเอง  อีกทัง้บางคร้ัง

เพื่อนๆในกลุมก็ไมไดมีสวนรวมอยางเต็มทีแ่ละไมคอยประสานงาน

กัน เชน เมื่อแบงกนัทาํคนละสวนความคิดก็ไมคอยตอเนื่องกนั ใคร

มีหนาที่คนหาขอมูลก็จะไดความรูไป สวนคนที่ไมไดทาํอะไรเลยก็มี

เชนกนั 

9. บางคร้ังในการแกปญหาโจทยสามารถใชหัวขอทางฟสิกสไดหลาย
เร่ือง จนไมทราบแนชัดวาควรใชเร่ืองใดเหมาะสมที่สุด  

10. เวลาในการทํางานนอยเกนิไป ทาํใหบางททีําไมทัน 

11. บางปญหาตองมีการหาความรูเพิ่มเติม เพือ่ประกอบคําอธิบาย จึง

ตองใชเวลานานกวาปกติ และการแบงงานมีปญหาบางคร้ัง 

12. จากโจทยปญหาบางทีอาจจะมีขอมลูไมเพยีงพอที่จะใชในการ
แกปญหาหรือสืบคนขอมูล 

13. โจทย 1 ขอ สามารถใชความรูทางฟสิกสหลายเร่ืองในการตอบ

โจทย 1 ขอ จึงไมทราบวาเร่ืองใดเหมาะสมที่สุด 

14. แหลงคนหาความรูในการเรียนรูแบบนาํตนเองมนีอยเกินไป ทาํให

ไมสมารถหาขอมูลไดอยางเต็มที ่

15. บางคร้ังอาจจะสืบคนขอมูลบางอยางไมเจอ จนทําใหไมสามารถ

ตอบปญหาไดอยางสมบูรณ 

16. กลุมคนอาจจะมากเกนิไป ทําใหทาํงานไมทั่วถึงและการนัดกัน

นอกเวลาเรียนก็ยากที่จะมาครบ 

 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 
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ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                      โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

17. ปญหาของการเรียนรูลักษณะนี้ คือ การปรับเปล่ียนวิธีคิดของ

ตนเองจะเปนไปไดคอนขางชาในตอนแรกๆ เราจะยังไมรูวาตองทาํ

อะไร อยางไร แตเมื่อมีการเรียนรูเร่ือยๆ กจ็ะเร่ิมปรับปรุงวิธีคิดได 

เวลาที่ใชในการศึกษายังมนีอยเกนิไปจึงไมสามารถมเีวลาปรึกษา

กันเทาที่ควร งานจึงดําเนินไปไดคอนขางลําบาก 

18. ทําใหรูวาการจะแกปญหาไดนั้นเราตองมคีวามรูในเร่ืองนั้นๆ อยาง

เพียงพอ 

19. อยากใหมีโจทยปญหาหลากหลายมากข้ึน ที่เกีย่วของกับ

ชีวิตประจําวันและเก่ียวกับวชิาความรูในสาขานัน้ๆ ที่กาํลังศึกษา

อยู 

20. เปนกลุมใหญเกินไปทาํใหกระจายงานไดไมทั่วถึง ไดรับความรูไม
เต็มที่ควรจะมปีระมาณ 7-8 คน  

21. ปญหาที่พบกคื็อ เมื่อทาํงานรวมกนัความคิดเห็นไมตรงกัน และใน

บางคร้ังความรูที่มีไมเพยีงพอกับการแกปญหาโจทย 

22. บางคร้ังไมสามารถหาขอมลูไดเพียงพอตอความตองการ ตองใช
เวลาในการคนควานานเกินไป 

23. บางคร้ังขอมูลในการสืบคนอาจจะผิด หรือการอางอิงไมเพียงพอ

ตอการแกปญหาได 

ขอ 3 ขอเสนอแนะเพิม่เติมสําหรับการนาํรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่นน

กระบวนการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานไปใชในการเรียน

การสอนตอไป 

1. ลดจาํนวนเร่ือง แตเพิม่โจทยปญหา เพื่อใหแตละขอมีการใชวิธี

แกปญหาที่หลากหลายกวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  

(60.0) 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 
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ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                      โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

2. อยากใหมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
เรียนเพิ่มข้ึน 

3. ควรนําโจทยแบบนี้ เชน เร่ืองโคนนั เร่ืองสอบสวนสืบสวนตางๆ

นําไปเปนขอสอบจะมีความต่ืนเตนในการทําขอสอบและสนุกมาก 

4. อยากใหเวลาในการทํากิจกรรมมากกวานี้ เพราะหลายวิชาก็มี
กิจกรรมเหมือนกนั 

5. ควรจัดชั่วโมง PBL เพิ่มประมาณสัปดาหละ 1 ชั่วโมง เพือ่ระดม

ความคิดกนัอยางจริงจัง การใหเพื่อนประเมิน อาจารยตองระบุ

ดวยวาประเมินแลวจะสงผลตอคะแนนของเพื่อนหรือไมเพราะ

บางคร้ังก็เกรงใจกลุมของเพือ่นๆ 

6. ควรปรับปรุงโจทยใหมีความชัดเจนมากข้ึน กาํหนดขอบเขตให

ชัดเจนข้ึนวาประเด็นของโจทยตองใชความรูฟสิกสเร่ืองใด 

7. โจทยปญหาควรมีความนาสนใจเพื่อกระตุนความใฝรูของนกัศึกษา
มากกวานี ้

8. ควรมีกิจกรรมนี้ตอไป 

9. ควรใหคนในกลุมมีจํานวนนอยกวานี้เพราะจะไดทําใหทกุคนไดฝก
คิดและนําความรูมาประยุกตเปน 

10. อยากใหมีโจทยปญหาทางการแพทยเพิ่มข้ึน 

11. ควรใหเวลาในการเรียนรูแตละกิจกรรม ปญหาตางๆใหมากกวานี้ 

เพื่อความครบถวน สมบูรณในการแกปญหาดังกลาว 

12. เขียนอธิบายสถานการณใหครอบคลุมมากข้ึน และอาจจะมีการ

สาธิตการวิเคราะหประเด็นจากโจทยเพื่อใหเหน็แนวทางการแยก

ประเด็นในโจทย 

 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 
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ตารางที่ 4.12   แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 

                      โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ* จํานวนคน 

(รอยละ) 

13. ควรใหเวลาเพิม่เติมในการทาํกิจกรรมมากกวานี้จะไดมีเวลา
ปรึกษากนัในกลุมมากกวานี ้

14. ควรกําหนดผูนําเสนอทกุคร้ังเพื่อใหทกุคนในกลุมสนใจในเนื้อหา
ของงานจากปญหาทางฟสิกสอยางทั่วถึง 

15. อยากใหสงเสริมใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความคิดเหน็และ
ถกเถยีงปญหาในเร่ืองเรียนมากข้ึน 

16. ควรจะเพิ่มส่ือสําหรับการเรียนรูเพิม่เติม และเพิ่มจาํนวนปญหา

ทางการแพทย 

17. ดีมากๆนาจะมเีร่ืองที่สนใจแบบนี้เยอะๆ 

18. อยากใหมีโจทยหลากหลายท่ีเกีย่วกับชีวิตของเราจริงๆ 

 

*ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในตารางเปนขอเขียนของผูเรียนมิไดมีการดดัแปลง 

 

จากตารางที่ 4.12 แสดงขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของกลุมทดลองตอรูปแบบการเรียนรูแบบ

นําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ สรุปไดวา  

1) ส่ิงที่ผูเรียนไดประโยชนจากรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน คือ 

ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีระบบ การคนควาหาขอมูล การศึกษาหาความรูดวย

ตนเอง การทาํงานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตาม สามารถนําความรูทางดานฟสิกสมาประยกุต

ในชีวิตประจาํวันได  

2) ปญหา/อุปสรรคที่ผูเรียนพบในกิจกรรมของการเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบนํา

ตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน  คือ เวลาในการเรียนนอยเกนิไป   ขอมูลจากการสบืคนไมเพียงพอตอ

การสังเคราะหความรู 

3) ขอเสนอแนะและเพิ่มเติมสําหรับการนํารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหา
เปนฐานไปใชในการเรียนการสอนตอไป  คือ ผูเรียนตองการใหปรับปรุงโจทยปญหาใหมีความ

ชัดเจนมากข้ึน เพิ่มจํานวนโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวนั เพิ่มเวลาในการเรียนรู 



 

 

บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ” มีวัตถุประสงคเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ และวิเคราะหประสิทธภิาพของรูปแบบ

การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชวีภาพ โดยผูวจิัย

ไดดําเนินการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังนี ้

 

ข้ันที ่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา

ฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ มีการดําเนนิการ คือ การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบ และ 

รูปแบบการเรียนสอน โดยการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดของ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการเรียน

การสอนมโนทศัน (Concept Attainment Model) 2) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ

แสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instruction Model) และ 3)  รูปแบบการเรียนการ

สอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne′’s Instructional Model) รวมถงึวิเคราะหสาระสําคัญของ

ทฤษฎี 2 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)  และ 2) ทฤษฎีการสรางความรูดวย

ตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) จากนั้นสังเคราะหและเช่ือมโยงสาระสําคัญ

ของรูปแบบการเรียนการสอนกับทฤษฎีดังกลาว พฒันาเปนรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ  แลวนาํองคประกอบ วัตถปุระสงค เนื้อหา

สาระ  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โจทยปญหา คูมือผูสอน คูมือผูเรียน การวัด

และประเมินผลการเรียนรู ของรูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา  และคาดัชนีความสอดคลอง (Index-Objective Congruency Index : IOC)  จากนั้น

นํารูปแบบการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบและแกไขแลวไปทดสองสอนกับกลุมตัวอยางเพื่อ

วิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบตอไป 
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ข้ันที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมตัวอยางที่ใชงานวิจัย คือ นกัศึกษาช้ันปที ่ 1 วิทยาลัย

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา 2553 โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 2 กลุมเรียน แลวใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) โดยจับสลากเพื่อเลือกกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 30 คน ไดนักศึกษากลุม 

02 เปนกลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึน และนกัศึกษากลุม 01 เปนกลุม

ควบคุม ที่เรียนดวยการเรียนการสอนแบบบรรยาย  สําหรับเคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัยไดแก แผนการ

การเรียนการสอน จาํนวน 4 แผน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

แบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเอง  และ แบบสํารวจความพึงพอใจตอรูปแบบการ

เรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน   โดยผูวิจยัเปนผูดําเนนิการสอนกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมดวยตนเอง มีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลงัการเรียนของผูเรียนของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม 

 

 ข้ันที ่ 3 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหา

เปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  ผูวิจัยนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

ดังกลาว กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนรู  ความพรอมในการรูแบบนําตนเอง และความพงึพอใจ

ตอรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชวีภาพ  

มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ซึ่งการวิเคราะหและแปลผลขอมูลการวิจยัโดยการ

ทดสอบคาที (Dependent t-test  และ Independent t-test)  เปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย

โดยใช One way ANOVA  วิเคราะหคาสหสัมพนัธ และทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากนั้นผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาอภิปรายและสรุปผลการพฒันารูปแบบและผลการ

ทดลองใชรูปแบบ เพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานใน

การสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ซึ่งผลการวจิัยและการอภิปรายผลนัน้ ผูวิจยัไดนาํเสนอ

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  

ผลการวิจยัเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการ

สอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ” เพือ่ใชประกอบการเรียนการสอน ที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนา

ทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล การทํางานเปนกลุม และการสืบคนขอมูล โดยเร่ิมตนจากโจทย
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ปญหา (Scenario) ซึง่ผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการแก

โจทยปญหาอยางมีความหมายตอผูเรียน ผูวิจัยสรุปเปน 2 ประเด็น ดังนี ้

 

5.1.1 การพฒันารูปแบบการเรยีนรู ปรากฏผลดังนี ้

 

รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตร

ชีวภาพ วิเคราะหคุณภาพของรูปแบบที่พฒันาข้ึนโดยวธิีการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Item-

Objective Congruency Index: IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ไดคา

ระหวาง +0.6 ถึง +1.0 นับวาเปนรูปแบบที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชได มอีงคประกอบที่

สําคัญคือ 1) หลักการ   2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การ

วัดและประเมนิผล ซึง่มีสาระสําคัญดังนี ้

 
5.1.1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนรู 
 

รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตร

ชีวภาพ  มหีลักการที่สําคัญ คือ  ใชโจทยปญหาเปนส่ิงกระตุนใหผูเรียนเกดิกระบวนการคิด

วิเคราะห สังเคราะห แกปญหา เกิดทกัษะการเรียนรูแบบนําตนเองที่นาํไปปรับใชในชีวิตจริงได 

 
5.1.1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบการเรยีนรู   

 

รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนการสรางองค

ความรูโดยผานกระบวนการคิด  พัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล การทาํงานรวมกนัเปน

กลุม และการสืบคนขอมูล  

 
5.1.1.3 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

รูปแบบการเรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึน   ประกอบดวยข้ันตอนการเรียนรู  8 ข้ันตอน ดังนี ้

1) ข้ันการเตรียมผูเรียน (Introduction) เปนการช้ีแจงวัตถุประสงครายวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชีวภาพ    รายละเอียดเนื้อหาวิชา อธิบายรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใช
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ปญหาเปนฐาน   คูมือผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนทราบ  ลักษณะการเรียนรู วิธีการเรียนรู และ

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 

2) ข้ันการเผชิญปญหา (Problem) มีส่ือที่สําคัญคือโจทยปญหา(Scenario)ที่เปน

สถานการณจาํลอง หรือ เหตุการณจริงที่เกิดข้ึนในปจจบัุน ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับเนื้อหาสาระการ

เรียนรู เพื่อเปนสถานการณกระตุนความสนใจและความตองการในการสืบเสาะหาความรูของ

ผูเรียนรวมกันเปนกลุม 

3) ข้ันการวเิคราะหปญหา (Analysis) มีกิจกรรมของผูเรียนคือการศึกษาและ

วิเคราะหโจทยปญหาเปนกลุมในประเด็นเนื้อหาหรือหัวขอเร่ืองทฤษฎีที่เกีย่วของพยายามหาเสาะ

แสวงหาขอมูลเพื่อใหผูเรียนทดสอบความคิดโดยการแสวงหาขอมูลเพือ่ทดสอบความคิดรวมกัน 

4) ข้ันการวางแผนงาน (Planning) มีกจิกรรมของผูเรียนคือการวางแผนในการ

แสวงหาขอมูลเพื่อแกโจทยปญหารวมกัน โดยกําหนดแผนการแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ 

5) ข้ันการสืบคน (Investigation) มีกิจกรรมของผูเรียนคือ ชวยกันแสวงหาความรู

ตามแผนที่ไดกําหนดไว    ตามแหลงขอมลูตางๆ  

6) ข้ันการสังเคราะห (Synthesis) เปนข้ันที่ผูเรียนรวบรวมความรูที่ไดจากการสืบคน

นํามาสังเคราะหเพื่อใชในการตัดสินหรือเลือกเหตุผลของเหตุการณที่เกิดข้ึน 

7) ข้ันการสรุป(Conclusion) เปนข้ันที่ผูเรียนรวบรวมขอมูลที่ไดจากการแสวงหา

ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปผลที่เปนการตอบปญหา และนาํเสนอผล อภิปรายผลรวมกัน  สรุป

ความรูที่ไดจากกรณีศึกษาเกิดเปนความคิดรวบยอด  และแลกเปล่ียนประสบการณทางความคิดที่

นําไปสูการเรียนรู 

8) ข้ันการประเมนิผล  (Assessment ) เปนข้ันที่ประเมินกระบวนการเรียนรูตาม

สภาพจริงจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบนาํตนเอง โดยผูประเมินประกอบดวย ครู ผูเรียน 

และเพื่อนรวมช้ันเรียน และประเมินจาก 1) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนในดานความกระตือรือรน

ในการเรียน ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   ความกลาในการแสดงออก 

และการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 2) การนาํเสนอผลงาน และ 3) เอกสารรายงานการแกโจทยปญหา 

 
5.1.1.4 การวัดและประเมินผล 

 

วัดและประเมนิผลการเรียนรูดวยการใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลงั

การเรียนรู 
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5.1.2  ผลการทดลองใชรูปแบบการเรยีนรู  แสดงใหเห็นวา 

 

 5.1.2.1 กลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึน มีคาเฉล่ียดานความรูกอน

เรียนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยความรูหลังเรียน 

( x = 51.83) ความรูกอนเรียน ( x = 31.27) ซึ่งแสดงวารูปแบบการเรียนรูดังกลาวสามารถ

พัฒนาการเรียนรูใหสูงข้ึนได 

5.1.2.2 เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยความรูหลังเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผล

ปรากฏวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งกลุมทดลองมีคาเฉลีย่ ( x = 51.83) 

สูงกวากลุมควบคุม( x = 48.40)   ซึง่แสดงวารูปแบบการเรียนรูดังกลาวสามารถพฒันาการเรียนรู

ของผูเรียนใหสูงข้ึนกวาการเรียนรูแบบบรรยาย 

5.1.2.3 เมื่อพิจารณาถึงความพรอมในการเรียนรู กลุมทดลองมีคาเฉลีย่คุณลักษณะราย

ดานของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะรายดานไดแก การจัดการตนเอง ( x = 3.68) ความตองการในการ

เรียนรู( x = 4.12) การควบคุมตนเอง ( x = 4.05) แสดงใหเหน็วาผูเรียนมีความพรอมทางดานความ

ตองการในการเรียนรูสูงสุด  รองลงมาไดแก การควบคุมตนเอง และ การจัดการตนเอง ตามลําดับ 

5.1.2.4 เมื่อพิจารณาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนความรูหลังเรียนของกลุมทดลองกับ
ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง ผลปรากฏวามีคาสหสัมพันธทางบวก (Positive 

correlation) แตไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ ดังนี ้ ดานการจัดการตนเอง (r = 0.18) 

ความตองการในการเรียนรู (r = 0.33) การควบคุมตนเอง (r = 0.06)  

5.1.2.5 เมื่อพิจารณาถงึความพงึพอใจของกลุมทดลองที่มีตอรูปแบบการเรียนรูที่พฒันาข้ึน
รายดาน พบวาคาเฉลี่ยแตละดานของความพึงพอใจแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และอยูในระดับพึงพอใจมาก  ดังนี้  ดานผูสอน( x = 3.90) กระบวนการเรียนรู  ( x = 

4.00) ผูเรียน ( x = 4.05) และ การสนับสนนุแหลงเรียนรู  ( x = 3.82)   แสดงใหเห็นวาผูเรียนมี

ความพึงพอใจดานผูเรียนสูงสุด รองลงมาไดแก  กระบวนการเรียนรู  ผูสอน และ การสนับสนนุ

แหลงเรียนรู ตามลําดับ 

5.1.2.6 เมื่อพิจารณาสหสัมพนัธระหวางคะแนนความรูหลังเรียนกับความพงึพอใจตอ
รูปแบบการเรียนรู ผลปรากฏวามีคาสหสัมพันธทางบวก (Positive Correlation) แตไมแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ดังนี ้ดานผูสอน(r = 0.13) กระบวนการเรียนรู (r = 0.32) ผูเรียน (r = 

0.26) และการสนับสนนุแหลงเรียนรู (r  = 0.02) 
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5.1.2.7 สวนขอคิดเหน็/ขอเสนอแนะของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึน  สรุปได

วา  1) ส่ิงทีผู่เรียนไดประโยชน คือ ไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีระบบ การคนควาหา

ขอมูล การศึกษาหาความรูดวยตนเอง การทํางานเปนกลุม  การเปนผูนําและผูตาม รวมทัง้สามารถ

นําความรูทางดานฟสิกสมาประยุกตในชีวติประจําวนัได 2) ปญหา/อุปสรรคที่ผูเรียนพบในกิจกรรม

การเรียนการสอน  คือ เวลาในการเรียนนอยเกนิไป   ขอมูลจากการสืบคนไมเพียงพอตอการสังเคราะห

ความรู 3) ขอเสนอแนะสําหรับการนาํรูปแบบการเรียนรูดังกลาวไปใชในการเรียนการสอนตอไป  

คือ ผูเรียนตองการใหปรับปรุงโจทยปญหาใหมีความชัดเจนมากข้ึน เพิ่มจาํนวนโจทยปญหาที่

เกี่ยวของกับชวีิตประจําวนั เพิ่มเวลาในการเรียนรู 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  

การวิจยัเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชวีภาพ” มีประเด็นหลักทีน่าํมาอภิปราย 2 ประเด็นคือ 1) การพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู และ 2) ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู 

 
 5.2.1 การพฒันารูปแบบการเรยีนรู 
 
 รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตร

ชีวภาพ  มีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ หลักการของรูปแบบการเรียนรู วัตถุประสงคของ

รูปแบบการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลและการประเมินผล ใชวิธี

หาคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index : IOC) ไดคาความตรงเชิงเนื้อหาอยู

ระหวาง +0.6 ถึง + 1.0 ซึ่งเปนรูปแบบที่มคุีณภาพและสามารถนําไปใชไดดี  สืบเนื่องมาจากรูปแบบ

การเรียนรูที่ผูวจิัยพัฒนาข้ึนนัน้มีการพัฒนาอยางเปนระบบในแตละข้ันตอน เร่ิมจากการศึกษาและ

สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีทางการศึกษา แลวเช่ือมโยงสูหลักการของรูปแบบการ

เรียนรูทีพ่ัฒนา  วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนรู   กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และ

การวัดและการประเมินผล จากนั้นผูวิจัยไดนาํผลการสังเคราะหความรูองคประกอบตางๆมา

พัฒนาเปนรูปแบบการเรียนรูและสงฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ นาํรูปแบบที่ผานการ

ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงแลว ไปใชทดลองสอนกับกลุมทดลองในชั้นเรียน เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนของจอยสและวีล (Joyce and Weil, 1996)  ที่เสนอหลักการพัฒนารูปแบบไววา รูปแบบ
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การเรียนการสอนตองมทีฤษฎีรองรับในการพัฒนากอนนาํไปใชตองมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี

และตรวจสอบประสิทธิภาพในการนําไปใชในสถานการณจริง   และสอดคลองกับทิศนา แขมมณี 

(2552 : 201-204) ที่กลาวถงึข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไววา มกีารกาํหนด

จุดมุงหมายการพัฒนาใหชดัเจน ศึกษาหลักการ / ทฤษฎี / สภาพการณและปญหาที่เกีย่วของ   

กําหนด / จัดความสัมพันธ /  จัดกลุมองคประกอบ    ทดลองใชระบบ  ประเมินผล และปรับปรุง

ระบบ  ดังนัน้กลาวไดวารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา

ฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพิสูจน ทดสอบ และทํานาย

ผลได มีประสิทธิภาพในการฝกทักษะกระบวนการคิด แกปญหาได  
  
 ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบการเรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึน ใน 3 หัวขอ คือ 1) จุดเดนของรูปการเรียนรู 

2) ผลของรูปแบบการเรียนรูตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน และ 3) ขอจํากัดของการนํา

รูปแบบการเรียนรูไปใช   สรุปไดดังนี้    

 
 5.2.1.1 จุดเดนของรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 
  ในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  
 

1) รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพฒันาข้ึน ครอบคลุมความหมายการเรียนรูแบบนําตนเองที่

เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  ทีย่อมรับสภาพความแตกตางของผูเรียน  สนองความตองการ

และความสนใจของผูเรียน ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวามีความสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดวย

ตนเอง เพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีศักยภาพ 

และมีความสุข  และองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูแบบนาํตนเอง คือ ผูเรียนตองเปนผู

จัดกระบวนการเรียนดวยตนเอง โดยเร่ิมต้ังแตการวิเคราะหความตองการในการเรียน การกําหนด

จุดมุงหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน การแสวงหาแหลงวทิยาการ และการประเมินผล ใน

การเรียนรูแบบนําตนเองนี ้  อาจเปนการเรียนเพยีงคนเดียวหรือเปนกลุมก็ได  ซึ่งตองไดรับความ

ชวยเหลือจากเพื่อนหรือครู     โดยผูเรียนตองมีสวนรวมในกิจกรรมตามสภาพแวดลอม และความ

ตองการของแตละบุคคล ซึ่งเนนใหผูเรียนเรียนรูหรือคนพบความรูดวยตนเอง มีโอกาสคิด ตลอดจน

แสดงความคิดเห็นอยางเสรี  และกระตุนใหผูเรียนมคีวามเชื่อมัน่เพิ่มข้ึน โดยกจิกรรมของรูปแบบ

การเรียนรูที่ผูวจิัยพัฒนาข้ึนทีค่รอบคลุมความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเอง คือ กจิกรรมข้ันที ่ 1 

การเตรียมผูเรียน ข้ันที ่2 การเผชิญปญหา  ข้ันที่ 3 การวเิคราะห  ข้ันที ่4 การวางแผน  ข้ันที ่5 การ

สืบคน ข้ันที่ 6 การสงัเคราะห ข้ันที่ 7 การสรุป  และ ข้ันที่ 8 การประเมินการเรียนรู 
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2) รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพฒันาข้ึน ครอบคลุมความหมายการเรียนโดยใชปญหาเปน

ฐาน  ทีเ่ปนการเรียนรูที่ใชปญหาที่นาํมาจากสถานการณจริง หรือจําลองเปนส่ือกระตุนใหผูเรียน 

เกิดกระบวนการตางๆได  การสืบเสาะขอมูล  การคิดวิเคราะห  การสังเคราะห  และการประยกุต

ไปสูการแกปญหาจากสถานการณจริงได  โดยกิจกรรมของรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนที่

ครอบคลุมความหมายของการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน  คือ กิจกรรมข้ันที ่3 การวิเคราะห  ข้ันที ่

4  การวางแผน  ข้ันที ่5 การสืบคน ข้ันที่ 6 การสงัเคราะห และ ข้ันที่ 7 การสรุป 

3) รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน สอดคลองกับการประเมินผลตามสภาพจริง 

(Authentic  Assessment)  ซึ่งการประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตองมีทั้งการ

ประเมินผลความกาวหนาระหวางเรียนและการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการเรียน เพื่อปรับปรุง

ขอบกพรองของการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู อีกทัง้ควร

ประเมินผลดวยวิธทีี่หลากหลายเพื่อสามารถประเมินไดครอบคลุมทุกดาน โดยกิจกรรมของรูปแบบ

การเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนที่สอดคลองกบัการประเมนิตามสภาพจริง คือ กิจกรรมข้ันที่ 8 การ

ประเมินการเรียนรู 

 
 5.2.1.2 พฤติกรรมของผูเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดย 
  ใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

1) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานการเรียน จากการสงัเกตในช่ัวโมงแรกของการเรียน

การสอน ผูเรียนทัง้กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสนใจในการเรียนนอย เนื่องจากกลุม

ตัวอยางในการวิจัยคร้ังนีเ้ปนนกัศึกษาแพทยศาสตร ทีม่ีเกรดเฉล่ียสะสมช้ันปที ่ 1 (ภาคเรียนที ่ 1) 

เทากับหรือสูงกวา 3.51 ซึ่งกลุมทดลองมจีํานวนรอยละ 73.3 กลุมควบคุมมีจํานวนรอยละ 76.7 

และเนื้อหาของวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ คลายคลึงกับเนื้อหาวิชาฟสิกสในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จงึทาํใหผูเรียนมีความรูสึกวาเรียนในส่ิงเดิม แตเมื่อผูเรียนในกลุมทดลองไดเรียนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนทีผู่วิจัยพัฒนาข้ึน สังเกตไดวา ผูเรียนมีความกระตือรือรน ใหความสนใจ

ในเรียนเพิ่มข้ึน มีความสนกุในการคนควาหาขอสรุปของการแกโจทยปญหาที่ไดรับ ซึ่งแตกตางจาก

พฤติกรรมของผูเรียนในกลุมควบคุมอยางชัดเจน 

2) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานการจัดสรรเวลา เนื่องจากการทาํกิจกรรมข้ันตอนที่ 2 – 

ข้ันตอนที ่6 ของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจยัพัฒนาข้ึน  เปนข้ันตอนที่ใชเวลานอกหองเรียน ใน

แผนที่ 1 ผูเรียนยงัไมสามารถปรับเวลาของสมาชิกแตละคนในกลุมได จึงทาํใหใชเวลาในแผนนี้

มาก แตหลังจากที่ผูเรียนในกลุมทดลองมีทักษะการทาํงานเปนกลุมเพิ่มข้ึน  มีการผลัดเปล่ียนกัน
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เปนผูนาํและผูตาม  การแบงภาระความผิดชอบงานหนาที่ตางๆไดชัดเจน สังเกตไดวา ผูเรียนใช

เวลาในการทํากิจกรรมข้ันตอนที ่2 – ข้ันตอนที ่6 นอยลงในแผนที่ 2 แผนที ่3 และแผนที ่4   

3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห สังเกตได
จาก ผูเรียนสามารถเสนอแนวคิดในการปรับปรุงโจทยปญหาที่ไดรับ และนาํมาแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับเพื่อนในกลุมยอยของตนเอง  เปนการพัฒนาศักยภาพดานความรูของผูเรียนเพิ่มมากข้ึน 

 
 5.2.1.3 ขอจํากัดของรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานใน 
                    การสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

1. ผูเรียนตองใชเวลานอกหองเรียนในสวนการทํากิจกรรมข้ันตอนที่ 3 ถึง ข้ันตอนที่ 6 ซึ่ง

ถาผูเรียนไมสามารถแบงเวลานอกหองเรียนในการทําภารกิจตางๆไดอยางมีระบบ จะทาํใหเกิด

ปญหาตอผูเรียนได  ดังนั้นในการเร่ิมเรียนในแผนท่ี 1 ผูสอนควรกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมกอน

เชน กําหนดใหแตนักศึกษาแตละคนในแตละกลุมมีเวลาพบกนัสัปดาหละ 2  ชั่วโมง หรือ อาจใช

Social Network เปนเคร่ืองมือในการประชุมกลุมกนั 

2. เนื่องจากส่ือการสอนท่ีสําคัญของรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน คือ โจทยปญหา 

ซึ่งผูสอนควรสรางโจทยปญหาใหมเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อกระตุนความสนใจผูเรียนในแตละภาค

การศึกษาและเม่ือนาํไปใชควรมีการเก็บขอมูลสําหรับโจทยปญหาแตละขอ เพื่อเปนขอมูลสําหรับ

ปรับปรุงและแกไขจะทําใหไดโจทยปญหาที่มีประสิทธิภาพและเก็บไวเปนคลังโจทยปญหา แตการ

ดําเนนิการดังกลาวเปนผลทาํใหผูสอนมีภารงานเพิ่มข้ึน 

 
5.2.2 ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู  
 

ผูวิจัยขออภิปรายผลการทดลองใชใน  4    ดาน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ความ

พรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 3) ความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการ

เรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึน และ 4) ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนํา

ตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 
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5.2.2.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
   

กลุมทดลองทีไ่ดรับประสบการณการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง

โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนน

กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการ

สอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพมปีระสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความรูวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพของผูเรียนใหสูงข้ึน สอดคลองกับผลงานวิจยัของ สุธี พรรณหาญ (2547) เร่ือง การเรียนรู

แบบใชปญหาเปนหลักในการสอนเร่ืองไฟฟาของนักศึกษาสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม

ราชูปถัมภ ที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ   ผลงานวิจัยของนัดดา อังศุโวทัย (2550) เร่ือง รูปแบบการเรียนการสอน

วิชาเคมีที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่แสดงใหเห็นวา

ผูเรียนมีคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังการทดลองสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ   และ ผลงานวิจัยของ นัจญมีย สะอะ (2551)  เร่ือง  ผลของการเรียนแบบใชปญหา

เปนฐานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรลักษณะการเรียนรูดวยตนเองและความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนรูของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนทีไ่ดรับการจัดการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาแลวใหเหตุผลไดวาเนือ่งมาจาก การ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนมสีวนรวมโดยตรงในการเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดใช

กระบวนการกลุมทําความเขาใจปญหาและวางแผนการเรียนรวมกัน   ผูเรียนแลกเปล่ียนความรู 

และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เกดิความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยตนเองจาก

แหลงขอมูลตางๆ  เปนการจูงใจในการเรียนเพิม่ข้ึน เปนวิธีสอนที่ใชปญหามาเปนตัวกระตุนให

เกิดความอยากเรียน เปนยุทธวิธีในการสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแบบหนึ่ง สงเสริมการ

เรียนรูอยางกระตือรือรน (น้ําทิพย  รวยร่ืน, 2547 : 62; อมรทิพย ณ บางชาง, 2543 : 24; 

นัจญมีย  สะอะ, 2551 : 117)   

 

จากการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน

ในการสอนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 8 ข้ันตอน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนและจัดใหผูเรียนนัน้มี

กระบวนการเรียนรูที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือ 1) การใชปญหาเปนส่ิงกระตุน 2) การแสวงหา
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ความรูดวยตนเอง และ 3) การเรียนเปนกลุมยอย ทาํใหผูเรียนเกิดความกาวหนาในการเรียนสูงข้ึน 

แตอยางไรก็ตามคะแนนหลังเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบบรรยาย สูงกวาคะแนน

กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน ซึง่อาจจะเปนเพราะวากลุมควบคุมซึ่ง

เปนนกัศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรนั้นมคีวามสามารถในการเรียนรูสูงเปนพืน้ฐานอยูแลว สังเกต

จากขอมูลพืน้ฐานเกรดเฉล่ียสะสมช้ันปที ่ 1 (ภาคเรียนที ่ 1) ของกลุมควบคุมเทากบัหรือสูงกวา 

3.51 มีจํานวนรอยละ 76.7  และกลาวไดวานักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตรนัน้ไมวาจะเปนการ

เรียนดวยรูปแบบใด จะมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญ

โรม สุวรรณพาห ุ (2545) เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาแพทยที่มีรูปแบบการเรียนตางกนั 6 รูปแบบ คือ รูปแบบการเรียนแบบมี

สวนรวม รูปแบบการเรียนแบบรวมมือ รูปแบบการเรียนแบบอิสระ รูปแบบการเรียนแบบแขงขัน 

รูปแบบการเรียนแบบพึง่พา และรูปแบบการเรียนแบบหลีกเล่ียง ผลการวจิัยแสดงใหเหน็วา

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ที่มีรูปแบบการเรียนตางกนัมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไมแตกตางกนั  

 
5.2.2.2 ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

กลุมทดลองมคีาเฉลี่ยของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองรายดานดังนี้ การจัดการ

ตนเอง ( x = 3.68) ความตองการในการเรียนรู ( x = 4.12) การควบคุมตนเอง ( x = 4.05) และมีคา

สหสัมพนัธระหวางคุณลักษณะดานการจดัการตนเอง (r = 0.18) ความตองการในการเรียนรู (r = 

0.33) การควบคุมตนเอง (r = 0.06) ซึ่งมีสหสัมพนัธทางบวก (Positive Correlation) แปล

ความหมายไดวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน หมายถงึเมื่อผูเรียนมคีวามพรอมในการ

เรียนรูแบบนาํตนเองสูงจะสงผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงข้ึน   ดังนัน้หลักการจัดการเรียนการ

สอนตามทฤษฏีนี้ควรคํานงึถึงความพรอม ความสามารถและเวลาทีผู่เรียนจะเรียนไดดีที่สุด (ทิศนา 

แขมมณี, 2552 : 50-52, 58-59) 

 

เมื่อวิเคราะหความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา

ฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพแลวผลปรากฏวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะความตองการในการ

เรียนรูเทากับ 4.12 จากมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ กลาวไดวาอยูในระดับสูง 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูวิธกีารเรียน โดยการ
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กําหนดมุงหมายการเรียนรูของตนเอง รูวธิีการแสวงหาความรูจากแหลงความรูตางๆ   รวบรวม

ความรูและนาํมาสรุปเปนความรูใหม เปนลักษณะการเรียนดวยตนเอง ซึ่งเปนทกัษะการเรียนรูได

ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการอยางมีเปาหมายเปน

กระบวนการทีสํ่าคัญจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดดีดวยตนเอง    

 
5.2.2.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช 

                    ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสกิสวิทยาศาสตรชวีภาพ 
 

กลุมทดลองมคีาเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปน

ฐานรายดานอยูในระดับมาก ไดแกผูสอน ( x = 3.90)  กระบวนการเรียนรู ( x = 4.00)  ผูเรียน( x = 

4.05) และการสนับสนนุแหลงเรียนรู( x = 3.82) แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบ

การเรียนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึน สอดคลองกบัผลการวิจยัของ อาภรณ  แสงรัศมี (2543) เร่ือง ผลการ

เรียนแบบใชปญหาเปนหลักตอลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมและความพึงพอใจตอการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

แสดงใหเหน็วานักเรียนที่เรียนดวยวิธกีารเรียนแบบใชปญหาเปนฐานมีความพึงพอใจตอการเรียน

การสอนในระดับมาก  

 

จากผลการวิจยัคร้ังนี้แสดงใหเหน็วา  คาเฉลี่ยความพงึพอใจรายดานของผูเรียนแตกตาง

กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยดานผูเรียนมากที่สุด รองลงมาเปน 

กระบวนการเรียนรู ผูสอน  และ   การสนับสนุนแหลงเรียนรู ตามลําดับ    ที่เปนเชนนี้อภิปราย

ไดวา เนื่องจากรูปแบบการเรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึนนัน้  เนนผูเรียนเปนศูนยกลางจงึมกีจิกรรมที่ผูเรียน

เปนผูปฏิบัติ สืบเสาะหาความรูตามความตองการของตนเองโดยมีโจทยปญหาเปนตัวกระตุน และมี

กิจกรรมการถายทอดความรูที่ตนเองรวบรวบ สรุปจากการคนควาสาระความรูแลวนํามาแลกเปล่ียน

ความรูซึ่งกันและกันในกลุม   และผูเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น   ตองแสดง

บทบาททัง้เปนผูนาํในการนาํเสนอขอมูลทีต่นเองไดรับมอบหมายใหสืบคน บทบาทของผูตามที่

ยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืนทีม่ีเหตุและผลรองรับ   ตองใชทักษะตางๆ เชน การติดตอส่ือสาร การ

ทํางานเปนทีม เพื่อบูรณาการความรูที่สืบคนมา และในรูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบนี้  มีการ

ใชตัวอยางประกอบเนื้อหาทีเ่กี่ยวของกับชวีิตประจําวนั เนื่องจากผูวิจัยไดพฒันาโจทยปญหาที่

ใกลเคียง หรือเปนสถานการณจริงที่พบเห็น หรือขาวสารในชีวิตประจําวนั จงึเปนตัวกระตุนให

ผูเรียนเกิดความอยากรู และใชคําถามเพื่อผลักดันใหผูเรียนสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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สอดคลองกับการตอบขอคิดเห็น/ขอเสนอ แนะของผูเรียนในแบบสาํรวจความพึงพอใจ  เชน ไดรูจัก

การประยุกตความรูทางฟสิกสจากความรูในหนังสือมาใชในชีวิตจริงในชีวิตประจาํวนั หรือ ไดทราบ

วาชีวิตประจําวันเกี่ยวของกบัฟสิกสอยางมาก หรือ ปญหาที่ใหมานัน้ทาํใหไดแนวคิดใหมๆ ที่

นาสนใจ และสามารถหาวิธแีกปญหานั้นได โดยใชความรูที่มีอยูและรูจักการสืบคนหาขอมูลจากที่

ตางๆ  และ ไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะห สามารถมาประยุกตกบัชีวิตประจําวันได ไมไดเรียนแต

ทฤษฎีแลวสอบเปนคะแนน แตทาํใหไดคิดแกปญหาที่ไดมาโดยนําทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต ทําให

เขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากข้ึน 

 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานการสนับสนนุแหลงเรียนรูภายใน เทากบั 3.82 

จากมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ กลาวไดวาอยูในระดับมาก  แตอยางไรก็ตามจาก

การวิเคราะหคาเฉลี่ยรายดานแสดงใหเหน็วาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการสนับสนนุแหลงเรียนรู

เปนลําดับที ่ 4   เนื่องจากการเรียนในรูปแบบนี้แหลงสืบคนมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง   ดังนัน้ใน

การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานนี ้

มหาวิทยาลัยควรมีระบบการสืบคนขอมูลที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกตามความเหมาะสม เชน 

ทรัพยากรในหองสมุด ระบบการคนหาขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต ส่ืออิเล็กทรอนิกส จงึจะ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูดังกลาว ซึ่งเปนวธิีการเรียนรูทีเ่ร่ิมตนดวยการใช

โจทยปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควา ศึกษาหาความรู   ดวยวิธกีารตางๆ จากแหลง

วิทยาการทีห่ลากหลาย เพื่อนํามาใชในการแกปญหา (วลัลี สัตยาศัย, 2547 : 11) 

 

จากการพิจารณาคาสหสัมพันธของคะแนนความรูหลังเรียนกับความพึงพอใจตอรูปแบบ

การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชวีภาพของกลุม

ทดลอง ไดแก  ดานผูสอน (r  = 0.13) กระบวนการเรียนรู (r =0.32 ) ผูเรียน (r = 0.26) และ การ

สนับสนนุแหลงเรียนรู  (r = 0.02) แสดงใหเหน็วามีคาสหสัมพนัธทางบวก (Positive Correlation) 

ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของแคนด้ี และ ฟรอสท       (Candy 1991 ; Frost , 1996) 

ที่แสดงใหเหน็วา ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ

เรียนรูดวยตนเอง เนื่องจากผูเรียนมีความรูสึกเปนอิสระในการคนควาความรู ฝกเปนผูมีความ

รับผิดชอบ เพิม่ความมั่นใจในตนเอง ฝกทกัษะการคนควา  การขอความชวยเหลือ มกีารแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ เกิดการคิดสรางสรรค เกิดการคิดวิเคราะห เปดกวางในการรับส่ิงใหมๆ มีแรงจูงใจในการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง จึงสรุปไดวาความรูสึกของผูเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรูมาก  เพราะ
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ความรูสึกและเจตคติของผูเรียนมีอิทธพิลตอกระบวนรับรูเพื่อเกิดการเรียนรูของผูเรียน  หลักการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี ้  จงึเนนถึงความรูสึกของผูเรียนเปนหลัก  การสรางเจตคติทีดี่ตอ

การเรียนรูเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี   ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน ส่ิง

สําคัญประการหนึง่ คือ การทําใหผูเรียนเกดิความพงึพอใจในการเรียน ทําใหเกดิการเรียนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  การที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะตองอยู

ในสภาวะพงึพอใจเปนเบ้ืองตน   

 
5.2.2.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเรยีนตอรูปแบบการเรยีนรูแบบ 

นําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวชิาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

ผูเรียนในกลุมทดลองตอบแบบประเมินความพงึพอใจที่ใหเสนอความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ตอการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชา

ฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ สรุปไดดังนี้ 

1) ส่ิงที่ผูเรียนไดประโยชนจากรูปแบบการเรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึน  ผูเรียนสวนใหญมีความ

คิดเห็นตรงกนัวาไดพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหอยางมรีะบบ  การคนควาหาขอมูล การศึกษาหา

ความรูดวยตนเอง  การทํางานเปนกลุม การเปนผูนาํและผูตาม  สามารถนําความรูทางดานฟสิกส

มาประยกุตในชีวิตประจําวันได  แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรู

แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพที่พัฒนาข้ึนนัน้ ไดชวยให

ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวนัได 

2) ปญหา/อุปสรรคที่พบในกิจกรรมของการเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่พฒันาข้ึน  ผูเรียน

สวนใหญมีความคิดเหน็วาเวลาที่ใชในการเรียนไมเพยีงพอ เนื่องจากผูเรียนคุนเคยกับกจิกรรมการเรียน

ในรูปแบบที่ใชเวลาเรียนทั้งหมดภายในหองเรียน แตรูปแบบการการเรียนการสอนทีเ่นนกระบวนการ

เรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานนี้ผูเรียนจะตองจัดสรรเวลาในการศึกษาคนควา หรือ การ

สังเคราะหความรูนอกเวลาเรียนเพิม่เติม ดังนัน้ผูสอนตองชี้แจงวธิีการเรียน และการจัดสรรเวลาใน

การเรียนใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน  และผูเรียนมีความคิดเห็นวาโจทยปญหาที่กาํหนดใหสามารถ

ใชหัวขอทางฟสิกสไดหลายเร่ือง ทาํใหผูเรียนซ่ึงเคยชินกับโจทยทีม่ีหนึ่งคําถามหนึง่คําตอบ (One 

Problem One Result) มุงที่จะคนหาคําตอบตอสถานการณนัน้ดวยทฤษฎีทางฟสิกสเพียงเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง  ผูสอนจึงจาํเปนตองชี้แจงใหผูเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางรูปแบบการเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) กับวิธกีารเรียนรูแบบแกปญหา (Problem -

solving Method) 



  
145 

3) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการนาํรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่นนกระบวนการเรียนรู
แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานไปใชในการเรียนการสอนตอไป  สวนใหญผูเรียนตองการให

เพิ่มเวลาเรียนในแตละสัปดาหอยางนอย 1 ชั่วโมง สําหรับการประเมินการเรียนรูภายในข้ันที ่ 8 

ผูเรียนจะไมกลาประเมินตามความจริงเพราะบางคร้ังเกรงใจเพื่อน เกรงวาจะสงผลถึงคะแนนใน

การเรียน เนื่องจากผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาวทิยาลัยแพทยศาสตร ซึง่จะมกีารแขงขัน

สูงในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นผูสอนจึงจาํเปนตองชี้แจงผูเรียนใหเขาใจ

เกณฑของการประเมินผลทีช่ัดเจน และโจทยปญหาบางขอยงัไมชดัเจนในรายละเอียด การใช

ภาษาที่ผูเรียนเขาใจไมตรงกัน มกีารตีความไดหลายอยาง  และควรเพิ่มจาํนวนโจทยปญหาที่

เกี่ยวของกับชวีิตประจําวนัใหมากข้ึน รวมทั้งปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองอ่ืนๆ ดวย 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิัยไปใช 
 

ในการนํารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกส

วิทยาศาสตรชวีภาพ  ผูสอนควรทําดังนี ้

1) ศึกษาองคประกอบของรูปแบบการเรียนรูตามข้ันตอนทีก่ําหนดไว   ควรทําความเขาใจ
กับผูเรียนเกี่ยวกับวธิีการเรียนอยางชัดเจน  ชี้แจงใหผูเรียนเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองใน

กลุมยอย และควรมีเวลาในการใหคําปรึกษานอกชัน้เรียนเพื่อใหการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) เตรียมตัว  วางแผนการจัดการเรียนรู และเตรียมโจทยปญหา  

3) สํารวจแหลงทรัพยากรการเรียนรูทีม่ีอยู  เนื่องจากรูปแบบการเรียนรูดังกลาวควรมี

แหลงเรียนรูทีห่ลากหลายและเพียงพอ  สําหรับการสืบคนขอมูลของผูเรียน  และควรมีความรูดาน

การใชเทคโนโลยีสืบคนขอมลูเบ้ืองตนเพื่อใหคําแนะนาํแกผูเรียนได 

4) สรางแรงจูงใจผูเรียนในการทาํกจิกรรมการเรียนรูมากข้ึน เพื่อใหผูเรียนปรับตนเองใหมี

ลักษณะนิสัยที่เปนปจจัยชวยสนบัสนนุในการเรียนรูแบบนําตนเอง  เชน  ความมุงมัน่ ความต้ังใจ 

ความใฝรู  ความตองการพฒันาศักยภาพของตนเอง เจตคติที่ดีตอรายวิชาที่เรียน    
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5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจยัตอไป 
 
1) วิจัยกระบวนการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหา

เปนฐานในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพเชิงคุณภาพในแตละข้ันตอนทั้ง 8 ข้ันตอน 

2) วิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูเชิงกระบวนการที่มี
ผูเรียนมีสวนรวม เชน แบบการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนในช้ันเรียน 
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2522. 

ฐานิตา ไชยกาล. “การพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชวงช้ันที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โดยใชแบบฝกการอาน เนนเทคนิคการใชคําถาม 5W 1H.” 

[ออนไลน] เขาถึงไดจาก : http://www.gotoknow.org/blog/thanita1/191454, 10 ธันวาคม 

2552. 

ณัฐภาส   ถาวรวงษ . “การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) ของ

รายวิชาพรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต.” คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. 

ทศพร  แสงสวาง. กลยุทธการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับการเรียนดวยการคนพบดวยตนเอง.

ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี       

ราชมงคลธัญบุรี, 2546. 
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ทองจันทร  หงสลดารมณ. “ทักษะการแกปญหากับการเรียนรูโดยการใชปญหาเปนฐาน.” 

สงขลานครินทรเวชสาร. 6 (กรกฎาคม-มถิุนายน 2531) : 222-224. 

--------. การเขียนโมเดลการเรียนรูใน PBL. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติ.  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535. 

--------. “ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน”. ขาวสารกองบริการ การศกึษา. 6 (พฤศจิกายน-

ธันวาคม 2538) : 5-21. 

ทิศนา แขมมณี. ศาสตรการสอน: องคความรูเพื่อการกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ.        

พิมพคร้ังที ่10 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2552. 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ.  การพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียน : การศึกษา                

พหกุรณี.  รายงานการวิจัย, คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.  

ธวัชชัย รัตตัญู. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองทองถิน่.” วทิยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสยาม, 2551. 

นัจญมีย สะอะ. “ผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองและความพงึพอใจตอการจดัการเรียนรูของนักเรียน             

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวทิยาศาสตรศึกษา, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551 

นัดดา อังสุโวทัย. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมทีี่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนาํ

ตัวเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.” วทิยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขา

วิทยาศาสตรศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2550. 

น้ําทิพย รวยร่ืน. “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 โดยการเรียนแบบสเตอร่ีไลน.” 

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ,  สาขาหลักสูตรและการสอน,  มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนคร, 2547. 

นติยา  สําเร็จผล. “การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต.” การประชุม      

ทางวิชาการการวิจัยเกี่ยวกบัการปฏิรูปการเรียนรู. กรุงเทพ : สํานักวจิัยและพัฒนาการศึกษา 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 249-257 
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บุญชม ศรีสะอาด. การพัฒนาการสอน .กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2541. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ คูมือการวิจยัการเขียนรายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ. ภาควิชา

ศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546. 

--------. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร, กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท, 2551. 

บุญโรม สุวรรณพาหุ. “ความสัมพนัธระหวางรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร.” วิทยานพินธปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวทิยาการศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545. 

บุญศิริ อนันตเศรษฐ. “การพฒันากระบวนการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การเรียนรูของผูเรียนในระดับมหาวทิยาลัย.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาอุดมศึกษา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 

ผาสุวรรณ สนิทวงศ ณ อยุธยา. “บทบาทของอาจารยพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลแหง

ประเทศไทย.” วารสารการวดัผลการศึกษา. 10(30), (มกราคม- เมษายน 2532) : 61-71. 

พวงรัตน ทวีรัตน. วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร :         

สํานักทดสอบทางการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2540. 

พวงรัตน    บุญญานุรักษ. การเรียนรูโดยใชปญหา.ชลบุรี : มหาวทิยาลัยบูรพา, 2544. 

พิน  คงพูล. “ความพึงพอใจที่มีตอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต. ”  วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529.  

ภิญญาพัชน  ปลากัดทอง. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ

อุปสรรค ของนักเรียนระดับชวงช้ันที ่2.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ, สาขา

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. 

มัณฑรา  ธรรมบุศย. “การพฒันาคุณภาพการเรียนรูโดยใช PBL (Problem-Based Learning).” 

วิชาการ. 5 (กมุภาพนัธ 2545) :11-17. 

ยุทธการ   ศรีมาชัย. “ผลการเรียนรูในวิชาฟสิกสใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT.” 

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาการมธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร,

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546.  
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ยุวดี ฤาชา. สมรรถภาพในการสรางบทเรียน. การประชมุเชิงปฏิบัติการจัดการสอนโดยใชปญหา

เปนหลัก, สระบุรี : หองประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนพีระพุทธบาท, 2538. 

เยาวดี  วิบูลยศรี. การประเมินโครงการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัย

การศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536. 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี. การวัดผลและการสรางแบบสอบผลสัมฤทธิ์ .กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. 

มหาวิทยาลัยรังสิต .คูมือการศึกษามหาวทิยาลัยรังสิตปการศึกษา2552-2553. ปทุมธาน ี:  โรง

พิมพศูนยสนบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน, 2552.  

--------- ,สํานกังานประชาสัมพันธ. รังสิตรังสรรค 25 ป มหาวิทยาลัยรังสิต 2528-2553. 

ปทุมธาน ี: ม.ป.ท, 2553. 

--------,คณะวทิยาศาสตร, ภาควิชาฟสิกส. คูมือบุคลากรภาควิชาฟสิกส. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

ราตรี  เกตบุตตา. “ผลการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานตอความสามารถในการแกปญหาและ

ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา.” วิทยานพินธปริญญา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2546. 

รุง    แกวแดง. ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2543. 

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), สํานักงาน. “พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545.” กรุงเทพฯ :      

ม.ป.ท., 2547. 

ลาวัณย   ทองมนต. “การเปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองระหวางครูนักวิจัย และ

ครูที่ไมเปนครูนักวจิัย.” วทิยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยการศึกษา 

คณะครุศาสตร,  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,  

2550. 

ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.  เทคนิคการวจิัยทางการศึกษา.  (พิมพคร้ังที ่5)  กรุงเทพฯ : 

 สุวีริยาสาสน, 2538. 

วัลลี สัตยาศัย. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รูปแบบการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง.

กรุงเทพฯ : บุคเน็ท, 2547. 
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วิชาการ,กรม. การวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544.  

วิชาการ, กรม. สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรในหลักสูตรและ  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา

และพัสดุภัณฑ (รสพ.), 2545. 

วิมลสิทธิ์  หรยางกูร. พฤติกรรมมนุษยกบัสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบ

และวางแผน . กรุงเทพฯ. โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2526. 

“เวลาเปล่ียน..คะแนนฟสิกสเธอเปลี่ยน..ชางกระไร ใครหนอใครทาํ.” วารสารฟสิกสไทย. 25(3), 

(กันยายน-พฤศจิกายน 2551) : 19-24. 

ศศิธร  กุลสิริสวัสด์ิ . “ระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชีน้ําตนเองของนักศึกษาวทิยาลัย

เกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา.” วิทยานพินธปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา

การศึกษาผูใหญ,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538. 

ศิริชัย นามบุรี. “กรณีศึกษาการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน.” [ออนไลน]   เขาถึงไดจาก : 

http://edtech.edu.ku.ac.th/wbi/index.php?module=learn&next= next&chapter=4,  

10  ธันวาคม 2553. 

ศุภรัตน   แจมแจง  วิภาภรณ บุญทา และวราภรณ โตเติมศักด์ิ . “ผลการเรียนการสอนแบบใช

ปญหาเปนฐานตอความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ

นักศึกษาพยาบาลวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี.” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก : 

http://www.bcnr.ac.th/research/research18.php., 3 เมษายน 2552. 

ศุภิสรา  โททอง. “การเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับ
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คณะกรรมการดุษฎนีิพนธ 

 
1) ดร.วนิดา  พลอยสังวาลย   ประธานกรรมการ 

อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารธรุกิจ 

คณะมนุษยศาสตร    มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

2) รศ.ดร.รุจา  ผลสวัสด์ิ   กรรมการ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 

3) ผศ.ดร.อุบล  สรรพัชญพงษ   กรรมการ 

อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 

4) ดร.สุพัตรา  ประดับพงศ   กรรมการ 

อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 

5) ดร.มานิต  บุญประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 

อาจารยประจําสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน                     

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแผนการจัดการเรียนการสอน 
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

 
1) รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา 

ขาราชการบาํนาญ   คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2) รศ.ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ มหาวทิยาลัยรังสิต 

3) ดร.ธรรมนูญ  สุสําเภา 

รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

4) ดร.พิสิทธิ ์  ขันติวัฒนะกุล 

อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

5) ผศ.เสมา  สอนประสม 

อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณชีวการแพทย  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 
 

1) รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา 

ขาราชการบาํนาญ   คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2) ผศ.ดร.อุบล  สรรพัชญพงษ 

อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 

3) ดร.สุพัตรา   ประดับพงศ 

อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 

4) ดร.นครเทพ  ทิพยศุภราษฎร 

รองคณบดีฝายวิชาการ  และรักษาการหวัหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ  

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสํารวจความพงึพอใจตอรูปแบบการเรียนรู 
แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวชิาฟสิกสวิทยาศาสตรชวีภาพ 

 
1) รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา 

ขาราชการบาํนาญ   คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2) ผศ.ดร.อุบล  สรรพัชญพงษ 

อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 

3) ดร.สุพัตรา  ประดับพงศ 

อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 

4) ดร.นครเทพ  ทิพยศุภราษฎร 

รองคณบดีฝายวิชาการ  และรักษาการหวัหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ  

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือในการวิจัย 

 
ข. 1 แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ข. 2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

ข. 3 แบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 

ข. 4 แบบสํารวจความพงึพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหา

เปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย 
รหัสวิชา PHY135: ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  ชั้นปที่ 1 วิทยาลยัแพทยศาสตร 
หนวยที่ 1 หัวขอเรื่อง กลศาสตร   เวลา 5 สัปดาห (10 ชั่วโมง)  
 
เนื้อหา 

หนวยและการวัดทางชีวภาพ จลศาสตรการเล่ือนตําแหนงและการหมนุ พลศาสตรการ

เล่ือนตําแหนงและการหมนุ  งาน พลังงาน และกําลังของรางกาย คุณสมบัติความยดืหยุนของโครง

กระดูกและเนือ้เยื่อ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอนหนวยการเรียนนีแ้ลว  นักศึกษาจะมีความรู ทักษะ

กระบวนการ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคและความสามารถดังนี ้

(1) บอกนิยามของหนวยในระบบเอสไอ และยกตัวอยางหนวยในระบบเอสไอไดถูกตอง 

(2) สามารถแปลงหนวยจากระบบอังกฤษเปนหนวยระบบเอสไอได 
(3) เลือกใชคําอุปสรรคและแทนคาดวยคาพหคูุณไดอยางถกูตอง 
(4) บอกตําแหนงของวัตถุโดยใชกรอบอางอิงระบบพกิัดฉากหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ

ได 

(5) อธิบายนิยามของปริมาณสเกลาร  และปริมาณเวกเตอรพรอมทัง้ยกตัวอยางไดถูกตอง 
(6) บอกนิยามของคําวาระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว อัตราเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วขณะใด

ขณะหนึง่  ความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วขณะใดขณะหนึง่  ความเรง  ความเรงเฉลี่ย ความเรง

ขณะใดขณะหน่ึง และความหนวงได 

(7) บอกนิยามของแรงลัพธและคํานวณหาแรงลัพธใชกรอบอางอิงระบบพกิัดฉากหน่ึงมติิ 

สองมิติ และสามมิติได 

(8) บอกไดวาการเคล่ือนที่ในหนึ่งมิติในกรอบอางอิงระบบพิกัดฉาก เปนการเคล่ือนที่ไป

ตามแกน X  หรือเคลื่อนที่ไปตามแกน Y   หรือเคลื่อนที่ไปตามแกน Z  เพียงแกนใดแกนหนึง่ 

(9) บอกนิยามของการเคลื่อนทีแ่บบหนึง่มิติในแนวราบและคํานวณปริมาณการเคล่ือนที่
แบบหนึง่มิติในแนวราบได 

(10)  บอกนยิามของการเคลื่อนทีแ่บบตกอิสระและคํานวณปริมาณการเคล่ือนที่แบบตก

อิสระได 



  
168 

(11) บอกนิยามของการเคลื่อนทีแ่บบหนึง่มิติในแนวด่ิงและคํานวณปริมาณการเคล่ือนที่
แบบหนึง่มิติในแนวด่ิงได 

(12)  บอกนยิามของการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทลและคํานวณปริมาณการเคล่ือนที่แบบ

โพรเจกไทลได 

(13)  บอกนยิามของการเคลื่อนทีแ่บบวงกลมและคํานวณปริมาณการเคล่ือนที่แบบ

วงกลมได 

(14)  บอกนยิามของแรง และมวลได 

(15)  อธิบายกฎการเคล่ือนที่ของนิวตันทัง้ 3 ขอและยกตัวอยางสถานการณที่อธิบายดวย

กฎการเคลื่อนที่ของนวิตันได 

(16)  คํานวณหาปริมาณการเคล่ือนที่ตามกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน  3 ขอได 

(17)  อธิบายการดึงกระดูก(traction)ในทางการแพทยโดยใชความรูเร่ืองกฎการเคล่ือนที่

ของนิวตันได 

(18) บอกนิยามของสภาพสมดุล สมดุลสถิต สมดุลจลน โมเมนต โมเมนตแรงคูควบ 

สมดุลเสถียร สมดุลไมเสถียร และสมดุลสะเทนิได 

(19)  คํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวของกับสภาพสมดุลโดยใชเงื่อนไขของสมดุลให 

(20)  นาํความรูเร่ืองสมดุลไปอธบิายสถานการณบางอยางในชีวิตประจาํวนัและทางการ

แพทยได 

(21)   บอกนิยามของสภาพยืดหยุน ขีดจํากัดการแปรผันตรง ขีดจํากัดสภาพยืดหยุน จดุ  

แตกหัก ความเคน  ความเครียดและคามอดูลัสได  

(22)  นาํความรูเกี่ยวกับสภาพยืดหยุนไปอธิบายสถานการณบางอยางในชวีิตประจําวนั

และทางการแพทยได 

(23)  บอกนยิามของงานทางฟสิกส และอธิบายความแตกตางระหวางงานในชีวิตประจําวนั

และงานทางฟสิกส และ คํานวณหางานท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณทีก่ําหนดใหได 

(24)  บอกนยิามพลังงานศักยโนมถวง  พลังงานศักยสปริง พลังงานจลนได และคํานวณ

ปริมาณที่เกี่ยวของได 

(25)  สรุปความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานจลน และกฎการอนุรักษพลังงานได 

(26)  บอกนยิามของกําลัง และ คํานวณปริมาณที่เกี่ยวของได 

(27)  อธิบายการทาํงานของเคร่ืองกลอยางงายและยกตัวอยางเคร่ืองกลทีน่ําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
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(28)  บอกนยิามของโมเมนตัม การดล และแรงดล และ คํานวณปริมาณทีเ่กี่ยวของได 

(29)  อธิบายความแตกตางระหวางการชนในหนึ่งมิติ และการชนในสองมิติได 

(30)  อธิบายความแตกตางระหวางการชนแบบยืดหยุน และการชนแบบไมยืดหยุนและ

คํานวณปริมาณที่เกี่ยวของในการชนจากสถานการณที่กาํหนดใหได 
 
สาระการเรียนรู 

1. หนวยระบบเอสไอเปนหนวยของปริมาณทางฟสิกสที่เปนสากล ประกอบดวยหนวย

ฐาน 7 หนวย  หนวยอนพุัทธ และหนวยเสริม 

2. หนวยฐาน (Base  units)  เปนการกําหนดหนวยบอกปริมาณตางๆ  7  ปริมาณ   

3. หนวยอนุพทัธ (Derived  units)   เปนหนวยที่ไดจากการนําเอาหนวยฐานมาสัมพนัธ

กันโดยอาศัยความสัมพันธทางคณิตศาสตร เกิดเปนหนวยอนพุัทธ   

4. หนวยเสริม (Supplementary units)   เปนหนวยในการวดัมุม  

5. คําอุปสรรคเปนคําที่ใชประกอบหนวยระบบเอสไอที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ คํา

อุปสรรคที่ใชบอยคร้ังคือ พิโค นาโน ไมโคร มิลลิ เซนติ กิโล เมกกะ และจิกะ  

6. คาพหุคูณเปนเลขสิบยกกําลังที่ใชเขียนแทนคําอุปสรรคในหนวยระบบเอสไอ เชน 
1210− แทนพิโค 910− แทนนาโน 610− แทนไมโคร 310− แทนมิลลิ 210− แทนเซนติ 310 แทนกิโล 610

แทนเมกกะ 910 แทนจิกะ เปนตน 

7. ปริมาณทางฟสิกส มี 2 ชนิด  คือปริมาณสเกลารเปนปริมาณที่มีขนาดเพียงอยางเดียว 

สวนปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่ทั้งขนาดและทิศทาง 

8. ตัวอยางปริมาณสเกลาร เชน  มวล ระยะทาง อัตราเร็ว เวลา อุณหภูมิ งาน พลังงาน 

กําลัง โมเมนต ฯลฯ 

9. ตัวอยางปริมาณเวกเตอร  เชน การกระจัด ความเร็ว ความเรง( av )  ความเรงของแรง

โนมถวงของโลก( gv )  แรง  แรงระหวางประจุไฟฟา แรงดึงดูดระหวางมวล  ทอรก เปนตน 

10. การรวมกันของปริมาณเวกเตอรมีวิธีหาขนาดของเวกเตอร 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 การสราง

รูปเหล่ียมปด และ วิธีที่ 2  การคํานวณโดยใชสมการ  θcosAB2BAR 22 ++=
v

    

11. การคูณปริมาณเวกเตอรมี 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 การคูณแบบดอทโพรดักส(Dot product) 

ผลลัพธที่ไดจะเปนปริมาณ สเกลาร และ วิธีที่ 2 การคูณแบบครอสโพรดักส (Cross product)

ผลลัพธที่ไดจะเปนปริมาณเวกเตอร 

12. องคประกอบของการเคล่ือนที่ในหนึ่งมิติประกอบดวย ระยะทาง( S )  การกระจัด( S
v

) 

อัตราเร็ว( v )  ความเร็ว ( vv )และ ความเรง( av ) 
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13. การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติในกรอบอางอิงระบบพิกัดฉาก เปนการเคล่ือนที่ไปตามแกน X  

หรือเคลื่อนที่ไปตามแกน Y   หรือเคลื่อนที่ไปตามแกน Z  เพียงแกนใดแกนหนึ่ง 

14. การตกอิสระ หมายถึง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติในแนวด่ิงที่มีความเร็วตนเปนศูนย   

15. สมการการเคล่ือนที่ในแนวราบมีดังนี้ 

S  = 2

2
1 atut +  

v  = atu +  
2v  = aSu 22 +  

16. สมการการเคล่ือนที่ในแนวด่ิงมีดังนี ้

S  = 2

2
1 gtut +  

v  = gtu +  
2v  = gSu 22 +  

17. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลเปนการเคล่ือนที่ไปพรอมกันทั้งในแกนx และแกน y โดย

มีเวลาเปนปริมาณทีท่ําใหการเคล่ือนที่สองแกนสัมพนัธกัน 

18. สมการการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล  ในกรณีที่วัตถุโพรเจกไทลทาํมมุθ กับแกน X มี

ดังนี ้

แกน X ; xu  = θcosu  

xS   tu θcos  
แกน Y;  yu  = θsinu  

yS  = 2

2
1sin gttu +θ  

yv  = gtu y +  
2
yv  = gSu y 22 +  

19.  การเคลื่อนทีแ่บบหมุนเปนการเคล่ือนที่มขีนาดของความเร็วคงตัว แตมีทิศการเคล่ือนที่

เปล่ียนแปลง 

20. องคประกอบของการเคล่ือนที่แบบหมนุประกอบดวย การกระจัดเชิงมุม( θ ) ความเร็ว

เชิงมุม (ω ) ความเรงเชิงมุม (α )   ความเรงสูศูนยกลาง  ( ca )  คาบ ความถี ่ 
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21. สมการการเคล่ือนที่แบบหมนุมีดังนี ้

T  = 
f
1  

θ  = 2
0 2

1 tt αω +  

ω  = tαω +0  
2ω  = αθω 22

0 +  

22. กฎการเคลื่อนที่ของนวิตันมี 3 ขอ คือ  

(1) เมื่อวัตถุอยูในสภาพหยุดนิง่ หรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที ่ ถูกกระทําดวยแรงหลาย
แรงแลววัตถุยงัรักษาสภาพการเคล่ือนที่เดิม แสดงวาแรงลัพธที่กระทาํตอวัตถุเปนศูนย เรียกวากฎ

ความเฉ่ือย  แสดงดวยสมการ ∑F
v

 = 0  

(2) เมื่อออกแรงกระทําตอวัตถทุําใหวัตถุมีความเรง แสดงวาแรงลัพธทีก่ระทาํตอวัตถมุีคา
เทากับผลคูณของมวลและความเรง   แสดงดวยสมการ ∑F

v
 = ma  

(3) วัตถุคูใดคูหนึง่เมือแรงกิริยากระทาํจะมีแรงปฏิกิริยาเกิดข้ึนในทิศตรงกนัขาม แตมี

ขนาดเทากนั แสดงดวยสมการ actionF
v

 = reactionF
v

    

23. โมเมนตเปนปริมาณไดจากผลคูณของแรงกับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงที่ต้ังฉากกับ
แรง มี 2 ประเภท คือ โมเมนตตามเข็มนาฬิกา และโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา 

24. ทอรคเปนปริมาณเวกเตอรทีไ่ดจากผลคูณแบบครอสระหวางระยะทางจากจุดหมนุถึง
แนวแรงกับแรง  ทิศของทอรคจะต้ังฉากกบัระนาบของระยะทางและแรง 

25. วัตถุที่อยูในสมดุลจะอยูในเงื่อนไข 2 ขอ คือ  

(1) แรงลัพธทีก่ระทํามีคาเทาศูนย แสดงดวยสมการ   ∑F
v

  = 0  

(2) ทอรคลัพธที่กระทํามีคาเทาศูนยแสดงดวยสมการ  ∑τv   = 0  

26. การดึงกระดูก(traction) เปนการประยุกตความรูเร่ืองกฎการเคล่ือนทีข่องนิวตัน และ

สภาพสมดุลในทางการแพทย 

27. ความเคนเกิดจากแรงที่กระทําตอหนึง่หนวยพืน้ที่ มหีนวยเปนนวิตันตอตารางเมตร 
28. ความเครียดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อมีแรงกระทํา คํานวณไดจากมิติของ

รูปรางเดิมตอมิติของรูปรางที่เปล่ียนไป 

29. คาโมดูลัสเปนสมบัติความยดืหยุนของสสารที่คํานวณไดจากอัตราสวนระหวางความ
เคนกับความเครียด 

30. งานเปนปริมาณสเกลารที่เกดิจากผลคูณระหวางแรงที่กระทําใหวัตถุเคล่ือนที่กับ
ระยะทางที่วัตถุเคล่ือนที่ในแนวแรง  
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31. โมเมนตัมเชิงเสนเปนปริมาณเวกเตอรที่เกดิจากผลคูณระหวางแรงกับความเร็ว โมเมนตัม
จะมีทิศเดียวกบัความเร็ว 

32. โมเมนตัมเชิงมุมเปนปริมาณเวกเตอรที่เกิดจากผลคูณแบบครอสระหวางรัศมีการหมุน
กับโมเมนตัมเชิงเสน   โมเมนตัมเชิงมุมจะมีทิศต้ังฉากกบัการหมุน 

33. พลังงานศักยโนมถวงเปนพลังงานที่สะสมในวัตถุจะมขีนาดแปรผันตามความสูงจาก
พื้นที่เปนระดับอางอิง   สมการคือ    pE  = mgh  

34. พลังงานศักยสปริงเปนพลังงานที่สะสมในสปริงจะมีขนาดแปรผันตามระยะของสปริง

เมื่อสปริงมีคานิจสปริงคงทีค่าหนึ่ง สมการคือ    
springpE    =   2

2
1 kx  

35. พลังงานจลนเปนพลังงานขณะที่วัตถเุคล่ือนที่ดวยความเร็วจะมีขนาดแปรผันตาม

ความเร็วยกกาํลังสอง  สมการคือ    kE    =  2

2
1 mv  

36. เมื่อวัตถุเคล่ือนที่ในแนวดิ่งดวยแรงโนมถวงของโลกเพยีงอยางเดียวผลรวมพลังงานกล
ทุกตําแหนงมคีาคงตัว เรียกวาหลักการอนรัุกษพลังงาน 

37. ความสัมพันธของงานและพลังงานเปนตามสมการ   W  = kp EE Δ+Δ  

38. กําลัง หมายถงึ อัตราสวนระหวางงานท่ีกระทําตอหนึง่หนวยเวลา 

39. การชนเปนการถายทอดโมเมนตัมทั้งในหนึ่งมิติ และ สองมิติ มี 2 ลักษณะคือการชน

แบบยืดหยุน และการชนแบบไมยืดหยุน 

40. การชนในหนึง่มิติเปนการชนที่มีทิศทางการเคล่ือนที่ทัง้กอนชนและหลังชนอยูในแนว
เดียวกนัและผานจุดศูนยกลางมวล 

41. การชนในสองมิติเปนการชนที่มีทิศทางการเคล่ือนที่ทัง้กอนชนและหลังชนไมอยูใน
แนวเดียวกนัและไมผานจุดศูนยกลางมวล 

42. การชนแบบยดืหยุนสรุปไดวาผลรวมของโมเมนตัมกอนชนเทากับผลรวมของโมเมนตัม
หลังชน และผลรวมของพลังงานจลนกอนชนเทากับผลรวมของพลังงานจลนหลังชน 

43. การชนแบบไมยืดหยุนสรุปไดวาผลรวมของโมเมนตัมกอนชนเทากับผลรวมของ
โมเมนตัมหลังชน แตผลรวมของพลังงานจลนกอนชนไมเทากบัผลรวมของพลังงานจลนหลังชน 

44. เคร่ืองกล หมายถงึเคร่ืองมือที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทาํงานโดยชวยผอนแรง

หรือไมผอนแรงก็ได ตัวอยางเคร่ืองกลทีช่วยผอนแรง เชน พืน้เอียง คานอันดับสอง  เปนตน 

ตัวอยางเคร่ืองกลที่ไมชวยผอนแรงเชนคานอันดับสาม เปนตน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
1. ครูชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและวัตถุประสงคของ

รายวิชา อธิบายรูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานใหกลุมผูเรียนทราบ(ใชเวลา 

30  นาท)ี 

2. ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดรายละเอียดของเกณฑการวัดและการประเมินการเรียนรู
(ใชเวลา 20  นาท)ี 

3. ใหผูเรียนตอบแบบวัดสัมฤทธิผลวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพแบบปรนัย จํานวน 80 

ขอ (ใชเวลา 90  นาท)ี เปนคะแนนกอนเรียน 

4. ครูแยกช่ือกลุมทดลอง 30 คน จากผูเรียนกลุมเรียน 02 จํานวน 58 คน  จับสลากช่ือ 

แบงกลุมจาํนวนกลุมละ 10 คน จํานวน 3 กลุม   สวนจํานวนผูเรียนทีเ่หลือ 28 คน จับสลาก

แบงกลุมละ 10 คน จํานวน   1 กลุม  และ กลุมละ 9 คน จํานวน 2  กลุม (ในการจับสลากกลุม

ผูเรียน ครูควรเตรียมมาลวงหนา แลวประกาศชื่อในหองเรียน) 

5. ครูชี้แจงรายละเอียดหนาที่ของสมาชกิภายในกลุม (ใชเวลา 20  นาท)ี 

6. ผูเรียนกาํหนดหนาที่ของสมาชิกภายในกลุมตามเกณฑของแตละกลุม (ใชเวลา 20  นาท)ี 

7. ครูชี้แจงวัตถุประสงคของแผนการสอนหวัขอเร่ืองกลศาสตร (ใชเวลา 20  นาท)ี 

8. ครูจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานดังนี ้
 ข้ันที่ 1 การเตรียมผูเรียน (Introduction) ครูใหความรูหลักการและทฤษฎีในหวัขอเร่ือง

กลศาสตร  หลังจากนัน้ครูแสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาหัวขอเร่ืองกลศาสตรโดยรวมกับผูเรียน 

แสดงบทบาทสมมติในกระบวนการวิเคราะหปญหา การวางแผนงาน การสืบคน การสังเคราะห 

การสรุป (ใชเวลา 145  นาท)ี 

 ข้ันที่ 2 เผชญิปญหา (Problem) กําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนกลุมละ 1 โจทยปญหา 

กระตุนความสนใจและความตองการในการสืบสอบหาความรู เปนปญหาฟสิกสที่เกี่ยวกับชีวภาพที่

ทาทายความคิดและความใฝรูของผูเรียน (ใชเวลา 30  นาท)ี 

 ข้ันที่ 3 วิเคราะหปญหา (Analysis) ผูเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นตอโจทยปญหา 

ผูเรียนศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษาดังกลาวในประเด็นเนื้อหาหรือหวัขอเร่ืองทฤษฎีที่เกี่ยวของ

พยายามหาเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อทดสอบความคิด (ข้ันที่ 3 ถึง ข้ันที่ 6  นอกหองเรียนใชเวลา  2 

สัปดาห โดยทาํงานรวมกนัเปนกลุม) 
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 ข้ันที่ 4 วางแผนงาน (Planning) ผูเรียนแตละกลุมวางแผนในการแสวงหาขอมูลโดยใช

คําถามตอโจทยปญหาที่ไดรับวา ปญหานัน้มีสมมติฐานอยางไร แสวงหาขอมูลอยางไร ใชเคร่ืองมอื

อะไร วิเคราะหขอมูลอยางไร สรุปอยางไร 

 ข้ันที ่ 5 สืบคน (Investigation) ผูเรียนดําเนินการแสวงหาความรูตามแผนที่ไดกาํหนดไว    

โดยคนควาหาความรูทีเ่กี่ยวของ จากแหลงคนควา เชน จากหนงัสือ ตํารา เอกสารตางๆในหอสมุด 

อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 ข้ันที ่ 6 สังเคราะห (Synthesis) ผูเรียนรวบรวมความรูที่ไดจากการสืบคนนาํมา

สังเคราะหเพื่อใชในการตัดสินหรือเลือกเหตุผลของเหตุการณที่เกิดข้ึน 

 ข้ันที ่ 7 สรุป (Conclusion) ผูเรียนรวบรวมขอมูลที่ไดการแสวงหา วเิคราะหขอมูล 

สังเคราะห สรุปผลการตอบโจทยปญหา และกลุมนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาในคาบเรียน

ตามลําดับกลุมโดยทกุคนในกลุมเปนผูรวมนําเสนอ เมือ่นําเสนอครบทุกกลุม ผูเรียนทกุคนอภิปราย

ผลรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการแกโจทยปญหาโดยครูเปนพี่เล้ียงในการสรุป (ใชเวลา190  นาท)ี 

 ข้ันที ่ 8 การประเมินผลการเรียนรู  (Learning assessment ) การประเมินการวิเคราะห

ปญหา   การประเมินการวางแผนงาน  การประเมินการสืบคน  การประเมินการสังเคราะห และ

การประเมนิการสรุป (ใชเวลา 30  นาท)ี 

9. ใหผูเรียนแตละกลุมต้ังโจทยปญหาหัวขอเร่ืองกลศาสตร กลุมละ 1 ขอ และแสดงวิธีการ

แกโจทยปญหาในแนวทางการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานสงเปนการบาน (ใชเวลา

นอกหองเรียน 1 สัปดาห โดยทํางานรวมกนัเปนกลุมแลวสงตามวนัทีค่รูกําหนด) 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนงัสือ ตํารา ทีเ่กี่ยวของทีแ่จงไวในบรรณานุกรมทายหนังสือฟสิกสวิทยาศาสตรชวีภาพ   

หนงัสือ ตํารา อ่ืนๆในสํานักหอสมุด Website ของมหาวิทยาลัยตางประเทศ ส่ือ e-learning 

2. ใบงานโจทยปญหาหัวขอเร่ืองกลศาสตร สําหรับผูเรียนกลุมละ 1 โจทยปญหา 

3. แบบวัดสัมฤทธิผลวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ เปนแบบปรนัย จํานวน  80 ขอ 

 
การประเมินการเรยีนรูดวยการใชแบบประเมิน 

1.  ครูและนักเรียนประเมนิการเรียนรูโดยใชแบบประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรมตาม
รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

2. ครูประเมินจากแบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
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(ตัวอยาง) 
โจทยปญหาหัวขอกลศาสตร 

ลุงสมชายอาย ุ65 ป สูง160 เซนติเมตร หนกั 80 กิโลกรัมอาศัยอยูในชนบททีห่างไกลแหง

หนึง่มีประวัติมีอาการหนามืดและเปนลมโดยเปนคร้ังสุดทายเมื่อเดือนที่ผานมา ในวนันี้ขณะที่ลุง

สมชายทําอาหารอยูในครัวมีอาการหนามืดและเปนลม ทาํใหลุงสมชายลมลงในลักษณะทรุดตัวลง

ในแนวด่ิงทาํใหบริเวณสวนกนกระแทกกบัพื้นและหยุดในเวลา 2 วินาท ีหลานของลุงสมชายจึงนาํ

ลุงสมชายไปทีส่ถานีอนามัยใกลบาน ในสถานการณดังกลาวเจาหนาที่อนามัยควรตัดสินใจ

ดําเนนิการตามกรณีใด โดยใหใชเหตุผลทีอ่ธิบายดวยความรูดานฟสิกส 

1. กรณีที่  1  ทําการรักษาตามอาการใหกับลุงสมชายแลวใหกลับบานพักผอน   

2. กรณีที่ 2 สงตอลุงสมชายไปตรวจที่โรงพยาบาลซ่ึงมีเคร่ืองฉายรังสีเอ็กซที่อยูหาง

จากบานลุงสมชาย  120 กิโลเมตร 
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แบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการเรยีนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 
ขั้นเผชิญปญหา 
 นักศึกษาคิดวาจากโจทยปญหาที่กําหนดใหประเด็นใดเปนปญหาที่ตองการคําตอบ 

(ใหนักศึกษาแสดงคําตอบ และใหเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงเลือกประเด็นนัน้เปนปญหา ) 

ประเด็นปญหา เหตุผลของการต้ังประเด็นปญหา 

เจาหนาที่อนามัยควรตัดสินใจดําเนนิการตาม

กรณีใด 

การที่เจาหนาที่อนามัยตองตัดสินใจวาควรทํา

ตามกรณีใดเพราะถาเลือกผิด อาจจะสงผลตอ

อาการเจ็บปวยของลุงสมชายตอไปในอนาคต 

เจาหนาที่อนามัยทาํการรักษาตามอาการใหกับ

ลุงสมชายแลวใหกลับบานพกัผอน 

การเลือกกรณีนี้เหมาะสมถาลุงสมชายไมไดรับ

บาดเจ็บมาก ทําใหลุงสมชายไมตองส้ินเปลือง

เงิน และเวลาในการเดินทาง แตถาลุงสมชายมี

การบาดเจ็บทีเ่กิดจากกระดูกหักหรือแตกราว 

ลุงสมชายจะไมไดรับการรักษาทีถู่กตองจะ

สงผลทาํใหกระดูกติดกันอยางผิดรูปราง หรือมี

อาการปวดเร้ือรังบริเวณอวยัวะที่กระแทกพื้น 

เจาหนาที่อนามัยสงตอลุงสมชายไปตรวจท่ี

โรงพยาบาลซึง่มีเคร่ืองฉายเอ็กซเรยที่อยูหาง

จากบานลุงสมชาย  120 km  

การเลือกกรณีนี้เหมาะสมถาลุงสมชายมีการ

บาดเจ็บที่เกิดจากกระดูกหกัหรือแตกราว การ

เอ็กซเรยจะชวยในการวางแผนการรักษาได

อยางถูกตอง แตถาลุงสมชายไดรับบาดเจ็บ

เพียงเล็กนอยจะทาํใหลุงสมชายเสียคาใชจาย 

และเวลาในการเดินทางโดยไมจําเปน 
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ขั้นวิเคราะหปญหา 
  นกัศึกษาคิดวาจากโจทยปญหาที่กําหนดใหนาํความรูดานฟสิกสหัวขอใดมาอธิบายใน

แตละประเด็น 

(ใหนักศึกษาคนหาประเด็นสําคัญที่โจทยปญหากําหนดให และเลือกหวัขอเร่ืองในความรูดาน

ฟสิกสมาเช่ือมโยงกับประเด็นสําคัญนัน้ ) 

ประเด็นจากโจทยปญหาทีก่ําหนดให ความรูดานฟสิกสหัวขอเร่ือง 

ลุงสมชายอาย ุ65 ป สูง160 เซนติเมตร หนกั 

80 กิโลกรัม 

 มวล 

 น้ําหนกั 

 จุดศูนยกลางมวล 

ลุงสมชายลมลงในลักษณะทรุดตัวลงในแนวด่ิง

ทําใหกนกระแทกกับพืน้และหยุด 

 การตกอิสระ 

 โมเมนตัม 

 แรงดล 

 กฎการเคลื่อนที่ของนวิตัน(ขอที่ 3 ) 

เจาหนาที่อนามัยทาํการรักษาตามอาการใหกับ

ลุงสมชายแลวใหกลับบานพกัผอน 

เจาหนาที่อนามัยสงตอลุงสมชายไปตรวจท่ี

โรงพยาบาลซึง่มีเคร่ืองฉายเอ็กซเรยที่อยูหาง

จากบานลุงสมชาย  120 km 

 ความเคน  

 ความเครียด  

 คายังมอดูลัส 
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ขั้นสืบคน 
  นกัศึกษาคิดวาจากโจทยปญหาที่กําหนดใหสามารถสืบคนขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห

ปญหานี้จากแหลงใดบาง? 

(ใหนักศึกษาดําเนนิการแสวงหาความรูตามแผนที่ไดกาํหนดไว    โดยคนควาหาความรูที่เกี่ยวของ 

จากแหลงคนควา เชน จากหนงัสือ ตํารา เอกสารตางๆในหอสมุด อินเตอรเน็ต ฯลฯ) 

ประเภท แหลงคนควา ระบุอางอิงตามบรรณานุกรม หัวขอเร่ืองที่อางอิง 

หนงัสือ หองสมุด กาญจนา  จันทรประเสริฐ,ฟสิกส

วิทยาศาสตรชีวภาพ , 

สํานักพิมพศูนยพัฒนาการเรียน

การสอน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปทุมธานี : 2552. 

 การตกอิสระ 

 โมเมนตัม 

 แรงดล 

 กฎการ

เคล่ือนที่ของ

นิวตัน(ขอที่ 3 ) 

หนงัสือ หองสมุด ชัยวิทย   ศิลาวัชนาไชย,ฟสิกส

วิ ท ย า ศ า ส ต ร ชี ว ภ า พ , 

สํ า นั ก พิ ม พ โ อ เ ดี ย น ส โ ต ร 

กรุงเทพฯ : 2527. 

 ความเคน  

 ความเครียด  

 คายังมอดูลัส

ของกระดูก 

website  อินเตอรเน็ต Center of mass. [ออนไลน]

เขาถึงไดจาก: 

http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/HBASE/cm.html, 

13 มีนาคม 2553. 

 มวล 

 น้ําหนกั 

 จุดศูนยกลาง

มวล 

website  อินเตอรเน็ต เชิงกราน.[ออนไลน]เขาถึงได

จาก: 

http://th.wikipedia.org/,13 

มีนาคม 2553. 

 กระดูกสวนกน 
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ขั้นวางแผนงาน (Planning) 
  นกัศึกษาคิดวาจากโจทยปญหาที่กําหนดใหจะวางแผนในการแกโจทยปญหานี้อยางไร 

(ใหนักศึกษาวางแผนในการแสวงหาขอมูล เชน สมมติฐานของปญหาคืออะไร  แสวงหาขอมูล

อยางไร  วิเคราะหขอมูลอยางไร สรุปอยางไร) 

รายการ ประเด็น ระยะเวลาดําเนินการ/

ผูรับผิดชอบหลัก 

สมมติฐานของปญหา เจาหนาที่อนามัยสงตอลุงสมชาย

ไปตรวจที่โรงพยาบาลซ่ึงมีเคร่ือง

ฉายเอ็กซเรยที่อยูหางจากบานลุง

สมชาย  120 km  เพราะกระดูกกน

กบของลุงสมชายมกีารแตกราว

จากการลม 

วันที่/เดือน/พ.ศ. 

นาย....................... 

นางสาว.................... 

แหลงแสวงหาขอมูล  หนงัสือ ตํารา เอกสาร  

ที่เกีย่วของกับความรูฟสิกสกล

ศาสตร 

 ส่ืออิเล็กทรอนกิสเอกสาร       

ที่เกีย่วของกับความรูฟสิกสกล

ศาสตร 

 websiteเอกสาร ที่เกี่ยวของกับ

ความรูฟสิกสกลศาสตร 

วันที่/เดือน/พ.ศ. 

นาย................... 

นางสาว.................. 

การวิเคราะหขอมูล นําปริมาณตางๆที่กาํหนดใหใน

โจทยปญหามาแทนคาในการ

คํานวณในสูตร สมการตางๆที่

วิเคราะหไวในข้ันวิเคราะหปญหา 

วันที่/เดือน/พ.ศ. 

นาย........................ 

นางสาว................. 

การสรุป นําคาที่คํานวณไดในการวิเคราะห

ขอมูลมาตรวจสอบสมมติฐานวา

เปนจริงหรือสอดคลองหรือไม 

วันที่/เดือน/พ.ศ. 

นาย......................... 

นางสาว.................... 
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ขั้นสงัเคราะห  
  นกัศึกษาคิดวาจากโจทยปญหาที่กําหนดใหและจากการวางแผนในการแกโจทยปญหา 

นักศึกษาคนพบขอมูลใดบาง? 

(ใหนักศึกษารวบรวมความรูที่ไดจากการสืบคนนาํมาสังเคราะหเพื่อใชในการตัดสินหรือเลือก

เหตุผลของเหตุการณที่เกิดข้ึน) 

  ลุงสมชายมีมวล  = kg80  

ลุงสมชายมีความสูง = cm160  

สมการการหาจุดศูนยกลางมวลของวัตถุแข็งเกร็งที่มีมวลกระจายสม่ําเสมอ คือ 

  cmrv    = 
∫
∫

dm

dmrr
 

จากทฤษฎีถากําหนดใหรางกายคนมีลักษณะเปนทรงกระบอกจะมีจุดศูนยกลางมวลอยูที่ตําแหนง

กึ่งกลางของความสูง ดังนัน้จุดcm ของลุงสมชายอยูที่ความสูงจากเทาข้ึนไป cm80  

คํานวณหาความเร็วของลุงสมชายที่ลมลงในลักษณะทรุดตัวลงในแนวด่ิงเปนการตกอิสระ 

  v    = gs2  

     = msm 8.0/8.92 2 ××  

     = sm /96.3  

คํานวณหาโมเมนตัมของลุงสมชายที่ลมลงกอนกระทบพื้น 

  1M    = mu  

     = ( )( )smkg /96.380  

     = smkg /.8.316  

หลังกระทบพืน้โมเมนตัมของลุงสมชายมีคาเปนศูนยเพราะลุงสมชายหยุดนิง่   

ดังนัน้คํานวณหาแรงดลไดจากสมการ 

  F    = 
t
P
Δ
Δ  

     = 
s

smkg
2

/.8.3160 −  

     = N4.158−  

จากการกฎการเคล่ือนที่ของนิวตันขอที3่ 

  actF
v

   = reactF
v

 

แรงตานเฉล่ียที่พืน้กระทําตอกนกบของลุงสมชาย 

1F    = N4.158  
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จากการศึกษาในกรณีผูสูงอายุลมในแนวด่ิงตําแหนงทีพ่บกระดูกหักจากการลมไดบอย  คือ  

ขอสะโพกซ่ึงมเีสนผานศูนยกลางเฉล่ีย mm44   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตารางจาก  http://images.google.co.th/imglanding?q=table%20of%20young%20modulus%20of%20femur&) 

จากการอานคาในตารางกระดูกขอสะโพกของลุงสมชายมีคาแรงเคนอัดสูงสุดเทากับ MPa145  

สมการของแรงเคนสูงสุด 

S    = 
A
F  

คํานวณหาแรงเคนสูงสุดที่กระดูกทนได 

2F    = )1076.1519)(/10145( 2626 mmN −××  

2F    = N365,220  

จากการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวา 1F  นอยกวาที่เปนคาสูงสุดที่ขอสะโพกทนได ดังนัน้สรุปได

วาขอสะโพกของลุงสมชายไมหัก และจากแรงที่คํานวณไดเปนเหตุผลทีท่ําใหเจาหนาที่อนามัย

เลือกกรณีที่  1 เจาหนาที่อนามยัทาํการรักษาตามอาการใหกับลุงสมชายแลวใหกลับบานพักผอน     

การเลือกกรณีนี้เหมาะสมถาลุงสมชายไมไดรับบาดเจ็บมาก ทําใหลุงสมชายไมตองส้ินเปลืองเงนิ 

และเวลาในการเดินทาง 
ขั้นสรุป 

 นักศึกษารวบรวมขอมูลที่ไดการแสวงหา วิเคราะหขอมูล สังเคราะห สรุปผลที่เปนการ

ตอบโจทยปญหา และตัวแทนของกลุมนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาในคาบเรียนคร้ังตอไป   

หลังจากที่นาํเสนอครบทุกกลุมให ผูเรียนทุกคนอภิปรายผลรวมกนัสรุปความรูที่ไดจากการแกโจทย

ปญหา   โดยครูเปนพี่เล้ียงในการสรุป 
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ขั้นประเมนิการเรียนรู 
1. นักศึกษาจะไดรับการประเมินจากครูโดยตรวจจากแบบบันทกึการทาํกิจกรรมตาม

รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

2. นักศึกษาจะไดรับการประเมินตนเอง   การประเมนิจากเพื่อน และการประเมนิจากครู  

โดยใชแบบประเมินการเรียนรูจากการทํากจิกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช

ปญหาเปนฐาน  
 

โจทยปญหาหัวขอกลศาสตร 
เรื่องที่ 1  

วันชัยขับรถลงมาตามถนนลงเนนิที่เปนเสนตรง ขณะทีจ่ะผานส่ีแยกในทนัใดนัน้เขาเห็นรถ

อีกคันหนึ่งที่ตัดผานถนนท่ีรถของเขาเคล่ือนที่อยูวิง่ฝาสัญญาณไฟแดงผานดานหนารถของเขา เขา

จึงเหยียบเบรกอยางกะทนัหัน ทาํใหรถล่ืนไถลไปตามถนนและหยุดจากตําแหนงเบรกเปนระยะ 

300 เมตร ตํารวจซึ่งเหน็เหตุการณทั้งหมดไดใหใบส่ังกบัรถคันนัน้ในขอหาขับรถฝาฝนไฟแดง และ

ใหใบส่ังกับวันชัยในขอหาขับรถเร็วกวาทีก่ําหนดคือ 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง เมื่อวันชัยกลับถงึบาน 

เขาศึกษาเร่ืองการเคลื่อนที่ในหนังสือฟสิกส เขารวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับเหตุการณดังนี้  

 สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลนระหวางยางลอรถกับพืน้ถนนเทากับ 0.6  

 สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถติระหวางยางลอรถกับพืน้ถนนเทากับ 0.8   

 เนินเขาทาํมุม 10 องศากับแนวราบ 

 จากคูมือรถยนตแสดงมวลของรถยนตเทากับ 900 กิโลกรัม 

จากขอมูลดังกลาววันชัยจะตอสูกับขอหาใบส่ังที่ไดรับหรือไม เพราะเหตุใด 
 

เรื่องที่ 2  
ธนพลเปนที่ปรึกษาดานเทคนิคของคณะละครสัตว(Circus) ซึง่จะมกีารแสดงใชคนแทน

กระสุนในการยิงปนใหญ ผูแสดงมีมวล 60 กิโลกรัม จะถูกยงิจากกระบอกปนที่ทาํมมุ 40 องศากบั

แนวราบ ปนใหญมีเสนผานศูนยกลาง 90 เซนติเมตร และสปริงที่ใชเปนสวนประกอบของปนใหญมี

คาคงที่ของสปริงเทากับ 1822 นิวตันตอเมตร โดยสปริงทีถู่กอัดจนมคีวามสูงจากพื้น 80 เซนติเมตร 

(วัดในแนวด่ิง) ผูแสดงจะนัง่บนเกาอ้ีที่อยูบนปลายสปริง หลังจากยงิแลวสปริงจะมคีวามสูง 100 

เซนติเมตร (วัดในแนวด่ิง) และสวนของเบาะรองนัง่ติดอยูที่ปายกระบอกปนสูงจากพื้น 120 

เซนติเมตร  ผูแสดงลอยในอากาศและตกลงในทิศตรงกันขามกับการยิง ธนพลไดใหนําถุงลมที่มี
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ความหนา 60 เซนติเมตร และทนตอการดลเฉล่ีย 2,850  กิโลกรัม-เมตรตอวินาท ีมารองรับ ผูแสดง

จะปลอดภัยหรือไม และผูแสดงใชเวลาทีล่อยในอากาศทั้งหมดเทาไร 
 

เรื่องที่ 3 ของตก 
 ขณะที่มานะกาํลังขับรถไปมหาวิทยาลัยวนัหนึ่ง  มานะตองผานอาคารที่กําลังกอสราง  ซึ่ง

ขณะนั้นมเีครนทีก่ําลังทาํงานยกแผนคอนกรีตมวล  2 ตันลอยสูงจากพืน้ถนน 22 เมตร มานะ

มองเหน็วาสายรัดแผนคอนกรีตขาดและแผนคอนกรีตกาํลังจะตกลงมา   ถาจุดทีร่ถมานะอยูหาง

จากตําแหนงที่แผนคอนกรีตตกลงในแนวราบ 300 เมตร และขณะนั้นมานะขับรถดวยอัตราเร็ว 72 

กิโลเมตรตอชั่วโมง มานะควรจะทาํอยางไร ระหวางการหยุดรถ กับการเรงความเร็วของรถดวย

ความเรงเทาไร เพื่อใหปลอดภัยจากแผนคอนกรีตที่ตกลงมา 
 

เรื่องที่ 4 บทภาพยนตร 
 วินัยไดรับการวาจางเปนที่ปรึกษาสําหรับภาพยนตรใหมเกี่ยวกับชวีประวัติของกาลิเลโอ 

ในฉากหนึ่งผูกาํกับกาํหนดบทภาพยนตรดังนี้   ผูแสดงเปนกาลิเลโอปนข้ึนบนยอดตึกสูง ซึง่เบ้ือง

ลางมีฝูงชนจํานวนมากที่ไมเช่ือในทฤษฎีของเขา  คนเหลานั้นแสดงอาการโกรธเคืองและตองการ

ทําราย นักแสดงมีชื่อเสียงอีกคนหนึง่ไดรับบทบาทใหขวางกอนหินที่ทาํจากวัสดุที่มีความยืดหยุน

เพื่อความปลอดภัยของนักแสดงทุกคน  กอนหนิปลอมถูกขวางข้ึนทํามมุ 60 องศากับแนวราบ ผู

กํากับไดกาํหนดใหกอนหนิตกกระทบตึก แลวสะทอนกลับมาในแนวราบกระทบใบหนานกัแสดงที่

ขวางซ่ึงมีความสูง160 เซนติเมตรพอดี วินัยจะใชความรูทางฟสิกสเพื่อคํานวณวานักแสดงที่ขวาง

กอนหินตองขวางดวยความเร็วตนเทาไร  ยนืหางจากตึกเปนระยะเทาไร และเวลาท่ีใชในการเกิด

เหตุการณนี้เทาไร เพื่อใหเปนตามบทภาพยนตร 
 



  
184 

เรื่องที่ 5 ความปลอดภัยของลฟิต 
ลิฟตในอาคารสูงแหงหนึ่งเกดิอุบัติเหตุตกลงมา  จากการเก็บขอมูลในการสอบสวนพบวา 

ลิฟตในอาคารนี้ถูกแขวนดวยสายเคเบิลทีท่ําจากลวดเหล็กที่มีเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร 

คลองผานรอกที่ติดกับสวนบนของหลังคา ลิฟตนี้กําหนดไวใหรับน้ําหนักคนสูงสุด 1500 กิโลกรัม 

น้ําหนกัลิฟต 600 กิโลกรัม มอเตอรไฟฟาที่ใชในการทาํงานใหลิฟตเคล่ือนที่ข้ึนหรือลงดวยความเรง 

g
4
1 ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุมีผูโดยสารลิฟตตามขอกําหนด การเกิดอุบัติเหตุคร้ังนี้เกิดจากการ

คํานวณผิดพลาดของวิศวกรหรือไม โดยคํานึงถึงคา Safety factor ดวย 

 
เรื่องที่ 6 การขนสงวสัดุ 

โรงพยาบาลแหงหนึง่ ต้ังอยูบนยอดเขาสูง ในการขนสงวัสดุตางๆข้ึนไปยังโรงพยาบาลใช

การติดต้ังลอที่มีมวล 5 กิโลกรัมคลองเชือกผูกกับตูสินคาขนาดใหญ (Logger) แลวหมนุลอดวย

กําลังคนดึงตูสินคาใหข้ึนไปตามเนนิเขาทีท่ํามมุ 30 องศากับแนวราบ และมีคาสัมประสิทธิ์แรง

เสียดทานระหวางพืน้ผิวของพื้นกับตูสินคาเทากับ 0.9   ถาตองการขนสงวัสดุที่มนี้าํหนักรวมกับตู

สินคาสูงสุด 2 ตัน ฝายจัดซื้อจะเลือกซื้อเชือกที่จะใชลากตูสินคานี้ที่มีคาความทนตอการใชงาน

อยางไร 
 

เรื่องที่ 7 ไมคํ้ายัน 
 สมพรประสบอุบัติเหตุขาขางซายหกัตองเขาเฝอก ไมสามารถเดินดวยขาของเขาเองทั้งสอง

ขางไดอยางปกติ เขาจึงตองใชไมคํ้ายันในการเดิน  ถานกัศึกษาเปนพยาบาลที่ตองใหคําปรึกษาใน

การใชไมคํ้ายนั จะตอบคําถามของสมพรดังตอไปนี้อยางไร  

 สมพรควรใชไมคํ้ายนัสอดใตรักแรเพียงขางใดขางหนึ่ง (ขางซาย หรือขางขวา ) หรือใชทั้ง 2  

ขาง 

 สมพรจะลมเมือ่มุมที่ระหวางไมคํ้ายันกับเสนปกติในแนวด่ิงมีคาต้ังแตเทาไร ถามวลของ    

สมพรเทากับ 70 กิโลกรัมและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตระหวางพื้นผิวกับปลายไมคํ้า

ยันมีคาเทากบั 0.9  ไมคํ้ายันแตละขางมมีวล 200 กรัม ยาว 150 เซนติเมตร และ

จุดศูนยถวงอยูหางจากปลายดานลาง 100 เซนติเมตร 
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เรื่องที่ 8 ลอแบบไหนชนะ 
 ในการแขงขันกีฬาหมูบานของชาวเขาแหงหนึง่ เปนการแขงขันทาํรถไมแลวปลอยให

เคล่ือนที่ลงมาตามทางลาดเขาบริเวณเดียวกัน รถของผูเขาแขงขันคนใดถงึพืน้ราบกอนจะเปนผู

ชนะ มีกติกาของการแขงขัน  คือ 

 ลักษณะตัวรถเปนแผนไมรูปส่ีเหล่ียมทําจากไมชนิดหนึง่ที่กําหนดใหเหมือนกนั ขนาด

เทากัน 

 รถมีลอเดียว ทาํจากไมชนิดหนึง่ทีก่ําหนดใหเหมือนกนั  มีลักษณะเปนวงแหวน หรือ ทรง

กลม หรือ ทรงกระบอก หรือ แผนจานกลม ที่มีรัศมี 20 เซนติเมตรเทากนั 

ถานกัศึกษาเปนผูหนึ่งที่เขาแขงขันจะเลือกทําลอรถมีลักษณะอยางไร เพื่อใหถึงพืน้ราบใน

เวลานอยที่สุด 
 

เรื่องที่ 9 เชื่อหรือไม 
เคร่ืองเลนในสวนสนุกแหงหนึ่ง  มลัีกษณะเปนรูปเรือเคล่ือนที่ตามรางที่มนี้ําไหลผานราง  

รางน้าํดังกลาวยังถูกดัดแปลงใหมีสภาพคลายเนนิเขาลาดลงจากทีสู่ง    ตัวลําเรือทําจากไฟเบอร

กลาสแตละลําจะม ี 4 ทีน่ั่งโดยจําลองจากยานพาหนะชนิดหนึ่งของชนเผาอินเดียนแดง และถูก

ดัดแปลงใหทะยานสูยอดเขาสูงจากพื้นคาหนึ่ง  โดยวธิีการเลนจะใหผูโดยสารเทีย่วละประมาณ 4 

คนข้ึนเรือที่มีลอยึดกับรางน้ําแลนไปตามทศิทางที่ถกูกาํหนดไวแลวทิง้ด่ิงลงมาตกกระแทกน้ําแตก

กระจายเพื่อสรางความต่ืนเตนใหผูเลน ตรงตําแหนงที่กระทบน้าํเรือจะหยุดพอดี แลวเคลื่อนที่ตอไป

ดวยแรงดันของน้าํ  วิศวกรประจําสวนสนุกไดคํานวณความปลอดภัยของเคร่ืองชนิดนีว้าใหบรรทุก

น้ําหนกั สูงสุด 320 กิโลกรัม และเรือเคลื่อนที่จากจุดสูงสุดดวยความเร็ว 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง   

แตปรากฏวาวนัหนึ่งเคร่ืองเลนนี้เกิดอุบัติเหตุ จากการสอบสวนพบวาในวนัเกิดเหตุระบบไฟฟา

ภายในสวนสนุกเกิดขัดของ ทําใหระบบเคร่ืองปมน้ําที่ใชสูบน้ําไปหลอเล้ียงรางแลนเรือหยุดทํางาน 

ทําใหเรือลําหนึ่งซึง่เคลื่อนทีม่าถงึสวนสูงสุดของรางพอดีไถลลงมาดวยแรงโนมถวงของโลกตก

กระแทกน้ํา ทําใหผูเลนบาดเจ็บ แตวิศวกรใหคําปฏิเสธวาจากการคํานวณความสูงของรางนํ้า ถึง

เรือจะตกลงมาดวยแรงโนมถวงของโลกกไ็มเกิดอันตรายเพราะเรือจะหยุดพอดี   คําอธิบายนี้เปน

จริงตามทฤษฎีทางฟสิกสหรือไม 
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แบบประเมินการเรยีนรู 
โจทยปญหาหวัขอเร่ือง......................................................................................................... 

วัน/เวลา.................................................................................................................................. 

กลุมที.่................................................................................................................................... 

 

คําอธิบาย    แบบประเมินชุดนี้เปนแบบประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรมตามรูปแบบการ

เรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งเปนการประเมินตนเอง   ประเมนิจากเพื่อน และ

ประเมินจากครู  โดยใชระดับผลการประเมินตามเกณฑดังนี ้

    4 หมายถงึ  ผลการปฏิบัติดีมาก 

    3 หมายถงึ  ผลการปฏิบัติดี 

    2 หมายถงึ  ผลการปฏิบัติดีพอใช 

    1 หมายถงึ  ผลการปฏิบัติตองปรับปรุง 

ระดับผลการประเมิน ขั้นที่ประเมิน 

4 3 2 1 

ขั้นเผชิญปญหา  

1.ระบุประเด็นปญหาไดชัดเจน     

2.สามารถระบุประเด็นปญหาไดหลากหลาย     

3.แสดงเหตุผลของการระบุปญหาแตละปญหาไดชัดเจน     

ขั้นวิเคราะหปญหา  

1.ระบุหัวขอเร่ืองที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาไดชัดเจน     

2.การคัดแยกขอมูลที่จําเปนสําหรับใชในการแกโจทย

ปญหาไดชัดเจน 

    

3.เชื่อมโยงความรูในแตละประเด็นปญหาไดหลากหลาย     

ขั้นการสืบคน  

1.มีกิจกรรมการสืบคนอยางมีระบบ     

2.ใชแหลงความรูทีห่ลากหลาย     

3.ใชแหลงความรูที่ถกูตอง เหมาะสม     
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ระดับผลการประเมิน ขั้นที่ประเมิน 

4 3 2 1 

ขั้นวางแผน  

1.วางแผนการกําหนดสมมติฐาน แหลงแสวงหาความรู ได

ชัดเจน 

    

2.กําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบเหมาะสมทําใหการ

ดําเนนิงานตรงตามกาํหนดเวลา 

    

3.ดําเนนิการตามแผนที่วางไวไดเสร็จสมบูรณ     

ขั้นสงัเคราะห  

1.มีการสงัเคราะหขอมูลที่ใชสูตร สมการและรวบรวม

อยางเปนระบบ 

    

2.มีการสงัเคราะหที่ใชอางอิงเอกสาร เกิดความนาเช่ือถอื     

3.มีการสงัเคราะหที่เกิดผลลัพธทีเ่ปนคุณคา     

ขั้นการสรุป  

1.การนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาครอบคลุม

วัตถุประสงคของการเรียนรู 

    

2.การนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาไดถกูตองชัดเจน     

3.บันทึกของนกัศึกษาในการดําเนนิกิจกรรมต้ังแตข้ันแรก

จนถงึข้ันสุดทายอยางชัดเจน 

    

 

ขอมูลบันทกึเพิ่มเติม 

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

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

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

ลงช่ือ.....................................................................ผูประเมิน 

การประเมนิตนเอง     การประเมนิจากเพื่อน  การประเมนิจากครู  
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แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย 
รหัสวิชา PHY135: ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  ชั้นปที่ 1 วิทยาลยัแพทยศาสตร 
หนวยที่ 2 หัวขอเรื่อง ของไหล และความรอน  เวลา 4 สัปดาห (8 ชั่วโมง)  
 
เนื้อหา 
 กลศาสตรและคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล  อุณหภูมิ  ปริมาณความรอน กลไกการ

ถายโอนความรอน  คุณสมบัติเชิงความรอนของสสาร  กฎขอที่ศูนยทางอุณหพลศาสตร   กฎขอที่

หนึ่งทางอุณหพลศาสตร  
 
จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอนหนวยการเรียนนีแ้ลว  นักศึกษามีความรู ทักษะ

กระบวนการ และคุณลักษณะที่พงึประสงคดังนี ้

(1) อธิบายความหมายของความหนาแนนและความถวงจําเพาะและคํานวณปริมาณที่
เกี่ยวของได 

(2) อธิบายความหมายของความดันในของเหลว ทดลองและวิเคราะหหาความสัมพันธ

ระหวางความดันในของเหลวกับความหนาแนน ความดันกับความลึกของของเหลว  

(3) อธิบายความหมายและหาความสัมพันธระหวางความดันเกจและความดันสัมบูรณ
ของของเหลว และคํานวณหาปริมาณทั้งสองจากสถานการณที่กาํหนดให 

(4) วิเคราะหและอธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองมือวัดความดันตาง ๆ ได รวมทัง้

อธิบาย เคร่ืองมือ อุปกรณ หรือ ปรากฏการณในชีวิตประจําวนัที่เกีย่วของกับความดัน 

(5) อธิบายกฎของพาสคัล วิเคราะหหาความสัมพันธตามกฎของพาสคัล และนํากฎของ

พาสคัลไปอธบิายการทาํงานของเคร่ืองอัดไฮดรอลิก และคํานวณหาปริมาณตาง ๆ จาก

สถานการณทีก่ําหนดใหได 

(6) บอกนิยามและคํานวณหาแรงลอยตัวที่ของเหลวกระทําตอวัตถุในของเหลวได 
(7) อธิบายหลักของอารคิมีดีส นําหลักของอารคิมีดีสไปใชอธิบายและแกปญหาที่

เกี่ยวของได 

(8) อธิบายความหมายและคํานวณหาแรงดึงผิวและความตึงผิวได 
(9) อธิบายปรากฏการณที่เกีย่วของกับความตึงผิว ไดแกความโคงของผิวของเหลว และ

การซึมตามรูเล็กได 
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(10)  อธิบายความหมายของความหนืดและแรงหนืดในของเหลว และวิเคราะหหา   

แรงหนืดที่กระทําตอวัตถุที่เคล่ือนที่ในของเหลวได 

(11)  อธิบายความหมายของของไหลในอุดมคติ เสนกระแส และหลอดการไหลได 

(12) อธิบายและคํานวณสมการความตอเนื่อง สมการของแบรนูลลีได 

(13)  นาํความรูเร่ืองของไหลไปประยุกตทางการแพทย 

(14) บอกไดวาความรอนเปนพลังงานรูปหนึ่ง อาจแปลงรูปมาจากพลังงานรูปอ่ืน 

(15) อธิบายความหมายของอุณหภูมิศูนยสัมบูรณ และบอกความสัมพันธระหวาง

อุณหภูมิสัมบูรณในหนวยเคลวิน กับอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซยีส 

(16) บอกความหมายของความจุความรอน และความจุความรอนจําเพาะ และ

คํานวณหาปริมาณทัง้สองไดเมื่อกําหนดสถานการณให 

(17) บอกความหมายของสมดุลความรอน 

(18)  บอกไดวาการถายโอนพลังงานความรอนระหวางวัตถุ เปนไปตามกฎการอนุรักษ

พลังงาน 

(19) บอกไดวา พลังงานความรอนนอกจากทาํใหสารมีการเปลี่ยนอุณหภูมแิลว ยงัทาํ

ใหสารมีการเปล่ียนสถานะไดอีกดวย และคํานวณหาพลังงานความรอนปริมาณดังกลาวนี ้

(20) บอกความหมายของความรอนแฝงและความรอนจาํเพาะของสาร และคํานวณหา

ปริมาณดังกลาวได เมื่อกําหนดสถานการณให 

(21) อธิบายการถายโอนความรอนดวยวิธีการนาํความรอน การพาความรอน และการ

แผรังสีและคํานวณปริมาณที่เกีย่วของได 

(22) บอกไดวาพลังงานความรอนทําใหสารขยายตัวและคํานวณปริมาณทีเ่กี่ยวของได 

(23) อธิบายกฎของบอยล   กฎของชารล  กฎของเกย – ลูสแซก และกฎของแกสได  

(24) นําความรูเร่ืองแบบจําลองของแกส และความรูที่เกี่ยวของ ไปอธิบายความดัน

ตามทฤษฎีจลนของแกส และหาความสมัพันธระหวาง ความดัน ปริมาตร จํานวนโมเลกุล และ

อัตราเร็วของโมเลกุลของแกส 

(25) อธิบายความสัมพันธระหวาง อุณหภูมิกบัพลังงานจลนเฉล่ียของโมเลกุลของแกส

ได พรอมทัง้ใชความสัมพนัธนี้คํานวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัสถานการณที่กําหนดใหได 

(26) นําความรูเร่ืองทฤษฎีจลนของแกส และกฎการอนุรักษพลังงานไปอธิบายการ

เปล่ียนแปลงพลังงานภายในระบบของแกส 
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(27) นําความรูเร่ืองทฤษฎีจลนของแกส ไปอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน  

(28)  อธิบายกฎขอที่ศูนย และกฎขอหนึ่งทางอุณหพลศาสตรและคํานวณปริมาณกฎ

ขอที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตรได 

(29) นําความรูเร่ืองอุณหพลศาสตร ไปอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในชวีิตประจําวนั 
 
สาระการเรียนรู 

1. ของเหลวเปนสถานะหนึง่ของสสาร มีปริมาตรคงตัวและมีรูปรางตามภาชนะที่บรรจุ 
สวนแกสซึง่เปนอีกสถานะหนึ่งของสสารมรูีปรางและปริมาตรไมคงตัวข้ึนกับภาชนะที่บรรจุ ทัง้

ของเหลวและแกสสามารถไหลจากทีห่นึง่ไปอีกทหีนึง่ได จึงเรียกของเหลวและแกสวาของไหล

(fluid) 

2. สมบัติของของไหล ไดแกความหนาแนน ความดัน ความตึงผิวและความหนืด  

3. ความหนาแนนเปนสมบัติเฉพาะตัวของสารแตละชนิด คํานวณไดจากอัตราสวน

ระหวางมวลและปริมาตร 

4. ความถวงจําเพาะ หมายถึง ความหนาแนนสัมพทัธของสาร คํานวณจากความ

หนาแนนของสารนั้นเทยีบกบัความหนาแนนของน้าํ 

5. ในภาชนะทีม่ขีองเหลว จะมแีรงเนื่องจากของเหลวกระทาํตอภาชนะโดยมีทิศต้ังฉาก

กับผนงัที่ของเหลวสัมผัสเสมอ ขนาดของแรงที่ของเหลวกระทําต้ังฉากกับพืน้ที่หนึ่งหนวย เรียกวา 

ความดันในของเหลว 

6. ความดันในของเหลวชนิดหนึ่งๆเปนสัดสวนตรงกับความหนาแนนของเหลวและความ
ลึก 

7. ความดันเกจเปนความดันเนื่องจากของของไหลเพยีงอยางเดียว 

8. ความดันสัมบูรณเปนผลรวมของความดันเกจกับความดันบรรยากาศ 

9. เคร่ืองมือวัดความดันของของไหลมหีลายชนิดไดแก แมนอมิเตอรและบารอมิเตอร 
10. ปรากฏการณหลายอยางและเคร่ืองมือบางชนิดที่ใชในชีวิตประจําวนัอธิบายไดโดยใช

ความรูเกีย่วกบัความดัน เชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต 

11. เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตําแหนงใดๆในของเหลวที่อยูนิง่ในภาชนะปด  ความดันที่เพิ่มข้ึน

จะถูกสงผานไปยังทุกๆจุดในของเหลวนั้น หลักการนี้เรียกวา กฎพาสคัล 

12. กฎของพาสคัลใชอธิบายการทํางานของเครื่องกลผอนแรง เชนเคร่ืองอัดไฮโดรลิก 
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13. แรงลอยตัวเปนแรงที่ของเหลวกระทาํกับวตัถุที่อยูในของเหลวนั้น โดยแรงลอยตัวมี

ขนาดเทากับนาํหนักของของไหลที่ถกูแทนที ่เรียกวาหลักอารคิมีดีส  สามารถใชอธบิายการลอย

การจมของวัตถุในของเหลวได 

14. ความตึงผิวเปนอัตราสวนระหวางแรงดึงผิวและความยาวท้ังหมดของเสนขอบที่ผิวของ
ของเหลวสัมผัส 

15. ปรากฏการณที่เกิดจากความตึงผิวของของเหลว เชน การโคงของผิวของของเหลว การ

ซึมตามรูเล็ก ฟองอากาศและหยดน้ํา 

16. ความหนืดเปนสมบัติของของไหลที่ตานการเคล่ือนที่ของวัตถุในของไหลนัน้ ของไหลที่

มีความหนืดมากจะมีแรงตานการเคลื่อนทีม่าก แรงตานการเคลื่อนที่เนื่องจากมีความหนืดธรรมดา 

17. สําหรับวัตถุทรงกลมตันที่เคล่ือนที่ในของไหล แรงหนืดทีก่ระทาํตอวัตถทุรงกลมตัน หา

ไดจากกฎสโตกส 

18. พลศาสตรของของไหลเปนการศึกษาของไหลที่มกีารเคลือ่นที ่โดยสมมติใหเปนของ
ไหลในอุดมคติ 

19. พฤติกรรมของของไหลในอุดมคติอธิบายดวยสมการความตอเนื่อง  สมการของแบรนลูลี  

20. ความรูเกีย่วกบัสมการของแบรนูลลีนาํไปใชอธิบายปรากฏการณบางอยางทาง
การแพทย 

21. พลังงานความรอนเปล่ียนจากมาจากพลังงานรูปอ่ืนได 
22. พลังงานความรอนที่เปล่ียนมาจากพลังงานกลเปนไปตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

23. หนวยของอุณหภูมิ คือ องศาเซลเซียส  องศาฟาเรนไฮต และ เคลวนิ 

24. ความจุความรอนจําเพาะเปนสมบัติเฉพาะตัวของสารคํานวณไดจากสมการ 

Tm
Qc
Δ
Δ

=  

25. ความรอนแฝงของการเปล่ียนสถานะคํานวณไดจากสมการ mLQ =Δ  

26. สสารมีการถายโอนความรอนใหแกกันเมื่ออุณหภูมิแตกตางกนั 

27. การถายโอนความรอนมี  3 แบบคือการนาํความรอน  การพาความรอน และการแผ

รังสี 

28. การนาํความรอนเปนการถายโอนความรอนที่ตองใชตัวกลาง คํานวณอัตราการถาย

โอนความรอนไดจากสมการ 
L

TkA
t
Q Δ
=  
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29. การพาความรอนเปนการถายโอนความรอนที่ตองใชตัวกลาง คํานวณอัตราการถาย

โอนความรอนไดจากสมการ ThA
t
Q

Δ=  

30. การแผรังสีเปนการถายโอนความรอนที่ไมใชตัวกลาง คํานวณอัตราการถายโอนความ

รอนไดจากสมการ )( 4
2

4
1 TTAe

t
Q

−= σ  

31. พลังงานความรอนทําใหสารเพิ่มอุณหภูม ิเปล่ียนสถานะได หรือทําใหสสารขยายตัว 

32. การขยายตัวทางความรอนตามเสน ตามพืน้ที่และตามปริมาตร คํานวณไดจากสมการ 

lΔ  = tl Δ0α  

AΔ  = tA Δ0β  

VΔ  = tV Δ0γ  

33. กฎของบอยลแสดงความสัมพันธระหวางความดันและปริมาตรของแกสในภาชนะปด 

เมื่ออุณหภูมิคงตัวและสรุปไดวาความดันของแกสแปรผกผันกับปริมาตรของแกส 

34. กฎของชารลแสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรและอุณหภูมิสัมบูรณของแกสใน
ภาชนะปด เมือ่ความดันคงตัวและสรุปไดวาปริมาตรของแกสแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณของ

แกส 

35. กฎของเกย-ลุสแซคแสดงความสัมพนัธระหวางความดันและอุณหภูมิสัมบูรณของแกส
ในภาชนะปด เม่ือปริมาตรคงตัวและสรุปไดวาความดันของแกสแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ

ของแกส 

36. กฎของแกสเปนการนํากฎของบอยลกฎของชารล และกฎของเกย-ลุสแซค มาสรุปเปน

กฏของแกสตามสมการ nRTPV =  หรือ TNkPV B=  

37. ทฤษฎีจลนของแกสแสดงความสัมพันธระหวางความดัน ปริมาตร จาํนวนโมเลกุลและ

อัตราเร็วของโมเลกุลของแกส 

38. งานทีท่ําโดยแกสคือผลคูณของความดันแกสกับปริมาตรของแกสที่เปล่ียนไปตาม
สมการ VPW Δ=  

39. พลังงานภายในระบบคือพลังงานจลนของโมเลกุลของแกสคํานวณไดจาก

สมการ TNkU B2
3

=Δ  

40. กฎขอที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร คือ เมื่อระบบรับพลังงานความรอนเขาไป พลังงาน

ภายในระบบเพิ่มข้ึน และขณะเดียวกนัระบบทํางานดวย แสดงดวยสมการ WUQ Δ+Δ=Δ  
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41. กระบวนการทางอุณหพลศาสตร เชน กระบวนการอะเดียแบติก (adiabatic process) 

ในกระบวนการนี้ไมมีการรับหรือคายความรอนจากระบบ กระบวนการไอโซคอริก (Isochoric 

process) กระบวนการนี้ปริมาตรคงที ่ กระบวนการไอโซบาริก (Isobaric process) กระบวนการนี้

ใหความดันคงที่ และกระบวนการไอโซเทอรมัล (Isothermal process) กระบวนการนี้อุณหภูมิคงที่ 

ไมมีการเปล่ียนแปลงพลังงานในระบบ 

42. ปรากฏการณหรืออุปกรณบางอยางที่อธิบายดวยความรูทางอุณหพลศาสตร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงคของแผนการสอนหัวขอเร่ืองของไหลและความรอน (ใชเวลา 10  

นาที) 

2. ครูแยกช่ือกลุมทดลอง 30 คน จากผูเรียนกลุมเรียน 02 จํานวน 58 คน  จับสลากช่ือ 

แบงกลุมจํานวนกลุมละ 10 คน จํานวน 3 กลุม   สวนจํานวนผูเรียนที่เหลือ 28 คน จับสลาก

แบงกลุมละ 10 คน จํานวน   1 กลุม  และ กลุมละ 9 คน จํานวน 2  กลุม (ในการจับสลากกลุม

ผูเรียน ครูควรเตรียมมาลวงหนา แลวประกาศชื่อในหองเรียน) 

3. ครูจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้ 
 ข้ันที ่1 การเตรียมผูเรียน (Introduction) ครูใหความรูหลักการและทฤษฎีในหวัขอเร่ือง

ของไหลและความรอน  (ใชเวลา 180  นาท)ี 

 ข้ันที่ 2 เผชิญปญหา (Problem) กําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนกลุมละ 1 โจทยปญหา 

กระตุนความสนใจและความตองการในการสืบสอบหาความรู เปนปญหาฟสิกสที่เกี่ยวกับชีวภาพที่

ทาทายความคิดและความใฝรูของผูเรียน(ใชเวลา 30  นาท)ี 

 ข้ันที่ 3 วิเคราะหปญหา (Analysis) ผูเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นตอโจทย

ปญหา ผูเรียนศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษาดังกลาวในประเด็นเนื้อหาหรือหัวขอเร่ืองทฤษฎีที่

เกี่ยวของพยายามหาเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อทดสอบความคิด (ข้ันที่ 3 ถึง ข้ันที่ 6  นอกหองเรียนใช

เวลา  1 สัปดาห โดยทาํงานรวมกนัเปนกลุม) 

 ข้ันที ่4 วางแผนงาน (Planning) ผูเรียนแตละกลุมวางแผนในการแสวงหาขอมูลโดยใช

คําถามตอโจทยปญหาที่ไดรับวา ปญหานัน้มีสมมติฐานอยางไร แสวงหาขอมูลอยางไร ใชเคร่ืองมอื

อะไร วิเคราะหขอมูลอยางไร สรุปอยางไร 

 ข้ันที ่ 5 สืบคน (Investigation) ผูเรียนดําเนนิการแสวงหาความรูตามแผนที่ไดกาํหนด

ไว    โดยคนควาหาความรูที่เกีย่วของ จากแหลงคนควา เชน จากหนงัสือ ตํารา เอกสารตางๆใน

หอสมุด อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
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 ข้ันที ่ 6 สังเคราะห (Synthesis)ผูเรียนรวบรวมความรูที่ไดจากการสืบคนนาํมา

สังเคราะหเพื่อใชในการตัดสินหรือเลือกเหตุผลของเหตุการณที่เกิดข้ึน 

 ข้ันที ่ 7 สรุป(Conclusion) ผูเรียนรวบรวมขอมูลที่ไดการแสวงหา วิเคราะหขอมูล 

สังเคราะห สรุปผลการตอบโจทยปญหา และกลุมนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาในคาบเรียน

ตามลําดับกลุมโดยทกุคนในกลุมเปนผูรวมนําเสนอ เมือ่นําเสนอครบทุกกลุม ผูเรียนทกุคนอภิปราย

ผลรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการแกโจทยปญหาโดยครูเปนพี่เล้ียงในการสรุป (ใชเวลา 190  นาท)ี 

 ข้ันที ่ 8 ประเมินผลการเรียนรู  (Learning assessment ) การประเมินการวิเคราะห

ปญหา   การประเมินการวางแผนงาน  การประเมินการสืบคน  การประเมินการสังเคราะห และ

การประเมนิการสรุป (ใชเวลา 50  นาท)ี 

4. ใหผูเรียนแตละกลุมต้ังโจทยปญหาหัวขอเร่ืองของไหลและความรอน กลุมละ 1 ขอ 

และแสดงวิธีการแกโจทยปญหาในแนวทางการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานสงเปน

การบาน(ใชเวลานอกหองเรียน 1 สัปดาห โดยทาํงานรวมกันเปนกลุมแลวสงตามวันที่ครูกําหนด) 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือ ตํารา ที่เกี่ยวของที่แจงไวในบรรณานุกรมทายหนังสือฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ  หนังสือ ตํารา อ่ืนๆในสํานักหอสมุด  Website ของมหาวิทยาลัยตางประเทศ  ส่ือ e-

learning 

2. ใบงานโจทยปญหาหัวขอเร่ืองของไหลและความรอน สําหรับผูเรียนกลุมละ 1 โจทย

ปญหา 

 
การประเมินการเรยีนรูดวยการใชแบบประเมิน 

1. ครูและนักเรียนประเมนิการเรียนรูโดยใชแบบประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรมตาม
รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

2. ครูประเมินจากแบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
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โจทยปญหาหัวขอของไหลและความรอน 
 

เรื่องที่ 1 เรือเหาะ 
ในการขนยายผูบาดเจ็บพรอมอุปกรณชวยชีวิตกรณีเรงดวนในพืน้ทีก่ันดารแหงหนึง่  

ปรากฏวาตองใชเรือเหาะบรรจุดวยกาซฮีเลียม ความหนาแนน 179.0 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ปริมาตร 3104.5 × ลูกบาศกเมตร เมือ่ความหนาแนนของอากาศ 20.1 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ถาผูบาดเจบ็พรอมอุปกรณชวยชีวิต และพยาบาลที่ดูแล มนี้ําหนกัทัง้หมด1500 นวิตัน เรือเหาะลํา

นี้จะสามารถขนยายผูปวยพรอมอุปกรณชวยชีวิตทั้งหมดไดหรือไม 
 

เรื่องที่ 2 เตียงตะปู 
บัญชาไดไปชมการแสดงกายกรรมที่มาจากตางประเทศ  ในการแสดงคร้ังนี้มกีารแสดงชุด

หนึง่ที่บัญชาสนใจอยางมาก คือ การที่ผูแสดงนอนบนเตียงตอกตะปูที่มีดานแหลมของตะปูจํานวน

มากมายรองรับรางของผูแสดง   หลังจากที่ผูแสดงนอนอยูสักครูหนึง่ก็ลุกข้ึนหนัหลังใหผูชมไดเห็น

วาผูแสดงไมไดรับบาดเจ็บใดๆเลย  บัญชามีขอสงสัยวาทําไมผูแสดงไมไดรับบาดเจ็บ เนื่องจาก

บัญชาเคยมปีระสบการณจากการเดินเหยยีบตะปูที่โผลจากแผนกระดานทําใหไดรับบาดเจ็บมาแลว 

นักศึกษาจะชวยตอบขอสงสัยของบัญชาอยางไร 
 

เรื่องที่ 3 แมชีลอยนํ้า 
 วินัยเปนนักขาวของหนังสือพมิพฉบับหนึ่ง  ไดมีผูแนะนาํใหเขาไปพิสูจนวามีแมชทีีว่ัดหนึ่ง

ในจังหวัดสุพรรณบุรีลอยน้ําได จึงเกิดความสนใจวาคนลอยนํ้าไดหรือไม  จึงเดินทางไปดูพบวามี

หญิงคนหนึ่งแตงกายนุงขาว หมขาว ลอยน้ําในสระที่สรางจากบอซีเมนตไดจริง  เขาตองการจะ

เขียนขาวลงในหนังสือพิมพแตตองการจะเสนอเปนลักษณะของขาววชิาการ มากกวาการนําเสนอ

ในลักษณะขาวอิทธฤิทธิ์ปาฏิหาริย จึงตองการใหมีการแสดงหลักการหรือทฤษฎีทีท่ําใหเกิด

เหตุการณนี้ได  และถานกัศึกษาไดรับการติดตอใหเปนผูแสดงความเหน็นักศึกษาจะอธิบาย

เหตุการณที่แมชีลอยน้าํอยางไร 
 

เรื่องที่ 4 ดูดน้ําบนดวงจนัทร 
มานะสังเกตภาพยนตรโฆษณานํ้าด่ืมยีห่อหนึง่   เนื้อเร่ืองแสดงถึงมนษุยอวกาศคนหน่ึงที่

เดินทางจากโลกไปยังดวงจันทร  เมื่อไปถึงดวงจันทรแลวมนุษยอวกาศจึงออกมาจากยานอวกาศ

มาลอยอยูในบรรยากาศของดวงจนัทร  เขาดูดน้ําด่ืมยีห่อที่โฆษณาที่บรรจุในขวดดวยหลอดดูดน้ํา  
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มานะเกิดความสงสัยวามนษุยอวกาศดูดน้ําดวยหลอดดูดน้ําบนดวงจันทรไดจริงหรือไม   นักศึกษา

จะชวยตอบขอสงสัยของมานะอยางไร 

 
เรื่องที่ 5 ควันบุหรี่ลอยไปทางไหน 

วันชัยขับรถโดยสารรับจาง(Taxi) รับผูโดยสารเพศชายคนหนึ่งจากตลาดรังสิตเพื่อไปสงที่

จุดหมายคือหมูบานแหงหนึง่ หลังจากที่ชายคนนี้ข้ึนรถโดยนั่งเบาะหลังเรียบรอยแลว เขาจึงเร่ิมจดุ

บุหร่ีเพื่อสูบและพนควันบุหร่ีออกมา วนัชัยจงึเปดกระจกดานขางของเขาเองคร่ึงหนึง่เพื่อใหควนั

บุหร่ีลอยออกไปจากรถ การเปดกระจกของวันชัยนี้จะทําใหควนัลอยออกจากรถไดจริงหรือไม 

นักศึกษาจะอธิบายเหตุการณนี้อยางไร 
 

เรื่องที่ 6 ตมน้ําชงกาแฟ 
ในการสืบสวนเก่ียวกับหนงัสือสําคัญทางประวัติศาสตรเลมหนึง่ที่หายไป  ผูถูกสงสัยที่มี

หนาทีเ่ก็บรักษาเลมนี้ใหการวา  มีชายเสยีสติคนหนึ่งวิง่เขามาหยิบหนังสือเลมนัน้  เขาจึงวิง่ตามไป

พบวาชายคนนั้นนําหนังสือไปเปนเช้ือเพลิงตมน้าํเพื่อชงกาแฟด่ืม  จากการรวบรวมหลักฐานพบวา

หนงัสือเลมนัน้มีความหนา 500 หนา น้ําที่ชายเสียสติตมมีปริมาตร 600 ลูกบาศกเซนติเมตร ความ

รอนที่ไดจากกระดาษที่ใชพมิพหนงัสือเลมนั้นเผาไหมเทากบั 1 แคลอร่ีตอ 1 แผน และสูญเสีย

ความรอนใหกบัส่ิงแวดลอม 20% ความจุความรอนจําเพาะของน้าํเทากบั 1 แคลอร่ีตอกรัม-องศา

เซลเซียส เจาหนาที่จะเช่ือคําใหการของผูถูกสงสัยหรือไม อธิบายเหตุผลประกอบ 
 

เรื่องที่ 7 ผาตัด 
 เพื่อนของนักศึกษาที่เปนสัตวแพทยตองการใหนกัศึกษาชวยในการผาตัดเล็กในววั เขาให

นักศึกษาเตรียมมีดผาตัดและคีมโดยการสเตอไรซดวยการตมในน้าํอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซยีส

เปนเวลา  30 นาที แลวใสลงในถาดทีม่ีน้าํ 200 กรัมอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสเพื่อใหอุณหภูมิมดี

ผาตัดและคีมลดลงจนมีอุณหภูมิสุดทายคาหนึ่ง โดยสัตวแพทยจะหยิบมีดผาตัดและคีมดวยถงุมือ

ที่ทนตออุณหภูมิไมเกิน 30 องศาเซลเซยีส ถามวลของมีดผาตัด 50 กรัมและ มวลของคีม 70 กรัม 

ทําจากเหล็กซ่ึงมีคาความรอนจําเพาะของ 450 จูลตอกิโลกรัม-เคลวิน  น้ําที่ใชตม 2.0 กโิลกรมั 

ความจุความรอนเฉพาะของน้ํา 4200จูลตอกิโลกรัม-เคลวิน เพื่อนของนักศึกษาจะหยิบเคร่ืองมือนี้

ไดหรือไม อธิบายเหตุผลประกอบ 
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เรื่องที่ 8 น้ําหวาน 
 วลีวางแผนจัดงานปารต้ีวนัเกิดใหกับหลานสาวโดยทําน้าํหวานอุณหภูมิ  0 องศาเซลเซียส 

ปริมาณ 4 ลิตร แตเธอไมมีอุปกรณที่จะทําใหน้าํหวานมีอุณหภูมิตามตองการได  น้าํหวาน 4 ลิตรที่

ทําไวมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  เธอจึงแบงมา 1 ลิตรใสในชองแชแข็งในตูเยน็เพือ่ทําใหแข็งตัวมี

อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซยีสแลวนาํไปผสมกับน้าํหวานที่เหลือในเวลาที่มงีานปารต้ี  น้ําหวานนี้จะมี

อุณหภูมิตามที่วลีตองการหรือไมจากความรูฟสิกสพบวา ความหนาแนนของน้ําหวานเทากับ  1 

กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ความหนาแนนน้ําแข็ง 0.9 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ความจุความ

รอนเฉพาะของน้าํหวาน 4200 จูลตอกิโลกรัม-เคลวินความจุความรอนเฉพาะของน้าํแข็ง 2100 จูล

ตอกิโลกรัม-เคลวิน ความรอนแฝงของการหลอมเหลวของน้าํแข็งเทากับ 5104.3 × จูลตอกิโลกรัม  

ความรอนแฝงของการกลายเปนไอของน้าํหวานเทากับ 6106.2 × จูลตอกิโลกรัม   
 

เรื่องที่ 9 บานประหยัดพลังงาน 
พุทธิดาตองการสรางบานใหมโดยตองการใหประหยัดการใชพลังงานไฟฟา เธอจะเลือก

โดยใชวัสดุชนดิใดเชน อิฐแดง อิฐบล็อก ไม คอนกรีต เปนตน ทาํผนงับาน และในการติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศควรคํานึงถึงส่ิงใดบาง ปฏิบัติอยางไรบาง อธิบายเหตุผลประกอบ 
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แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย 
รหัสวิชา PHY135: ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  ชั้นปที่ 1 วิทยาลยัแพทยศาสตร 
หนวยที่ 3 หัวขอเรื่องคลืน่ เสยีง แสง   เวลา 3 สัปดาห (6 ชั่วโมง)  
 
เนื้อหา 

 สมบัติพื้นฐานของคล่ืน และอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับคล่ืน  คล่ืนตามยาว  คล่ืนตาม
ขวาง  การสะทอน  การหักเห  การแทรกสอดและการเล้ียวเบน การเกิดคล่ืนนิ่งในเสนเชือก 
 การเกิดคล่ืนเสียง  ธรรมชาติของเสียง  สมบัติของคล่ืน  ปรากฏการณบีตส   คล่ืนนิ่งของ
เสียง การสั่นพองของเสียง ปรากฏการณดอพเพลอร คล่ืนกระแทก ความเขมเสียงและระดับความ
เขมเสียง หูกับการไดยิน  คุณสมบัติของเสียงและการนํามาประยุกตใชในดานตาง ๆ  
 ธรรมชาติของแสง   กฎการสะทอนของแสง  กฎการหักเหของแสง การสะทอนกลับหมด
ของแสง สมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะทอนบนกระจกเงาราบ กระจกเงาโคง การหักเหของ
แสงเมื่อผานเลนสชนิดตางๆ เลนสบาง ทัศนูปกรณและนําความรูเร่ืองเลนสไปอธิบายการทํางาน
ของทัศนูปกรณตาง ๆ  
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอนหนวยการเรียนนีแ้ลว  นักศึกษามีความรู ทักษะ

กระบวนการ และคุณลักษณะที่พงึประสงคดังนี ้

(1) อธิบายปรากฏการณคล่ืน  ความหมายของคล่ืนกล  คล่ืนตามยาวและคล่ืนตามขวาง
ได 

(2)  คํานวณหาอัตราเร็ว  ความถี่และความยาวคล่ืน  เมื่อกําหนดปริมาณตางๆ  ที่เกี่ยวของให 
(3) อธิบายสมบัติของคล่ืน การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบนได 
(4)  อธิบายหลักการซอนทับของคลื่นและสมบัติของคล่ืน  โดยใชกฏของสเนลลและหลัก

ของฮอยเกนส  พรอมทั้งคํานวณหาปริมาณตางๆ เมื่อกําหนดสถานการณที่เกี่ยวของได 
(5)  อธิบายการเกิดคล่ืนเสียงและการถายโอนพลังงานของคล่ืนเสียง  อัตราเร็วของเสียง

ในตัวกลางชนิดตางๆ  และหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของอากาศกับอัตราเร็วของคล่ืนเสียง
ในอากาศ 

(6) บอกนิยามความเขมเสียง ระดับความเขม และคํานวณปริมาณที่เกี่ยวของได 
(7) อธิบายการเกิดปรากฏการณบีตส    คล่ืนนิ่งของเสียง  พรอมทั้งคํานวณหาปริมาณ

ตาง ๆ เมื่อกําหนดสถานการณที่เกี่ยวของได 
(8)  อธิบายและทําการทดลองการส่ันพองของเสียง  และคํานวณหาความสัมพันธของ

ความถี่ของคล่ืนเสียงและความยาวของหลอดปลายเปดและหลอดปลายปด 
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(9)  อธิบายความหมายและบอกเงื่อนไขในการเกิดปรากฏการณดอพเพลอร  และ
ยกตัวอยางปรากฏการณดอพเพลอร ที่นําไปประยุกตทางการแพทย  พรอมทั้งคํานวณหาปริมาณ
ตางๆ ที่เกี่ยวของได 

(10) อธิบายความหมายและบอกเงื่อนไขในการเกิดคล่ืนกระแทก  ยกตัวอยางอันตรายที่
เกิดจากคลื่นกระแทก  พรอมคํานวณหาปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของ 

(11) บอกองคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับการไดยิน  หูกับการไดยิน  มลภาวะของเสียง  
รวมทั้งคุณสมบัติของเสียงและการนํามาประยุกตในดานตาง ๆ  

(12) อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของคล่ืน และคํานวณหาปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(13) อธิบาย กฎการสะทอนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะทอนกลับหมดของแสงใน

ตัวกลางคูหนึ่งพรอมทั้งคํานวณหาปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(14)  อธิบายสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสงเมื่อสะทอนบนกระจกเงาราบ  กระจกเงาโคง  

คํานวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เมื่อกําหนดสถานการณให 
(15) คํานวณหาความสัมพันธของการหักเหของแสงเมื่อผานเลนสชนิดตาง ๆ เมื่อกําหนด

สถานการณตาง ๆ ให 
(16)  อธิบายปรากฏการณโพลาไรซของแสงได 
(17) นําความรูเร่ืองการสะทอน การหักเห ไปอธิบายหลักการทัศนอุปกรณ เคร่ืองมือทาง

การแพทย และปรากฏการณในชีวิตประจําวัน 
 
สาระการเรียนรู 

1. เมื่อมีการรบกวนตัวกลาง พลังงานจากการรบกวนจะถูกถายโอนใหกับอนุภาค
ตัวกลางอยางตอเนื่องทําใหเกิดคล่ืนกลแผออกไป โดยอนุภาคไมไดเคล่ือนที่ไปกับคล่ืน แตมีการส่ัน

รอบตําแหนงสมดุล  จากลักษณะการเคล่ือนที่ของอนภุาคตัวกลาง จึงแบงคล่ืนกลไดเปนสองชนิด 

คือ คล่ืนตามยาวและคล่ืนตามขวาง 

2. คล่ืนตามขวาง หมายถึงคล่ืนที่มีทิศทางการเคล่ือนที่ของคล่ืนต้ังฉากกบัทิศทางการสัน่
ของอนุภาคตัวกลาง คล่ืนตามยาว  หมายถึงคล่ืนทีม่ีทศิทางการเคลือ่นที่ของคล่ืนอยูในแนว

เดียวกับทิศทางการสัน่ของอนุภาคตัวกลาง 

3. สวนประกอบของคลื่น ประกอบดวย  แอมพลิจูด   สันคล่ืน  ทองคลืน่ ความยาวคล่ืน 

หนาคล่ืน  อัตราเร็วคล่ืน 

4. อัตราเร็วคล่ืนเทากบัความถีคู่ณกับความยาวคล่ืน  

5. อัตราเร็วของคลื่นในเสนเชือกคํานวณไดจากสมการ 
μ
Tv =  

6. สมบัติของคล่ืนมีดังนี้  การสะทอน การหกัเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
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7. การสะทอนเกดิข้ึนเมื่อคล่ืนเคล่ือนที่ไปกระทบส่ิงกีดขวางแลวเปลีย่นทิศกลับมาใน
ตัวกลางเดิม  โดยมีคามุมตกกระทบเทากบัมุมสะทอน 

8. การหกัเหเกิดข้ึนเมื่อเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึง่เขาไปในอีกตัวกลางหนึ่ง ทาํใหอัตราเร็ว
เปล่ียน  และสําหรับตัวกลางคูใดคูหนึ่ง อัตราสวนระหวางมุมตกกระทบตอมุมหักเหมีคาคงที ่

9. การแทรกสอดเกิดข้ึนเมื่อคล่ืนอยางนอยสองขบวนมาพบกัน จะเกิดการรวมกันทัง้แบบ

เสริมและหักลางเกิดเปนแนวปฏิบัพและบัพ 

10. การเล้ียวเบนเกิดข้ึนเมื่อคล่ืนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางจะมีบางสวนของคลื่นที่อยูบริเวณ
ขอบส่ิงกีดขวาง เคล่ือนที่ไปดานหลังของส่ิงกีดขวางได  ตามหลักการของฮอยเกนส ที่กลาววาแต

ละจุดบนหนาคล่ืนเปนแหลงกําเนิดคล่ืนใหม ซึง่เปนคล่ืนที่มเีฟสตรงกนักับคล่ืนจากแหลงกาํเนิด

เดิม 

11. การซอนทับของคล่ืนสองขบวนที่มีความถี่เดียวกัน แอมพลิจูดเทากนั แตเคล่ือนทีส่วน

ทางกันทาํใหเกิดคล่ืนนิง่ 

12. เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุแลวมีการถายโอนพลังงานของการส่ันผานตัวกลาง 
13. เสียงเปนคล่ืนตามยาว  แสดงสมบัติ การสะทอน การหกัเห การแทรกสอด และการ

เล้ียวเบนได 

14. อัตราเร็วเสียงในตัวกลางตางๆกันมีคาตางกัน โดยอัตราเร็วของเสียงในของแข็งมีคา

มากที่สุด อัตราเร็วของเสียงในกาซมีคานอยที่สุด 

15. อัตราเร็วของเสียงในอากาศข้ึนอยูกับอุณหภูมิของอากาศตามสมการ tvv 6.00 +=  

16. ความเขมของเสียงคํานวณไดจากสมการ 24 r
PI
π

=  

17. ระดับความเขมเสียงคํานวณไดจากสมการ
0

log10
I
I

=β  

18. องคประกอบที่ทาํใหไดยนิเสียง เชน ความถี่เสียง ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง

และสวนประกอบของหู 

19. ปรากฏการณดอพเพลอรเปนปรากฏการณที่ผูฟงไดยินเสียงที่มีความถี่เปล่ียนไปจาก
ความถี่ของแหลงกําเนิด เกิดจากการที่แหลงกําเนิดเสียงหรือผูฟงมีการเคลื่อนที่สัมพทัธกนั 

20. การกําทอน เกดิจากการสั่นวตัถุดวยความถี่ที่ตรงกับความถ่ีธรรมชาติของวัตถนุั้น จะ

ทําใหวัตถนุั้นส่ันหรือแกวงโดยมีแอมพลิจดูการส่ันมากที่สุด    ความถี่ของคล่ืนนิ่งในเสนเชือกขึงตึง

คํานวณหาไดตามสมการ
L

nvfn 2
=  

21. การกําทอนในทออากาศปลายเปดคํานวณความถี่ของคล่ืนไดตามสมการ
L

nvfn 2
=  
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22. การกําทอนในทออากาศปลายเปดคํานวณความถี่ของคล่ืนไดตามสมการ
L

nvfn 4
=  

23. คล่ืนกระแทกเกิดจากแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนที่เร็วกวาอัตราเร็วของคลื่นเสียงจาก
แหลงกาํเนิดนัน้ 

24. การสูญเสียการไดยินในระดับหูหนวก หมายถงึ การที่บุคคลนั้นสูญเสียการไดยินต้ังแต 

90 เดซิเบล 

25. การประยุกตความรูเร่ืองเสียงในดานการแพทย เชน การหาอัตราเร็วของเลือด การ

ใชอัลตราซาวดตรวจความผิดปกติภายในรางกาย เปนตน และในชีวิตประจําวนั  

26. แสงเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา มีสมบัติเชนเดียวกับคล่ืนกล คือ การสะทอน การหกัเห 

การแทรกสอด และการเล้ียวเบน 

27. สมบัติการสะทอนของแสง นําไปใชอธิบาย การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ กระจกโคง

เวา กระจกโคงนนู 

28. ภาพจริง หมายถึง ภาพที่เกดิจากรังสีตัดกนัจริง ใชฉากรับได มีลักษณะหัวกลับ 

29. ภาพเสมือน หมายถงึ ภาพทีไ่มไดเกิดจากการตัดกันจริงของรังสี แตเสมือนมีรังสีมาตัด

กัน  ใชฉากรับไมได มีลักษณะหัวต้ัง 

30. เมื่อต้ังวัตถุไวหนากระจกเงาราบที่ระยะตางๆ จะเกิดภาพเสมือนหวัต้ังที่มีขนาดเทากบั

วัตถุเสมอ เปนกระจกที่มกีาํลังขยายเทากับ 1  

31. เมื่อต้ังวัตถุไวหนากระจกโคงเวาที่ระยะตางๆ จะเกิดภาพจริงหวักลับและภาพเสมือน

หัวต้ังที่มีขนาดเล็กกวา เทากับ และใหญกวาวัตถุ    เปนกระจกที่มกีาํลังขยายนอยกวา 1 เทากับ 1 

และมากกวา 1  

32. เมื่อต้ังวัตถุไวหนากระจกโคงนนูที่ระยะตางๆ จะเกิดภาพเสมือนหวัต้ังที่มีขนาดเล็ก

กวาวัตถุเสมอ    เปนกระจกที่มีกาํลังขยายนอยกวา 1   

33. สมบัติการหกัเหของแสง นาํไปใชอธิบายความลึกจริงความลึกปรากฏ การเกิดภาพ

จากเลนสนนูและเลนสเวา 

34. เมื่อต้ังวัตถุไวหนาเลนสนนูที่ระยะตางๆ จะเกิดภาพจริงหวักลับและภาพเสมือนหวัต้ังที่

มีขนาดเล็กกวา เทากับ และใหญกวาวัตถ ุ   เปนกระจกที่มีกาํลังขยายนอยกวา 1 เทากบั 1 และ

มากกวา 1  

35. เมื่อต้ังวัตถุไวหนาเลนสเวาที่ระยะตางๆ จะเกิดภาพเสมือนหวัต้ังที่มขีนาดเล็กกวาวัตถุ

เสมอ    เปนกระจกที่มกีําลังขยายนอยกวา 1   
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36.  การหักเหของแสง ทาํใหเกิดปรากฏการณลึกจริง ลึกปรากฏ การเกิดมุมวิกฤต การ

สะทอนกลับหมด  รุงกินน้ํา  ปรากฏการณมีราจ เปนตน 

37. โพลาไรเซช่ันเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนเฉพาะคลืน่ตามขวาง 
38. ความเขมแสงหลังผานแผนอะนาไลเซอร คํานวณไดจากสมการ  I = θ20 cosI  

39. การประยุกตความรูเร่ืองแสงในดานการแพทย เชน การแกไขสายตาส้ัน สายตายาว 

กระจกของทันตแพทย เคร่ืองมือแพทย ทีป่ระกอบดวยเสนใยนาํ การใชเลเซอรในการผาตัด การ

ทําเลสกิ (LASIK) เปนตน และในชีวิตประจาํวนั  เชน การทํางานของนัยนตา แวนขยาย กลอง

ถายรูป กระจกมองหลังรถยนต แผนคอมแพคดิสก จอภาพแอลซีดี เปนตน 

 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงคของแผนการสอนหัวขอเร่ืองคลื่น เสียง แสง(ใชเวลา 10  นาที) 

2. ครูแยกช่ือกลุมทดลอง 30 คน จากผูเรียนกลุมเรียน 02 จํานวน 58 คน  จับสลากช่ือ 

แบงกลุมจํานวนกลุมละ 10 คน จํานวน 3 กลุม   สวนจํานวนผูเรียนที่เหลือ 28 คน จับสลาก

แบงกลุมละ 10 คน จํานวน   1 กลุม  และ กลุมละ 9 คน จํานวน 2  กลุม (ในการจับสลากกลุม

ผูเรียน ครูควรเตรียมมาลวงหนา แลวประกาศชื่อในหองเรียน) 

3. ครูจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 การเตรียมผูเรียน (Introduction) ครูใหความรูหลักการและทฤษฎีในหวัขอเร่ือง

คล่ืน เสียง แสง  (ใชเวลา 180  นาท)ี 

 ข้ันที่ 2 เผชญิปญหา (Problem) กําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนกลุมละ 1 โจทยปญหา 

กระตุนความสนใจและความตองการในการสืบสอบหาความรูเปนปญหาฟสิกสที่เกี่ยวกัชีวภาพที่

ทาทายความคิดและความใฝรูของผูเรียน(ใชเวลา 30  นาท)ี 

 ข้ันที่ 3 วิเคราะหปญหา (Analysis) ผูเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นตอโจทยปญหา 

ผูเรียนศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษาดังกลาวในประเด็นเนื้อหาหรือหวัขอเร่ืองทฤษฎีที่เกี่ยวของ

พยายามหาเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อทดสอบความคิด (ข้ันที่ 3 ถึง ข้ันที่ 6  นอกหองเรียนใชเวลา  1 

สัปดาห โดยทาํงานรวมกนัเปนกลุม) 

 ข้ันที่ 4 วางแผนงาน (Planning) ผูเรียนแตละกลุมวางแผนในการแสวงหาขอมูลโดยใช

คําถามตอโจทยปญหาที่ไดรับวา ปญหานัน้มีสมมติฐานอยางไร แสวงหาขอมูลอยางไร ใชเคร่ืองมอื

อะไร วิเคราะหขอมูลอยางไร สรุปอยางไร 
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 ข้ันที ่ 5 สืบคน (Investigation) ผูเรียนดําเนินการแสวงหาความรูตามแผนที่ไดกาํหนดไว    

โดยคนควาหาความรูทีเ่กี่ยวของ จากแหลงคนควา เชน จากหนงัสือ ตํารา เอกสารตางๆในหอสมุด 

อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 ข้ันที ่6 สังเคราะห (Synthesis)ผูเรียนรวบรวมความรูทีไ่ดจากการสืบคนนาํมาสังเคราะห

เพื่อใชในการตัดสินหรือเลือกเหตุผลของเหตุการณที่เกดิข้ึน 

 ข้ันที ่ 7 สรุป(Conclusion) ผูเรียนรวบรวมขอมูลที่ไดการแสวงหา วิเคราะหขอมูล 

สังเคราะห สรุปผลการตอบโจทยปญหา และกลุมนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาในคาบเรียน

ตามลําดับกลุมโดยทกุคนในกลุมเปนผูรวมนําเสนอ เมือ่นําเสนอครบทุกกลุม ผูเรียนทกุคนอภิปราย

ผลรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการแกโจทยปญหาโดยครูเปนพี่เล้ียงในการสรุป (ใชเวลา 120  นาท)ี 

 ข้ันที ่ 8 ประเมินผลการเรียนรู  (Learning assessment ) การประเมินการวเิคราะห

ปญหา   การประเมินการวางแผนงาน  การประเมินการสืบคน  การประเมินการสังเคราะห และ

การประเมนิการสรุป (ใชเวลา 30  นาท)ี 

4. ใหผูเรียนแตละกลุมต้ังโจทยปญหาหัวขอเร่ืองคลื่น เสียง แสง กลุมละ 1 ขอ และแสดง

วิธีการแกโจทยปญหาในแนวทางการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานสงเปนการบาน(ใช

เวลานอกหองเรียน 1 สัปดาห โดยทาํงานรวมกนัเปนกลุมแลวสงตามวนัที่ครูกาํหนด) 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือ ตํารา ที่เกี่ยวของที่แจงไวในบรรณานุกรมทายหนังสือฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ   หนังสือ ตํารา อ่ืนๆในสํานักหอสมุด  Website ของมหาวิทยาลัยตางประเทศ ส่ือ e-

learning 

2. ใบงานโจทยปญหาหัวขอคล่ืน เสียง แสง สําหรับผูเรียนกลุมละ 1 โจทยปญหา 

 
การประเมินการเรยีนรูดวยการใชแบบประเมิน 

1. ครูและนักเรียนประเมนิการเรียนรูโดยใชแบบประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรมตาม
รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

2. ครูประเมินจากแบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช
ปญหาเปนฐาน 
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โจทยปญหาหัวขอคลืน่ เสียง แสง 
 

เรื่องที่ 1 จับความเรว็ 
 ทํานบไดออกแบบการตรวจจับรถยนตที่ขับดวยอัตราเร็วเกนิกฎหมายกําหนดบนถนนตรง

สายหนึง่ โดยใชอุปกรณตรวจจับความถีข่องคล่ืนเสียงจากการเคล่ือนที่ของรถยนตไว 2 จุดที่หาง

กันเปนระยะหนึ่ง เมื่อรถยนตเคล่ือนที่ผานจุดทั้งสองที่ติดต้ังอุปกรณไว จะตรวจจับคล่ืนเสียงของ

การเคลื่อนที่แลวสงไปยงัเคร่ืองบันทึกเพื่อคํานวณคาอัตราเร็วของรถยนตคันนี ้ นกัศึกษามีความ

คิดเห็นวาแนวคิดนี้จะสามารถแสดงคาอัตราเร็วของรถยนตไดหรือไม  
 

เรื่องที่ 2 การสื่อสารของวาฬ 
 นักวทิยาศาสตรตองการศึกษาถึงการติดตอส่ือสารของวาฬดวยสัญญาณคล่ืนเสียง  โดย

ใชเคร่ืองรับสัญญาณคล่ืนเสียงที่มีความถี่สูง  ขณะที่เก็บขอมูลนัน้เรือที่บรรทกุเคร่ืองรับสัญญาณ

เคล่ือนที่ดวยอัตราเร็ว 35 กิโลเมตรตอชั่วโมงบนผิวน้ํา วาฬเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็ว 60 กโิลเมตรตอ

ชั่วโมงใตผิวน้าํ รับสัญญาณคล่ืนขณะทีแ่นวการเคล่ือนที่ของวาฬทาํมุม 63 องศากับระนาบผิวน้ํา 

อานคาความถ่ีได 660 เฮิรตซ นักศึกษาคิดวาความถีท่ี่เคร่ืองบันทึกขอมูลไดรับเปนคาความถี่จริงที่

วาฬสงออกมาหรือไม 
 

เรื่องที่ 3 โอเวอรโทนท่ี 10 
 ในหองปฏิบัติการวิศวชีวการแพทย นกัศึกษากาํลังศึกษาเร่ืองการไดยินเสียงของหูมนษุย 

ไดจัดทําทออากาศแทนชองหูที่มีขนาดยาว 2.7 เซนติเมตรที่มีลักษณะเปนทอปลายเปดขางหนึ่ง 

ปลายปดขางหน่ึง เพื่อทดสอบการกําทอนของทออากาศ โดยใชแหลงกําเนิดเสียงสามารถเปล่ียน

คาความถี่เสียงต้ังแต 0 ถึง 1000 เฮิรตซ ขณะนั้นอากาศในหองปฏิบัติการมีอุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส จะทาํใหเกิดการกาํทอนไดสูงสุดในโอเวอรโทนที่ 10 ไดหรือไม  
 

เรื่องที่ 4 นกมีหู หนูมีปก 
สัตวที่อาศัยสัญญาณคล่ืนเสียงในการดํารงชีวิตใหอยูรอดอยางปลอดภัย  เชน คางคาว  

สวนใหญจะมหีูขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดของลําตัว  นกัศึกษาคิดวาลักษณะของหูที่มีขนาด

ใหญนี้มีผลตอการไดยินเสียงหรือไม  ถามผีลจะมีผลตอปริมาณใดของคลื่นเสียง 
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เรื่องที่ 5 ลุงมีกับนายโจ 
 ลุงมีกับนายโจซึ่งเปนญาติกนั บานของทั้งสองคนหางกนัเปนระยะ 500 เมตร นายโจเปด

เพลงจากวิทยกุําลัง 250 วตัต เปนเวลาติดตอกันนาน 5 ชั่วโมง ปรากฏวาลุงมซีึ่งเปนผูที่มกีาร

สูญเสียการไดยิน 20   เดซิเบล โมโหมาก บอกนายโจวาเสียงจากวิทยขุองนายโจนั้นทําใหเยื่อแกวหู

ลุงมีเปนอันตราย นักศึกษาคิดวาเสียงจากวิทยนุี้จะเปนอันตรายตอเยื่อแกวหูของลุงมจีริงหรือไม 
 

เรื่องที่ 6 โคนันยอดนักสบื 
 ในวนัหยุดวันหนึง่นกัศึกษานั่งชมวิดีทัศนการตูนเร่ืองโคนันยอดนักสืบ ซึ่งเนื้อหาเปนการ

แสดงการสืบสวนหาผูกระทาํผิดในคดีฆาตกรรม  โคนันจะเปนตัวละครที่สืบหาและรวบรวมขอมูล

เพื่อเฉลยใหผูชมไดทราบวาตัวละครใดเปนฆาตกร  ในฉากหนึง่เปนการสืบสวนตัวละครที่อยูใน

กลุมผูตองสงสัยในการฆาตกรรมในขณะที่มีฝนตก   ตัวละครที่อยูกลุมผูถูกสงสัยคนหนึ่งให

รายละเอียดเพื่อยืนยันสถานท่ีอยูวา ณ เวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรมเขาอยูภายในหองของเขาต้ังแตฝน

ยังไมตก เขาเห็นฟาแลบและไดยินเสียงฟารองตามมาทนัท ี หลังจากนั้นฝนจึงตก เขาอยูในหอง

ตลอดเวลา เขาจึงไมควรจะอยูกลุมผูถกูสงสัย นักศึกษาคิดวาคํายนืยนัที่อยูของผูถกูสงสัยคนนีม้ี

อะไรมีขอมูลที่ผิดพลาดหรือไม 
 

เรื่องที่ 7 สุนขักับเงาในน้าํ   
นิทานอีสปเร่ืองหนึ่งทีน่ักศึกษาสวนใหญจะไดรับฟงมา คือ เร่ืองสุนัขกับเงาในน้ํา  เนื้อเร่ือง

เกี่ยวกับสุนัขตัวหนึ่งไดคาบกอนเนื้อไวในปากแลวเดินบนสะพานเพื่อขามแมน้ํา  ขณะที่สุนัขตัวนี้

อยูบนสะพานมองเหน็เงาของตัวเองในน้ําคาบกอนเนื้อที่มีขนาดกอนใหญกวาอยูในปาก จึงเกิด

ความโลภ ตองการกอนเนือ้ที่อยูในน้ํา จึงคายกอนเนือ้ในปากเพื่อแยงกอนเนื้อที่เห็นในน้าํ แต

ปรากฏวาสุดทายแลวสุนัขตัวนี้ไมไดกอนเนื้อในน้ําและตองสูญเสียกอนเนื้อในปากไปดวย 

นักศึกษาจะอธิบายเหตุการณที่สุนัขเห็นเงากอนเนื้อในนํ้ามีขนาดใหญกวากอนเนื้อจริงอยางไร 
 

เรื่องที่ 8 รานแวนตา 
 สมรพาด.ญ.สินจัยที่เปนลูกสาวและนางวิไลที่เปนคุณแมไปรานแวนตาเพื่อตรวจสอบ

ความบกพรองทางสายตา ปรากฏวาหลังจากตรวจสายตาแลว พนกังานของรานแจงใหสมรทราบ

วาจะตองตัดแวนสายตาใหกบัด.ญ.สินจัยและคุณวิไล เพื่อชวยแกไขขอบกพรองของสายตา โดย

ด.ญ.สินจัยจะตองสวมแวนสายตา - 350 และคุณวิไลจะตองสวมแวนสายตา +150 สมรไมเขาใจ

ถึงตัวเลข  -350และ+150   นักศึกษาจะอธิบายความหมายของตัวเลขเหลานี้วาอยางไร 
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เรื่องที่ 9 กระจกวิเศษ 

 ด.ช.จตุพรเปนเด็กชางสังเกต เขาสังเกตวาเมื่อเวลาคุณพอของเขาตองดูรายละเอียดของ

พระเคร่ืองจะนํากระจกกลมๆ เล็กๆ อันหนึง่มาสองดูใกลๆ พระเคร่ืององคนัน้  หรือเวลาคุณแมขับ

รถไปสงเขาไปโรงเรียนจะผานทางโคงหกัศอก กอนทีจ่ะออกจากหมูบานจะมีคนนํากระจกกลมๆ

ใหญๆ มาติดไวบนเสาในท่ีสูงตรงริมถนนโคงหักศอกนัน้ หรือเวลาที่เขาไปตรวจสุขภาพฟน 

ทันตแพทยกจ็ะใชกระจกกลมๆ เล็กๆ มาสองดูฟนของเขา  เขาจึงคิดวากระจกเปนส่ิงทีว่ิเศษมากไม

วากระจกนัน้จะมีขนาดใหญหรือเล็กสามารถที่จะทําใหเขาเหน็ส่ิงของที่มีขนาดเล็กใหขยายใหญได

เสมอ นกัศึกษาคิดวาส่ิงที่ด.ญ.จตุพรคิดนัน้ถูกตองเสมอไปหรือไม 
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แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย 
รหัสวิชา PHY135: ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  ชั้นปที่ 1 วิทยาลยัแพทยศาสตร 
หนวยที่ 4 หัวขอเรื่องไฟฟา แมเหลก็และนิวเคลียร     เวลา 3 สัปดาห (6 ชั่วโมง)  
 
เนื้อหา 

ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟา  แรงระหวางประจุไฟฟา สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ไฟฟากระแส  และ

อิเล็กทรอนกิสเบ้ืองตน  แบบจาํลองอะตอม รังสีเอ็กซ  เลเซอร กัมมนัตรังสี  การใชรังสีทาง

การแพทย เวชศาสตรนิวเคลยีร 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอนหนวยการเรียนนีแ้ลว  นักศึกษามีความรู ทักษะ

กระบวนการ และคุณลักษณะที่พงึประสงคดังนี ้

(1) บอกไดวาประจุไฟฟามี 2 ชนิด คือ ประจุบวกและประจุลบ วัตถทุี่มีประจุชนิดเดียวกนั

จะเกิดแรงผลักกัน และวัตถทุี่มีประจุตรงขามจะเกิดแรงดูดกัน 

(2) อธิบายกฎคูลอมบและนํากฎคูลอมบไปคํานวณหาปริมาณตางๆที่เกีย่วของ 
(3) บอกความหมายของสนามไฟฟาและหาคาสนามไฟฟา ณ ตําแหนงตางๆที่อยูหางจาก

ประจุที่ทาํใหเกิดสนามไฟฟาได 

(4) หาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟาที่เกดิจากจุดประจหุนึง่จุดประจุและหลายจุด
ประจุที่เปนประจุชนิดเดียวกนัหรือตางชนดิกันได 

(5) หาขนาดและทศิทางของแรงทีก่ระทาํตอประจุในสนามไฟฟา 

(6) บอกความหมายของเสนแรงไฟฟา และบอกไดวาบริเวณที่มีขนาดสนามไฟฟามากเสน

แรงจะมีความหนาแนนมาก 

(7) บอกความหมายของพลังงานศักยไฟฟา ศักยไฟฟา และความตางศักยไฟฟา 

(8) อธิบายวิธหีาศักยไฟฟาเนื่องจากจุดประจ ุและคํานวณศักยไฟฟาที่ตําแหนงตางๆ

เนื่องจากจุดประจุหนึง่จุดประจุหรือมากกวา 

(9) อธิบายความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟาและสนามไฟฟาและจาก
ความสัมพันธดังกลาว คํานวณหาปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของไดเมื่อกาํหนดสถานการณได 

(10)  อธิบายความสัมพันธของความจุรวมกับความจุของตัวเก็บประจุแตละตัวเมื่อนํามา

ตอแบบอนุกรมและแบบขนานและหาปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของเม่ือกาํหนดสถานการณให 
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(11)  บอกไดวากระแสไฟฟาในตัวนาํเกิดจากการเคล่ือนที่ของประจุไฟฟาผานตัวนาํและ

คํานวณหาปริมาณกระแสไฟฟาจากจํานวนประจุผานภาคตัดขวางของตัวนาํในหนึง่หนวยเวลา 

(12)  อธิบายความสัมพันธระหวางความตานทาน สภาพตานทาน ความยาว และ

ภาคตัดขวางของลวดตัวนําที่โตสม่ําเสมอได และสามารถคํานวณหาปริมาณดังกลาวจาก

สถานการณทีก่ําหนดให 

(13)  หาความตานทานรวมจากตัวตานทานที่ตอแบบอนุกรมและแบบขนานได 

(14)  อธิบายความสัมพันธระหวางพลังงานไฟฟา กําลังไฟฟา ความตางศักยไฟฟา 

กระแสไฟฟาและเวลาได และวิเคราะหพรอมทั้งคํานวณหาปริมาณดังกลาวจากสถานการณที่

กําหนดให 

(15)  บอกความหมายของสนามแมเหล็ก เสนแรงแมเหล็ก ฟลักซแมเหล็ก ความ

หนาแนน ฟลักซแมเหล็ก 

(16)  อธิบายความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา ความเร็ว และสนามแมเหล็กที่มทีิศต้ัง

ฉากกับความเร็วของประจุไฟฟาได 

(17)  อธิบายความหมายของ rmsI , mI , rmsV และ mV ได และบอกความสัมพนัธ

ระหวาง rmsI  และ mI , rmsV และ mV ได 

(18)  บอกไดวาลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผานวางอยูในบริเวณที่มีสนามแมเหล็กจะเกดิ

แรงกระทาํตอลวดตัวนาํ 

(19)  ยกตัวอยางการประยุกตความรูเร่ืองไฟฟาและแมเหล็กในดานการแพทยและใน

ชีวิตประจําวันได 

(20)  อธิบายโครงสรางอะตอมตามแบบจําลองของทอมสนั และแบบจําลองของรัทเธอรฟอรด

ได 

(21)  อธิบายแบบจาํลองอะตอมของไฮโดรเจนตามสมมติฐานของโบรได 

(22)  คํานวณหารัศมีและระดับพลังงานของอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจน ในวงโคจร

ตางๆ ตามสมมติฐานของโบรได  

(23)  คํานวณหาความยาวคล่ืนตํ่าสุดของรังสีเอกซ  พรอมทัง้บอกสมบัติและประโยชน

ของรังสีเอกซ 

(24)  อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก และสามารถสรุปความสัมพันธระหวาง

จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนและความเขมแสง ความตางศักยหยุดยั้งและความถี่ของแสงที่ตกกระทบ 

(25)  บอกความหมายของกมัมนัตรังสีและธาตุกัมมันตรังสีได 
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(26)  บอกไดวารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมนัตรังสีมีสามชนิด และบอกสมบัติที่สําคัญของ

รังสีแอลฟา บีตา และแกมมาได 

(27)  บอกความหมายของการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  ธาตุเสถียร คร่ึงชีวิต คาคง

ตัวของการสลายตัว และกัมมันตรังสีได 

(28)  อธิบายความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพรอง และความสัมพนัธระหวาง

มวลกับพลังงานของไอสไตนได   คํานวณหาคามวลพรอง และพลังงานยึดเหนี่ยวได 

(29)  อธิบายความหมายของปฏิกิริยานิวเคลียรได และบอกหลักการการเขียนปฏิกิริยา

นิวเคลียรได 

(30)  บอกประโยชนและอันตรายจากการนํากมัมันตรังสีไปใชในดานการแพทย และบอก

วิธีปองกันได 
 
สาระการเรียนรู 

1. แรงระหวางประจุไฟฟามี  2ชนิด คือแรงดูดและแรงผลัก ประจุเหมือนกนัจะผลักกัน 

ประจุตางชนิดกันจะดูดกนั และสรุปไดวาประจุม ี2 ชนิดคือ ประจุบวกกับประจุลบ 

2. วัตถุที่ไดรับการถายอิเล็กตรอนโดยอิเล็กตรอนยังคงอยู ณ บริเวณนัน้ไมเคล่ือนที่จากท่ี

หนึง่ไปสูทีห่นึง่ในเนื้อวัตถเุรียกวัตถนุัน้วาฉนวน แตถาอิเล็กตรอนถูกถายเทสามารถเคลื่อนที่

กระจายไปตลอดเนื้อของวัตถุโดยงาย เรียกวัตถนุั้นวาตัวนาํ 

3. แรงคูลอมบเปนแรงระหวางประจุแปรผันตรงกับผลคูณของจํานวนประจุทัง้สองและ
แปรผกผันกับกําลังสองของระยะหางระหวางประจุ 

4. สนามไฟฟา หมายถงึ แรงไฟฟาตอหนึง่หนวยประจุบวก โดยสนามไฟฟาจะมีทิศตาม

แรงไฟฟานัน้ 

5. เสนแรงไฟฟา คือ เสนที่ใชแสดงทิศของสนามไฟฟาหรือทิศของแรงทีก่ระทาํตอประจุ

บวกที่วางอยูในสนามไฟฟา 

6. ศักยไฟฟา หมายถงึพลังงานศักยไฟฟาที่ตําแหนงใดๆ ตอหนึง่หนวยประจุ 

7. ความตางศักยไฟฟาหมายถึงงานในการนําประจุบวกหนึง่หนวยจากตําแหนงไปอีก
ตําแหนงหนึง่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟา 

8. ศักยไฟฟาที่ตําแหนงใดคือความตางศักยไฟฟาระหวางตําแหนงนั้นกับตําแหนงทีม่ี
ศักยไฟฟาเปนศูนย 
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9. ความสัมพันธของความตางศักยไฟฟาระหวางตําแหนงใดๆในแนวขนานกับ

สนามไฟฟา ทีห่างกนัเปนระยะ d กับขนาดของสนามไฟฟาสม่ําเสมอ คือ 
d

VVE AB −=  

10. ตัวเก็บประจุทีม่ีความจุC เก็บประจุQ เมื่อตอกบัความตางศักยV จะมีพลังงานสะสม

เทากับ
C
QCV
2

2

2
1

2
1

=  

11. การตอตัวเก็บประจุแบบอนกุรม ความจุรวมเทากับ 
21

111
CCC

+=  

12. การตอตัวเก็บประจุแบบขนาน ความจุรวมเทากับ 21 CCC +=  

13. กระแสไฟฟาหมายถึง อัตราของปริมาณประจุไฟฟาอิสระท่ีเคล่ือนที่ในตัวนําตอหนึง่

หนึง่เวลา   คํานวณไดจาก 
t
QI =   หรือ  nevAI =  

14. กฎของโอหม หมายถงึ ความสัมพนัธของกระแสไฟฟา ความตางศักยไฟฟา และความ

ตานทาน  ตามสมการ  IRV =  

15. การตอตัวตานทานแบบอนุกรม ความตานทานรวมเทากบั 21 RRR +=  

16. การตอตัวตานทานแบบขนาน ความตานทานรวมเทากับ 
21

111
RRR

+=  

17. กระแสไฟฟาสลับจะเปลี่ยนคาตามเวลาในรูปฟงกชนัไซน 
18. rmsV เปนคาความตางศักยไฟฟากระแสสลับที่อานไดจากโวลตมิเตอรเปนคารากที่สอง

ของกําลังสองเฉล่ีย และ mV เปนคาความตางศักยไฟฟาที่อานไดจากออสซลิโลสโคปเปนคาความ

ตางศักยสูงสุด 

19. ความสัมพันธระหวางคาสูงสุดกับคา rms  ของความตางศักยและกระแสไฟฟาเปน

ตามสมการ 
2
m

rms
I

I =  และ 
2
m

rms
V

V =  

20. ฟลักซแมเหล็กหมายถึงจาํนวนเสนแรงแมเหล็กที่ผานพื้นที่ทีก่ําหนด 

21. สนามแมเหล็กหมายถึงความหนาแนนของฟลักซแมเหล็กที่ตกต้ังฉากบนหนึ่งหนวย
พื้นที ่

22. ประจุไฟฟาที่เคล่ือนที่ในสนามแมเหล็กจะมีแรงกระทาํตอประจุเทากับ qvBF =  

23. ลวดตัวนาํทีม่กีระแสไฟฟาผานวางอยูในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก โดยความยาวของ

ลวดตัวนาํต้ังฉากกับสนามแมเหล็ก จะเกดิแรงกระทําตอลวดตัวนาํเทากับ IlBF =  

24. การประยุกตความรูเร่ืองไฟฟาและแมเหล็กในดานการแพทย เชน การวดัอัตราเร็ว

เลือดดวยสนามแมเหล็ก  หลักการทํางานของเคร่ืองกระตุนหวัใจ เปนตน และในชีวติประจําวนั เชน 

การตออุปกรณไฟฟาภายในบาน เปนตน 
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25. อะตอมหมายถึงหนวยยอยที่เล็กที่สุดของสสารซึ่งแบงแยกอีกไมได 
26. แบบจําลองอะตอมของทอมสัน  อธิบายวาอะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม 

ประกอบดวยเนื้ออะตอมซ่ึงเปนประจุบวก   และมีอิเล็กตรอนซ่ึงเปนประจุไฟฟาลบกระจายอยาง

สม่ําเสมอภายในอะตอม 

27. แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดอธบิายวาอะตอมประกอบดวยประจุบวกรวมกัน
อยูที่ศูนยกลางเรียกวานิวเคลียส ซึ่งถือวาเปนที่รวมของมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม โดยมี

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆนวิเคลียสดวยระยะหางจากนวิเคลียสมาก 

28. สมมติฐานของโบรอธิบายวาอิเล็กตรอนวิง่วนรอบนิวเคลียสในวงโคจรบางวงไดโดยไม
แผคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เมื่อมีโมเมนตัมเชิงมุมคงตัวเทากับ hn และเมื่ออิเล็กตรอนมีการเปล่ียนวง

โคจรจะมีการรับหรือปลอยพลังงานออกมาในรูปคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

29. รังสีเอกซเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟามี  2 แบบ คือ รังสีเอกซตอเนื่องและรังสีเอกซ

เฉพาะตัว 

30. ปรากฏการณโฟโตอิเลกตริกนั้น จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวโลหะจะเพิ่มข้ึน

ตามความเขมของแสง และพลังงานจลนสูงสุดจะข้ึนอยูกับความถี่ของแสงที่ตกกระทบ 

31. ความถี่ขีดเร่ิมหมายถงึความถี่ของแสงทีม่ีคานอยที่สุดตกกระทบผิวโลหะแลวทําใหโฟ
โตอิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะ 

32. ปรากฏการณที่ธาตุแผรังสีไดเองอยางตอเนื่อง เรียกรังสีนี้วา กมัมนัตภาพรังสี และ

เรียกธาตุดังกลาววา ธาตุกมัมันตรังสี 

33. กัมมันตภาพรังสี ม ี 3  ประเภท คือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา และรังสีแกมมา  

34. การแผรังสีของธาตุกัมมนัตรังสีเกิดจากการเปล่ียนสภาพนวิเคลียสธาตุกัมมันตรังสี 

35. การสลายตัวของธาตุกมัมนัตรังสีไมข้ึนกับสภาพแวดลอมแตจะเปนไปตามหลักการ
ทางสถิติเกีย่วกับโอกาสและกระบวนการแบบสุม 

36. อัตราการสลายตัวของนวิเคลียสของธาตุกมัมันตรังสีขณะใดขณะหน่ึง จะแปรผันตรง
กับจํานวนนวิเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีทีม่ีอยูในขณะนัน้ คาคงตัวของการแปรผันนี ้เรียกวา คาคง

ตัวของการสลายตัว )(λ  

37. กัมมันตภาพ หมายถงึ ปริมาณที่บอกถึงอัตราการลดลงของจํานวนนวิเคลียสของธาตุ

กัมมันตรังสี 

38. สมการการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี คือ teNN λ−= 0  
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39. คร่ึงชีวิตหมายถึงชวงเวลาทีจ่ํานวนนิวเคลียสในการสลายตัวลดลงเหลือคร่ึงหนึง่ของ
จํานวนเร่ิมตน 

40. พลังงานยึดเหนี่ยวหมายถึงพลังงานทีพ่อดีทําใหนิวคลีออนในนิวเคลยีสแยกออกจาก
กัน  

41. มวลพรองหมายผลตางของผลรวมของมวลของนิวคลีออนในนิวเคลียสกับมวลของ
นิวเคลียส 

42. ปฏิกิริยานวิเคลียรหมายถงึกระบวนการทีน่วิเคลียสเกิดการเปล่ียนแปลงองคประกอบ
หรือระดับพลังงาน 

43. พลังงานนวิเคลียรหมายถงึพลังงานที่ปลอยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร 
44. ปฏิกิริยาฟชชนัเปนปฏิกิริยาที่เกิดการยงินิวตรอนไปชนนิวเคลียสของธาตุหนักทําให

นิวเคลียสแตกเปนสองสวนทีม่ีเลขมวลใกลเคียงกนั พรอมทั้งมีนวิตรอนเกิดข้ึนอีก และถานิวตรอน

เหลานั้นไปชนนิวเคลียสอ่ืนทําใหนวิเคลียสแตกตัวอยางตอเนื่องตอไป เรียกปฏิกิริยานี้วา ปฏิกิริยา

ลูกโซ 

45. ปฏิกิริยาฟวชันเปนปฏิกิริยาที่เกิดการใหนิวเคลียสของธาตุเบารวมตัวกันเปนนิวเคลียส
ของธาตุหนักกวา 

46. กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนวิเคลียรใชประโยชนสองทาง คือ ใชประโยชนจากรังสี 

และใชประโยชนจากพลังงานที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรที่ใหออกมา 

47. กัมมันตภาพรังสีนาํมาใชประโยชนในทางการแพทยทัง้ดานการวนิิจฉัยและการรักษา 

48. การใชกัมมนัตภาพรังสีและพลังงานนวิเคลียรตองมีมาตรการในการปองกนัอันตราย
เนื่องจากรังสีที่แผออกมาจากธาตุกัมมนัตรังสีมีอันตรายตอส่ิงมีชีวิต  

 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงคของแผนการสอนหัวขอเร่ืองไฟฟา แมเหล็ก และนิวเคลียร(ใช

เวลา 10  นาที) 

2. ครูแยกช่ือกลุมทดลอง 30 คน จากผูเรียนกลุมเรียน 02 จํานวน 58 คน  จับสลากช่ือ 

แบงกลุมจํานวนกลุมละ 10 คน จํานวน 3 กลุม   สวนจํานวนผูเรียนที่เหลือ 28 คน จับสลาก

แบงกลุมละ 10 คน จํานวน   1 กลุม  และ กลุมละ 9 คน จํานวน 2  กลุม (ในการจับสลากกลุม

ผูเรียน ครูควรเตรียมมาลวงหนา แลวประกาศชื่อในหองเรียน) 

3. ครูจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้ 
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 ข้ันที่ 1 การเตรียมผูเรียน (Introduction) ครูใหความรูหลักการและทฤษฎีในหวัขอเร่ือง

ไฟฟา แมเหล็ก และนวิเคลยีร(ใชเวลา 180  นาท)ี 

 ข้ันที่ 2 เผชญิปญหา (Problem) กําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนกลุมละ 1 โจทยปญหา

กระตุนความสนใจและความตองการในการสืบสอบหาความรู เปนปญหาฟสิกสที่เกี่ยวกับชีวภาพที่

ทาทายความคิดและความใฝรูของผูเรียน 

 ข้ันที่ 3 วิเคราะหปญหา (Analysis) ผูเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นตอโจทยปญหา 

ผูเรียนศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษาดังกลาวในประเด็นเนื้อหาหรือหวัขอเร่ืองทฤษฎีที่เกี่ยวของ

พยายามหาเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อทดสอบความคิด (ข้ันที่ 3 ถึง ข้ันที่ 6  นอกหองเรียนใชเวลา  1 

สัปดาห โดยทาํงานรวมกนัเปนกลุม) 

 ข้ันที่ 4 วางแผนงาน (Planning) ผูเรียนแตละกลุมวางแผนในการแสวงหาขอมูลโดยใช

คําถามตอโจทยปญหาที่ไดรับวา ปญหานัน้มีสมมติฐานอยางไร แสวงหาขอมูลอยางไร ใชเคร่ืองมอื

อะไร วิเคราะหขอมูลอยางไร สรุปอยางไร 

 ข้ันที ่ 5 สืบคน (Investigation) ผูเรียนดําเนินการแสวงหาความรูตามแผนที่ไดกาํหนดไว    

โดยคนควาหาความรูทีเ่กี่ยวของ จากแหลงคนควา เชน จากหนงัสือ ตํารา เอกสารตางๆในหอสมุด 

อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 ข้ันที ่6 สังเคราะห (Synthesis)ผูเรียนรวบรวมความรูทีไ่ดจากการสืบคนนาํมาสังเคราะห

เพื่อใชในการตัดสินหรือเลือกเหตุผลของเหตุการณที่เกดิข้ึน 

 ข้ันที ่ 7 สรุป(Conclusion) ผูเรียนรวบรวมขอมูลที่ไดการแสวงหา วิเคราะหขอมูล 

สังเคราะห สรุปผลการตอบโจทยปญหา และกลุมนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาในคาบเรียน

ตามลําดับกลุมโดยทกุคนในกลุมเปนผูรวมนําเสนอ เมือ่นําเสนอครบทุกกลุม ผูเรียนทกุคนอภิปราย

ผลรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการแกโจทยปญหาโดยครูเปนพี่เล้ียงในการสรุป (ใชเวลา 120  นาท)ี 

 ข้ันที ่ 8 ประเมินผลการเรียนรู  (Learning assessment ) การประเมินการวเิคราะห

ปญหา   การประเมินการวางแผนงาน  การประเมินการสืบคน  การประเมินการสังเคราะห และ

การประเมนิการสรุป (ใชเวลา 30  นาท)ี 

4.  ใหผูเรียนแตละกลุมต้ังโจทยปญหาหัวขอเร่ืองไฟฟา แมเหล็ก และนิวเคลียร กลุมละ 1 

ขอ และแสดงวิธกีารแกโจทยปญหาในแนวทางการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานสง

เปนการบาน(ใชเวลานอกหองเรียน 1 สัปดาห โดยทาํงานรวมกันเปนกลุมแลวสงตามวันที่ครู

กําหนด) 
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5. ใหผูเรียนตอบแบบวัดสัมฤทธิผลวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพแบบปรนัย จํานวน 80 

ขอ (ใชเวลา 90  นาท)ี เปนคะแนนหลังเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือ ตํารา ที่เกี่ยวของที่แจงไวในบรรณานุกรมทายหนังสือฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพหนังสือ ตําราอ่ืนๆ ในสํานักหอสมุด  Website ของมหาวิทยาลัยตางประเทศ  ส่ือ e-

learning 

2. ใบงานโจทยปญหาหัวขอไฟฟา แมเหล็ก และนิวเคลียรสําหรับผูเรียนกลุมละ 1 โจทย

ปญหา 

 
การประเมินการเรยีนรูดวยการใชแบบประเมิน 

1. ครูและนักเรียนประเมนิการเรียนรูโดยใชแบบประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรมตาม
รูปแบบการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

2. ครูประเมินจากแบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

 
โจทยปญหาหัวขอไฟฟา แมเหล็ก และนิวเคลยีร 

 
เรื่องที่ 1 จริงหรือไม 

 ในการเกิดเพลิงไหมอาคารไมที่ติดตอกันจํานวน 10 หลังในตลาดแหงหนึ่ง เจาหนาที่ไดเขา

ไปตรวจสอบบานหลังหนึ่งในที่เกิดเหตุเนือ่งจากไดรับแจงวาสงสัยจะเปนบานตนเพลิง ซึ่งบานหลัง

นี้เปนของสามภีรรยาคูหนึง่ทีช่ื่อวาสมชายและสมศรี จากการสอบถามขอมูลพบวาในเชาวนัเกิด

เหตุสมชายตองการทําใหภรรยาประหลาดใจ   โดยสมชายรีบต่ืนนอนแตเชาตรูเพือ่ปรุงอาหารเชา

ใหภรรยาดวยตนเอง  เขาเปดหลอดไฟฟาในหองครัวขนาด 100 วัตต 2 ดวง เพือ่ใหมีความสวาง

เพียงพอ และเขาปรุงอาหารหลายอยางในเวลาเดียวกนัเพื่อใหเสร็จกอนที่ภรรยาจะต่ืนนอน  เขา

ทอดเบคอนในกระทะไฟฟาขนาด 1000 วตัต ตมกาแฟดวยหมอตมกาแฟไฟฟาขนาด 600 วัตต ปง

ขนมปงดวยเคร่ืองปงขนมปงไฟฟาขนาด 700 วัตต  เจาหนาที่สังเกตเห็นวาวงจรไฟฟาในหองครัว

ของบานนี้ใชฟวสที่ทาํดวยลวดทองแดงขนาด 10 แอมแปร จากขอมูลที่กลาวมาขางตนเจาหนาที่

จะสรุปวาการเกิดเพลิงไหมคร้ังนี้มีสาเหตุจากบานสมชายและสมศรีหรือไม  
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เรื่องที่ 2 อุบัติเหตุหรือถูกทําราย 
รอยเวรประจําสถานีตํารวจแหงหนึง่ไดรับแจงจากเจาหนาที่มูลนิธิปกปองเด็กและสตรีจาก

การทารุณโดยการประสานจากเจาหนาที่โรงพยาบาลที่ไดรับคนไขฉุกเฉินรายหนึง่ มีความประสงค

ใหรอยเวรไปสืบสวนวาคนไขรายนี้ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถกูทาํราย  เมือ่รอยเวรไปถึง

โรงพยาบาลกไ็ดรับทราบขอมูลของคนไขรายนี้ดังนี ้ คนไขชื่อปออายุ 10 เดือน  ปอถูกสงมายัง

โรงพยาบาลโดยสมศรีที่เปนพี่เล้ียงเด็ก สมศรีใหการวา “ขณะที่ฉันทํางานบานอยู ปอคลานและเลน

ของเลนอยูบนพรมบนพื้นหอง ฉันเหน็เขาคลานไปจับรถบรรทุกคันใหญที่เปนของเลนที่ทาํดวย

โลหะ ขณะที่ปลายนิว้เขาอยูหางจากรถของเลน 2 มิลลิเมตรฉันเหน็ประกายไฟเกิดข้ึนระหวาง

ปลายนิ้วของเขากับรถของเลนนัน้ในเวลาประมาณ 5 มิลลิวินาท ี  หลังเกิดประกายไฟ เขาหนา

คะมาํลง ฉันรีบเขาไปดูเห็นวาปลายนิว้ของเขามีรอยไหม ฉันจึงรีบพาเขามาสงที่หองฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล” จากการสืบสวนและคนควาขอมูลของรอยเวรรวบรวมไดดังนี้ 1) เมื่อรางกายไดรับ

กระแสที่นอยกวาหรือเทากบั 0.001 แอมแปรยังมีความปลอดภัย กระแส 0.01-0.02 แอมแปรทําให

กลามเนื้อชักกระตุก กระแสที่มากกวา 0.2 แอมแปรจะทําใหเกิดอันตรายถึงเสียชวีติได 2)ในวนัที่

เกิดเหตุอากาศหนาวและแหงเปนผลใหอากาศเปนตัวนาํกระแสไฟฟาในบริเวณทีม่สีนามไฟฟา 
6103× นิวตันตอคูลอมบ และ3)จากบันทึกของโรงพยาบาลพบวาปลายนิว้ของปอเปนแผล

ไหม 410− ตารางเมตร ทานคิดวาเหตุการณคร้ังนี้เกิดจากอุบัติเหตุหรือถกูทาํราย 
 

เรื่องที่ 3 มนุษยมหศัจรรย 
 สมศักด์ิและสมสมัยทีเ่ปนสามีภรรยากันไดขับรถกลับบานในเวลา เทีย่งวนั  ขณะทีขั่บผาน

ทุงนาที่ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวทําใหมีสภาพเปนพืน้ดินโลง   เขาเหน็สรยุทธที่เปนเพื่อนสนทิ

เดินอยูกลางทุงนา   ซึง่ขณะนัน้มีเมฆฝนต้ังเคาดําทะมึนและมีฟารองตลอดเวลา  สมศักด์ิจึงจอด

รถยนตริมถนน แลวลงจากรถเพ่ือจะเดินไปทักทายสรยุทธที่อยูในนา ระหวางทีเ่ดินไปนัน้ก็มีฝนตก

พรําๆ ลงมาจนถงึคอนขางหนัก เมื่อเขาไปถึงสรยทุธ ปรากฏวาเกิดฟาผาลงมาในนาบริเวณที่

สมศักด์ิและสรยุทธยนือยู  ทาํใหเขาทัง้สองลมลง และภายหลังพบวา สมศักด์ิเสียชีวิตกอนนาํสง

โรงพยาบาลโดยสภาพศพตามรางกายไหมดําเกรียม เส้ือผาขาดวิน่ สรยุทธอาการสาหัสตามลําตัว

มีรอยไหมหลายแหง สวนสมสมัยทีน่ัง่รออยูในรถยนตไมไดรับอันตราย  นักศึกษาจะใชความรูทาง

ฟสิกสอธิบายเหตุการณที่เกดิข้ึนนี้อยางไร 
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เรื่องที่ 4 ไฟฟาดูด  
วันดีทํางานเปนแมบานในสํานักงานแหงหนึ่ง  ปรากฏวาในวนัจันทรทีผ่านมาวนัดีเรียกรอง

คารักษาพยาบาลจากนายจางเพราะประสบอุบัติเหตุถกูไฟฟาดูดมีอาการกลามเนือ้เปนอัมพาต แต

นายจางไมยอมจายโดยใหเหตุผลวาภายในอาคารติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวที่ตัดไฟเมื่อมกีระแสไฟร่ัว

ต้ังแต mA30     จงึมกีารสวบสวนของเจาหนาที่ วันดีเลาเหตุการณใหฟงวาวนัที่เกิดเหตุไมไดสวม

รองเทาขณะทีย่ืนบนพืน้อาคาร และใชมือทั้งสองขางสัมผัสผนังอาคารซ่ึงคิดวาเปนจุดที่มีไฟร่ัวของ

ผนังอาคาร ถากระแสไฟฟาในอาคารมีความตางศักย V220  ความตานทานของแขนแตละขาง

เทากับ Ωk2  ความตานทานลําตัวเทากับ Ωk6  และ ความตานทานขาแตละขางเทากับ Ωk4  

และตารางแสดงการตอบสนองของรางกายมนุษยตอระดับกระแสไฟฟาเปนดังนี ้

 

ปฏิกิริยา ปริมาณกระแส 

รูสึกวาถกูไฟดูดเพียงเล็กนอย 

เจ็บปวดมาก 

กลามเนื้อเปนอัมพาต 

หัวใจหยุดเตน 

mA53−  

mA5025 −  

mA7050 −  

mA500  
 

จากขอมูลดังกลาวทานสรุปไดหรือไมวาวันดีจะประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟาดูดจนมีอาการ

กลามเนื้อเปนอัมพาต 
 

เรื่องที่ 5 โรคหัวใจ 
ผูปวยรายหนึ่งที่มีปญหาโรคหัวใจและมกีารฝงข้ัวไฟฟา (Electrode)  หรือทางการแพทย

เรียกวา เคร่ืองชวยกระตุนการเตนของหวัใจ (pacemaker) ไวภายใน ไดเรียกรองคาเสียหายจาก

รานหนงัสือแหงหนึง่จากเหตุผลวา เมื่อเขาเดินผานเคร่ืองตรวจจับขโมยในรานขายหนงัสือแหง

นี ้ปรากฏวาเขาผูนัน้ลมลงทนัท ี  ภายหลังเขาพบวาที่เขาลมลงนัน้เกิดจากเคร่ืองกระตุนการเตน

ของหัวใจหยุดทํางานชั่วขณะ เนื่องมาจากสนามแมเหล็กไฟฟาที่แพรออกมาจากเครื่องตรวจจับ

ขโมยดังกลาว    ถานกัศึกษาเปนเจาของรานจะชดใชคาเสียหายคร้ังนีห้รือไม โดยใหเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ(ดัดแปลงจากhttp://www.rmutphysics.com) 
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เรื่องที่ 6 กาแฟหายไปไหน 
 วินัยกับสุพลนัง่ด่ืมกาแฟทีโ่ตะนอกรานกาแฟแหงหนึง่ในวันที่อากาศมอุีณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส ในทันใดนั้นเกิดพายุฝนอยางหนกัและฟาแลบดวย ทัง้สองสะดุงตกใจเมื่อมีสายฟาแลบ

กระทบกับตนไมตนหนึ่งที่อยูใกลกับโตะของเขาทาํใหเกดิเสียงดังฟูและมีไอออกมาจากตนไม วินยั

เอยข้ึนวาดูซิสายฟาจะทําใหกาแฟของฉันหายไป ขนาดน้ําในตนไมยงัเดือดไดเพราะฟาแลบเลย ถา

ทานเปนสุพลจะเช่ือวาคําพดูของวินัยเปนไปไดหรือไม โดยใชเหตุผลทางฟสิกสประกอบการ

ตัดสินใจ และจากการคนขอมูลเพิ่มเติมพบวา ความตางศักยไฟฟาระหวางตนไมกับกอนเมฆ

เทากับ 180 โวลต ประจุที่ทาํใหเกิดฟาแลบเทากับ 50 คูลอมบ และกําหนดใหมีการสูญเสีย

พลังงานศักยไฟฟาใหกบัน้าํเล้ียงในตนไม 1% ใหกาแฟ 1 ถวยมีปริมาตร 30 ซีซี มีจดุเดือดที่ 100 

องศาเซลเซยีส ความจุความรอนจาํเพาะ 4200 จูล/กิโลกรัม เคลวิน คาความรอนแฝงของการ

กลายเปนไอเทากบั 2.3x106 จูล/กิโลกรัม 
 

เรื่องที่  7 รับซ้ือของเกา 
 ในปพ.ศ.2543 ไดมีขาวเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ โดยมีผูปวยจากสารกมัมนัตรังสีโคบอลต-60 มารักษาโดยไดรับสารดังกลาวจากการ

รับซื้อของเกาเปนเคร่ืองฉายรังสีเกาแลวนาํมาตัดยอยเปนช้ินสวนโลหะ  และ ตะกั่วเพื่อนาํไปขาย

ตอ ปรากฏวาในเหตุการณทําใหผูปวยรายนี้ตองถูกตัดมือและเสียชีวติตามมาภายหลัง และมีคํา

กลาวอางวาสารกัมมนัตรังสีนี้สงผลถึงบุคคลทั่วไปที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับผูปวยรายนีท้ําใหเปน

โรคมะเร็ง และสตรีที่ต้ังครรภก็เกิดอาการแทง   คํากลาวอางดังกลาวขางตนเปนจริงหรือไม  
 

เรื่องที่  8 แหนมฉายรังส ี
แหนมเปนอาหารประเภทเนื้อดิบที่ผานกระบวนการหมักอยางหนึ่ง  แหนมทําจากเนื้อหมู

ดิบ หนงัหมูตมสุก ขาวสุก กระเทยีม เกลือ พริกและเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ ผสมคลุกเคลาใหเขากันแลว

นําไปบรรจุถุงพลาสติกอัดใหแนน หรืออาจหอดวยใบตองอีกชั้นก็ได จากนั้นปลอยใหเกิดการหมัก

จากเชื้อจุลินทรียกลุมแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ซึ่งมีอยูในธรรมชาติประมาณ 3 วนั จงึ

สามารถนําไปรับประทานไดสุกจะทาํใหกล่ินและรสชาติของแหนมเปล่ียนแปลงไป ดังนัน้ผูบริโภค

แหนมจึงมีโอกาสเส่ียงที่จะไดรับอันตรายจากพยาธิและเช้ือจุลินทรียทีก่อใหเกิดโรคซึ่งอาจติดมา

กับเนื้อหมูได เชน พยาธิตัวกลม (Trichinella spiralis) พยาธิตัวตืด (Taemia solium) และเช้ือซัล

โมเนลลา (Salmonella) ที่ทาํใหเกิดโรคทองรวง เปนตน จึงไดมีผูที่นาํเทคโนโลยีการฉายรังสี
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แกมมาในอาหาร มาประยุกตใชในกรรมวิธีการผลิต เพื่อใหเปนทางเลือกสําหรับผูที่ตองการบริโภค

แหนม   แหนมที่ผานการฉายรังสีนี้จะมีอันตรายตอผูบริโภคในดานทีเ่กี่ยวกับการรับรังสีหรือไม 
 

เรื่องที่  9 กลวัจังเลย 
 นารีไดพาด.ช.นอยไปพบทันตแพทยเพื่อถอนฟนคุดที่โรงพยาบาลแหงหนึง่   ทันตแพทยได

เขียนใบส่ังใหเจาหนาทีน่ําด.ช.นอยไปฉายรังสีเอ็กซเพื่อดูสภาพฟนทีย่งัโผลข้ึนมา   ในการฉายรังสี

เอ็กซ ปรากฏวาเจาหนาที่ไดใหด.ช.นอยใชมือซายกดแผนฟลมไวที่ขางแกมขางซาย และใหใชมอื

ขวาจับอุปกรณที่มีสวิตซทีก่ดเพื่อฉายรังสีเอ็กซ  เจาหนาที่ไดแจงกับด.ช.นอยวาใหรอฟงสัญญาณ

จากเธอวาใหกดสวิตซ ใหด.ช.นอยกดสวติซเพื่อฉายรังสีเอ็กซได หลังจากนัดหมายแลว เจาหนาที่

รีบวิ่งออกหางจากที่ด.ช.นอยนัง่อยูไปอยูอีกในหอง ที่อยูถัดไปอีก 2 หองเปนระยะประมาณ 6 เมตร 

แลวตะโกนเสียงดังบอกใหด.ช.นอยกดสวติซ เมื่อนารีทราบเหตุการณนี้ไดรองเรียนตอผูอํานวยการ

โรงพยาบาล ไดรับคําตอบวาเจาหนาที่คนนี้เร่ิมต้ังครรภ 1 เดือน กลัววาจะไดรับรังสีจากการฉาย

รังสีเอ็กซ มากเกินกําหนด นกัศึกษามีความคิดเห็นตอเหตุการณนี้อยางไร 



  
219 

แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 
คําสั่ง   เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวในแตละขอ ตอบในกระดาษคอมพิวเตอร 

 
1. ถาตองการวัดความตางศักยของถานไฟฟาขนาด 2A กอนหนึ่งดวยโวลตมิเตอรแบบเข็มซึ่ง

สามารถอานคาไดเต็มสเกล เทากับ 5 โวลต และมีสเกลละเอียดที่สุดเทากับ 0.1 โวลต ขอ

ใดแสดงการอานคาความตางศักยของถานไฟฉายขนาด 2A ที่เหมาะสมที่สุด   

ก. 1.5 โวลต   ข. 1.55 โวลต 

ค. 1.552 โวลต   ง. 1.5520 โวลต 

2. วิมลขับรถจากหยุดนิ่งจนมีอัตราเร็ว  70  km/hr ในเวลา 5  min  ดวยความเรงคงที่ เธอขับ

รถไดระยะทางเทาไรใน 5 min นั้น       

ก. 10.0  km    ข. 7.5  km  

ค. 2.9   km    ง. 1.2  km  

3. สมชายออกกําลังกายโดยเร่ิมจากการวิ่งดวยอัตราเร็วคงที่  36   km/hr  เปนเวลา 15 นาที 

รูสึกเหนื่อย จึงเปลี่ยนเปนเดินดวยอัตราเร็วคงที่  1.8   km/hr  ในเวลา 30 นาที หลังจาก

นั้นจึงนั่งพัก  จงหาอัตราเร็วเฉล่ียในการออกกําลังกายของสมชายในคร้ังนี้    

ก. 3.7 m/s   ข. 13.2 m/s 

ค. 18.9 m/s   ง. 24.6 m/s 

4. รถยนตคันหนึง่วิง่ดวยความเร็วคงที ่ 10 m/s ขณะที่อยูหางส่ิงกีดขวางเปนระยะทาง 35 m      

คนขับตัดสินใจเหยียบหามลอโดยเสียเวลา 1 s กอนที่หามลอจะทํางาน เมื่อหามลอทํางาน

แลว รถเคล่ือนที่ดวยความหนวงเทาไร จึงจะทําใหรถหยุดพอดีเมื่อถงึส่ิงกีดขวางนั้น  

ก. 2/43.1 sm−    ข. 2/00.2 sm−  

ค. 2/86.2 sm−    ง. 2/00.4 sm−  

5. ดวงฤดีขับรถไปบนถนนตรงสายหนึ่งดวยอัตราเร็วคงที่ 80 km/hr  ผานวงเดือนที่จอดรถรอ

อยูริมถนน วงเดือนจึงขับรถดวยความเรง 2  m/s2 วงเดือนขับรถทันรถดวงฤดีในระยะทาง

เทาไร     

ก. 126.5  m    ข. 223.4  m  

ค. 307.0  m    ง. 493.7  m      
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6. ขอใดไมใชลักษณะของการเคล่ือนที่แบบตกอิสระ  

ก. การเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที ่

ข. การเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที ่

ค. การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติในแกน Y 

ง. การเคลื่อนที่ดวยความเร็วตนเทากับศูนย 

7. วิจิตราตองการโยนบาสเกตบอลในลักษณะการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล  ตําแหนงที่บอล

ตกหางจากตําแหนงโยนในแนวราบไกลสุดจะแปรเปล่ียนตามคาใด   

ก. คามุมทีท่าํกับแนวราบในการโยนเทานั้น  

ข. คาความเร็วตนในการโยนเทานั้น 

ค. คามุมทีท่าํกับแนวราบและคาความเร็วตนในการโยน 

ง. คามวลของบาสเกตบอลเทานั้น 

8. เมื่อสุชาดาเคล่ือนที่เปนวงกลมดวยอัตราเร็วเชิงเสนคงที่ ขอใดกลาวถูกตอง   

ก. ความเร็วเชิงมมุคงที ่            ไมมีความเรงเชิงมุม   

ข. ความเร็วเชิงมมุคงที ่              มีความเรงเชิงมุมเกิดข้ึน 

ค. ความเร็วเชิงมมุไมคงที ่          มคีวามเรงเชิงมุมเกิดข้ึน 

ง. ความเร็วเชิงมมุไมคงที ่         ไมมีความเรงเชิงมุม 

9. เหตุการณใดอธิบายดวยกฎการเคลื่อนที่ขอ 1 ของนวิตันได  

ก. ขณะที่เดินจะมีแรงเสียดทานไปดานหนาของเทา 

ข. เมื่อรถเคลื่อนที่ดวยความเร็วคาหนึง่แลวหยุดกะทนัหนัคนในรถจะพุงไปขางหนา 

ค. ผูปวยที่นอนนิง่บนเตียงเปนระยะเวลานานจะเกิดแผลกดทับ 

ง. เมื่อเกิดอุบัติเหตุศีรษะกระแทกพื้นจะเกิดเลือดค่ังในสมอง 

10. ในการปฐมพยาบาลผูปวยในเขตการกอการรายแหงหนึ่ง  นงรามแขวนถุงน้ําเกลือดวยเสน

เชือกกับเพดานเต็นท แรงปฏิกิริยาตามกฎขอที่สามของนิวตันของแรงซ่ึงเปนน้าํหนกัของถงุ

น้ําเกลือคือแรงใด    

ก. แรงที่เชือกกระทําตอเพดาน 

ข. แรงที่เชือกกระทําตอถุงน้ําเกลือ 

ค. แรงที่ถุงน้ําเกลือกระทําตอเสนเชือก 

ง. แรงโนมถวงที่ถุงน้ําเกลือกระทําตอโลก 
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11. การกระทําของบุคคลในขอใดที่ แสดงวาวัตถุสมดุลตอการหมุน  

ก. มาลีผลักกลองเคลื่อนที่ไปตามแนวราบดวยความเรงคงที่โดยที่กลองไมพลิกคว่าํ 

ข. วลัยผลักหนาตางเปดออกดวยอัตราเร็วไมคงที ่

ค. มาลัยผลักลูกบอลกล้ิงไปบนพืน้ราบที่มีความฝดดวยความเรงของจุดศูนยกลางมวล

คงที ่

ง. ลอรถยนตของมีนาหมุนอยางอิสระรอบแกนท่ีไมมีความเสียดทานดวยอัตราเร็ว

เชิงมุมไมคงที ่

12. แมลงชนิดหนึ่งมีขาที่มีรยางคยาว  30cm พื้นที่หนาตัด  2 cm2 ถามันกระโดดโดยยืดขา

ออกดวยแรง  240 N รยางคจะยืดออกจากเดิม  1.5 เทาของความยาวเดิม จงหาคายัง

โมดูลัสของรยางค   

 ก.     25105 mN /×     ข.   25106 mN /×   

 ค.      25107 mN /×     ง.   25108 mN /×     

13. ลวดทองแดง   ลวดอะลูมิเนียม   ลวดตะกั่ว   ที่มีขนาดพื้นที่หนาตัดเทากัน ความยาว

เทากัน แตมีคายังโมดูลัสไมเทากันโดยลวดทองแดงมีคามากที่สุด   ลวดตะกั่วนอยที่สุด   

ถาศรีวิภาออกแรงดึงลวดทั้ง 3 เสนเทากัน  จะเกิดผลอยางไร  

ก. ลวดทองแดงยดืมากที่สุด 

ข. ลวดอะลูมิเนียมยืดมากที่สุด 

ค. ลวดตะกั่วยืดมากที่สุด 

ง. ลวดทั้ง 3 เสนยืดเทากัน 

14. เหตุการณในขอใดเกิดงานไดมากที่สุด  

ก. สมศักด์ิออกแรง 300 N ผลักรถยนตใหเคล่ือนที่บนถนนราบไดระยะทาง 5 m 

ข. สมชายแบกกระสอบขาวสารหนัก 1000  N เดินไปตามถนนราบไดระยะทาง 10 m 

ค. สมพลหิว้ถงัปูนหนัก 80 N ข้ึนในแนวด่ิง5 m 

ง. สมพงศแบกกลองมวล 50  kg ข้ึนบันไดสงู 4 m 

15. สมศรีกับอรอนงคมีมวลเทากันข้ึนบันไดจากชั้น 1 เพื่อไปรับเวรที่ชั้น 3 ตึกผูปวยในตึก

เดียวกัน  สมศรีโดยใชเวลามากกวาอรอนงค  ขอใดกลาวถูกตอง   

ก. สมศรีกับอรอนงคไมสูญเสียกําลัง ข. สมศรีสูญเสียกําลังมากกวา 

ค. สมศรีสูญเสียกําลังนอยกวา ง. สมศรีกับอรอนงคสูญเสีย กาํลังเทากัน 
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16. สุนิสาขับรถชนกับรถของอรดีที่วิ่งสวนทางมาบนถนนตรงสายเดียวกัน  สถานการณหลังชน

ในขอใดเปนลักษณะการชนแบบไมยืดหยุน   

ก. หลังชน รถของสุนิสากับรถของอรดีวิ่งแยกกันไปคนละดาน  

ข. หลังชนรถของ สุนิสากับรถของอรดีติดกันและวิ่งไปทางเดียวกนั 

ค. หลังชน รถของสุนิสากับรถของอรดีวิ่งไปทางเดียวกนัโดย รถของอรดีวิง่อยูขางหนา  

รถของสุนิสาวิง่ตามไปหางๆ  

ง. หลังชน รถของสุนิสากับรถของอรดีวิ่งไปทางเดียวกนัโดย รถของสุนิสาวิง่อยู

ขางหนา  รถของอรดีวิ่งตามไปหาง 

17. ในการแขงขันกีฬาสีของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง วิจิตรามวล 30 kg วิ่งดวยอัตราเร็ว 20 m/s  

บุษกรมวล 50 kgวิ่งดวยอัตราเร็ว 10 m/s   ขอใดกลาวถูกตอง  

ก. วิจิตรามีโมเมนตัมและพลังงานจลนมากกวาบุษบา 

ข. วิจิตรามีโมเมนตัมและพลังงานจลนนอยกวาบุษกร 

ค. วิจิตรามีโมเมนตัมมากกวาแตมีพลังงานจลนนอยกวาบุษกร 

ง. วิจิตรามีโมเมนตัมนอยกวาแตมีพลังงานจลน  มากกวาบุษกร 

18. ขอใดเปนเหตุผลหลักในการที่โรงพยาบาลทําทางลาดเอียงตรงทางข้ึนอาคารผูปวยนอก  

ก. ความสวยงามเพราะอาคารผูปวยนอกอยูดานหนาโรงพยาบาล 

ข. เพื่อใหไหลออกจากอาคารไดสะดวกเวลาฝนตก 

ค. ชวยในการผอนงานของพนกังานเปลในการเข็นแปลข้ึนทางลาดเอียง 

ง. ชวยในการผอนแรงของพนักงานเปลในการเข็นแปลข้ึนทางลาดเอียง 

19. ตองการออกแบบเคร่ืองออกกําลังกายนักกีฬาโดยใชสปริง 3  อันที่มีคานิจสปริงเทากันทุก

ตัว  ควรตอสปริงทั้ง3 อันอยางไร เพื่อใหคานิจสปริงของเคร่ืองออกกําลังกายมีคามากที่สุด 

ก. สปริง  3 อันตออนุกรมกัน  

ข. สปริง 3 อันตอขนานกัน 

ค. สปริงอันที่ 1 และ 2  ตออนุกรมกัน แลวตอขนานกับสปริง อันที่ 3 

ง. สปริงอันที่ 1 และ 2  ตอขนานกัน แลวตออนุกรมกับสปริง อันที่ 3 
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20. ในการทํากายภาพบําบัดผูปวยโดยใชลอรถจักรยานตรึงไวกับแกนหมุน แลวใหผูปวยออกแรง

กระทําที่ขอบลอเกิด ทอรคขนาด  20  N.m  ทําใหลอหมุนจากหยุดนิ่งจนมีความเร็วเชิงมุม

เปน  100  rad/s  ดวยความเรงเชิงมุมคงที่ในเวลา  10  s  จงหาโมเมนตความเฉ่ือยของลอนี้ 

ก. 0.5  kg m2     ข. 1.0  kg m2 

ค.  2.0  kg m2     ง. 2.5  kg m2  

21. พิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดถูกตอง   

(1) รูปรางของภาชนะไมมีผลตอความดันของของเหลว     แตปริมาตรมีผลตอความ

ดันของของเหลว     

(2) ความดันบรรยากาศมีผลตอความดันเกจของของเหลวที่จุดๆ หนึ่ง  

(3) ความลึกของของเหลวมีผลตอความดันในของเหลว 

(4)  ความดันของของเหลวที่ผิวภาชนะมทีิศต้ังฉากกับผิวภาชนะ 

(5) ชนิดของของเหลวมีผลตอความดันของของเหลว 

  ก.       (3) , (4) และ (5)  

ข. (1),(3) และ (5) 

ค. (2)  เทานัน้ 

ง. (1),(2),(3),(4) และ (5) 

22. พิจารณาขอความตอไปนี้  

(1) วันดี เกิดตาปลาท่ีบริเวณเทา 

(2) วีนามีอาการบวมทีเ่ทาเนื่องจากการยืนเปนเวลานานๆ 

(3) มาลัยเกิดอาการหนามืดมนึงงขณะเปล่ียนจากนอนเปนลุกนั่งอยางรวดเร็ว 

(4) มานิตาใชสฟกโมมาโนมิเตอรวัดความดันผูปวย 

(5) พาณีใชบารอมิเตอรวัดความสูงของระดับยอดเขา 

สถานการณหรือเคร่ืองมือใดอธิบายไดดวยความรูเร่ืองความดัน 

ก. (1)   (2)  (3)   (4) และ (5)  

ข. ( 2)  ( 3)  และ (5) 

ค. (2)  และ (4) 

ง. (1) ( 2) และ (3) 
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23. เคร่ืองอัดไฮโดรลิกจําลองเคร่ืองหนึ่ง ภายในบรรจุของไหลความหนาแนนเทากับ ρ   มี

ลักษณะ ดังรูป  โดยดาน A มีพื้นที่หนาตัดเปน 3 เทาของดาน B เมื่อพิจารณาความดัน

ของไหลที่จุด C และ D  ขอใดถูกตอง   

 

ก. ความดันที ่C เปน 3 เทาของความดันที่  D 

ข. ความดันที ่D  เปน 3 เทาของความดันที่ C 

ค. ความดันที ่C เทากับความดันที ่D  

ง. ความดันที ่C เปน 6 เทาของความดันที่ D 

 

24. มีนาชั่งวัตถุกอนหนึ่งดวยเคร่ืองชั่งสปริงแบบแขวนในบรรยากาศปกติอานน้ําหนักได 100 

N แตเมื่อนําไปชั่งในน้ําโดยใหวัตถุอยูในน้ําทั้งกอนอานน้ําหนักได 75 N จงหาความ

หนาแนนสัมพัทธของวัตถุกอนนี้  

ก. 4.0 

ข. 4.5 

ค. 2.5 

ง. 1.25 

25. พิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดถูก   

(1) สภาพคะปลลารีเปนผลมาจากแรงโคฮีชั่นและแรงแอดฮีชั่น 

(2) เข็มเย็บผาที่ทาํจากเหล็กลอยน้ําไดแสดงวาเหล็กมีความหนาแนนนอยกวาน้ํา 

(3) แรงดึงผิวของของเหลวมีทิศขนานกับผิวของของเหลวและต้ังฉากกบัเสนขอบที ่

ของเหลวสัมผัส 

(4) แมลงบางชนิด เชน จิง้โจน้ํา อยูนิ่งบนผิวน้าํได เปนผลจากแรงดึงผิวของ

ของเหลว 

ก. (1)   และ  ( 2) 

ข. (1)    (2)   และ (4)   

ค. (1)    (2)   และ (3) 

ง. (3)   และ  (4) 

A B

C D
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26. วาณีใหคนไขใชหลอดดูดน้ําแทนการด่ืมน้ําจากแกว  ความรูหัวขอใดอธิบายหลักการดูดน้าํ

จากหลอดไดชัดเจนที่สุด   

ก. แรงลอยตัว   ข. กฎปาสคาล 

ค. แรงดึงผิว    ง. สมการเบอรนลูลี 

27. เพราะเหตุใดการใหน้ําเกลือกับผูปวยตองแขวนถุงน้ําเกลือไวที่สูง  

ก. เพื่อใหน้ําเกลือในถุงมีความดันนอยกวาความดันในเสนเลือด 

ข. เพื่อใหน้ําเกลือในถุงมีความดันมากกวาความดันในเสนเลือด 

ค. เพื่อใหน้ําเกลือในถุงมีความดันเทากับความดันในเสนเลือด 

ง. เพื่อใหน้ําเกลือในถุงมีความดันนอยกวาความดันในบรรยากาศ 

28. ถาอัตราไหลของเลือดในข้ัวหัวใจเปน 5 min/l ความเร็วของเลือดในเสนเลือดฝอยเปน  

0.33mm/sและรัศมีเฉล่ียของเสนเลือดฝอยเปน  0.008mm  จงหาจํานวนเสนเลือดฝอย

ทั้งหมด   

 ก.   710261 ×.     ข.  810261 ×.  

 ค.  910261 ×.     ง.   1010261 ×.  

29. นิภาตองการไปสัมผัสอากาศหนาวในชวงวันหยุดปใหม  เธอควรจะเลือกไปจังหวัดในขอใด

ที่มีอุณหภูมิตํ่าที่สุด   

ก. จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิ  281 K 

ข. จังหวัดแมฮองสอนมีอุณหภูมิ  410F 

ค.       จังหวัดเลยมีอุณหภูม ิ 7 0C 

ง. ทุกจังหวัดในขอ  ก ข และ ค เพราะมีอุณหภูมิเทากัน 

30. ถาฟารีดาตองการผลิตอุปกรณลดไขที่ใชดูดความรอนจากรางกายผูปวย ที่มีลักษณะเปน

ถุงบรรจุของเหลวขนาด 50 cm3  เธอควรเลือกใชของเหลวชนิดใดดีที่สุด  ถาของเหลว A มี

คาความจุความรอนจําเพาะ 1  cal /g 0C  ของเหลว B มีคาความจุความรอนจําเพาะ 0.6    

cal /g 0C  ของเหลว C มีคาความจุความรอนจําเพาะ 0.21    cal /g 0C  และของเหลว D 

มีคาความจุความรอนจําเพาะ 0.11    cal /g 0C   

ก. ของเหลว A   ข. ของเหลว B 

ค.  ของเหลว C   ง.  ของเหลว D 
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31. สมชายลากน้ําแข็งกอนส่ีเหล่ียมมวล 50 kg ไปบนพื้นราบที่มีคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 

0.8  เมื่อลากไปไดไกล 20 เมตร จะมีน้ําแข็งละลายไปเทาไร ถางานที่เกิดจากแรงเสียดทาน

เปล่ียนเปนความรอนทั้งหมด  (กําหนดใหความรอนแฝงของการหลอมเหลวของน้ําแข็ง = 

kgJ /10340 3× )   

ก. 800 กรัม   ข. 50 กรัม  

ค. 47 กรัม    ง. 23.5 กรัม 

32. ปรานีมีอุณหภูมิภายในรางกาย C037  สวนที่ผิวหนังบริเวณหนึ่งมีชั้นไขมันหนา 1.2 cm มี

พื้นที่ 1.4 m2 และ มีอุณหภูมิ C034 จงหาอัตราการถายเทความรอนของเธอที่ผานผิวหนัง

บริเวณนี้  (กําหนดให คาสภาพนําความรอนของผิวหนัง(k) = 0.6 KmW ./ ) 

ก. 2102.4 × W    ข. 2107.3 × W   

ค. 2101.2 × W     ง. 2105.1 × W  

33. อวัยวะเทยีมช้ินหนึ่งทําจาก แพลทนิัมวัดความยาวที่อุณหภูมิ C020 ไดความยาว cm4

นํามาใสในรางกายคนซ่ึงมีอุณหภูมิปกติ C037 จะทําใหแพลทนิัมยืดออกเทาไร 

(กําหนดใหα ของแพลทนิัมทีอุ่ณหภูมิ C020 = 106109 −−× C )  

ก. mμ522.     ข. mμ126.  

ค. mμ207.     ง. mμ3213.  

34. ขณะหายใจเขานําอากาศปริมาตร 4.2 L อุณหภูมิ 250Cเขาสูปอด ถาอุณหภูมิรางกาย

ปกติเทากับ 370C จงหาปริมาตรของกาซนี้ในปอด  เมื่อกําหนดใหความดันภายในรางกาย

คงที่ 

ก. 2.8 L     ข. 4.0 L 

ค. 4.4 L     ง. 6.2 L 

35. ขณะที่ประนอมนั่งรถข้ึนไปเที่ยวบนยอดเขาอินทนนท รูสึกหูอ้ือ เพราะเหตุใด  

ก. ความดันภายนอกตํ่าลง  ทําใหความดันในใจกลางรูหูสูงกวาความดันภายนอก  

ข. ความดันภายนอกเปนศูนย  ทําใหความดันในใจกลางรูหูสูงกวาความดันภายนอก  

ค. ความดันภายนอกเปนศูนย  ทําใหความดันในใจกลางรูหูเทากับความดันภายนอก  

ง. ความดันภายนอกเพิ่มข้ึน  ทําใหความดันในใจกลางรูหูตํ่ากวาความดันภายนอก  

36. ในรางกายของคนปกติจะมอุีณหภูมิคงที ่  หลักการหายใจในปอดคนเปนไปตามกฎขอใด 

ก. กฎของบอยล   ข. กฎของชารล 

ค.        กฎของเกย-ลุสแซค                   ง.           กฎของบราวเนียน 
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37. ถังบรรจุกาซหงุตม หรือกระปองสเปรยที่ใชพนสีหรือยาฆาแมลง ไมควรอยูในบริเวณที่มี

อุณหภูมิสูงมากๆ เพราะเหตุใด  

ก. เพราะของเหลวในภาชนะจะเปล่ียนสถานะเปนของแข็งเนื่องจากความดันของไหล

ในภาชนะเพิม่ข้ึน  

ข. เพราะของเหลวในภาชนะจะเปล่ียนสถานะเปนของแข็งเนื่องจากความดันของไหล

ในภาชนะลดลง  

 ค.    เพราะจะเกิดการระเบิดไดเนื่องจากความดันของไหลในภาชนะลดลง 

 ง.     เพราะจะเกิดการระเบิดไดเนื่องจาก  ความดันของไหลในภาชนะเพ่ิมข้ึน 

38. เมื่ออาภรทําใหแกสมีปริมาตรเพิ่มข้ึนเปน 2 เทา ของปริมาตรเดิมที ่S.T.P. จงหาอุณหภูมิ

ของแกสนี้ ถาความดันของแกสเพิ่มข้ึน 50%  

ก. อุณหภูมิ 941.25 K   ข. อุณหภูมิ 819.00 K 

ข. อุณหภูมิ 546.00 K   ง. อุณหภูมิ 346.80 K 

39. จันทรเพ็ญใหความรอนแกแกสในกระบอกสูบ 300 J ทาํใหปริมาตรเปล่ียนแปลงไป 
3105 −× 3m  ถาในกระบวนการนี้ระบบมีความดันคงตัว 5102× Pa เคร่ืองหมายของ UΔ

และ WΔ เปนตามขอใด   

ก. UΔ เปนบวก   WΔ เปนบวก ข. UΔ เปนบวก  WΔ  เปนลบ 

ค.       UΔ เปนลบ    WΔ เปนบวก ง. UΔ เปนลบ    WΔ เปนลบ 

40. ถาคนเราปกติตองหายใจเอาอากาศเขาไปในปอดตอนาทีอยางคงที ่จงหาวาชายคนหนึ่ง

ซึ่งหายใจ 15 คร้ังตอนาทีทีค่วามดัน 0.9 บรรยากาศ อุณหภูมิ C027 จะหายใจกี่คร้ังตอ

นาที เมื่อเขาข้ึนไปบนยอดเขาซ่ึงมีความดัน 0.6 บรรยากาศ และอุณหภูมิ C03− (ตอบ

เลขจํานวนเต็ม)    

ก. 30    ข. 25 

ค. 23    ง. 20 
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41. ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. คล่ืนเสียง เปนคล่ืนตามขวาง เพราะ ทิศการเคล่ือนที่ของคล่ืนอยูในแนวเดียวกับทิศ

การสั่นของอนุภาคตัวกลาง 

ข. คล่ืนในเสนเชือกเปนคล่ืนตามยาว เพราะทิศการเคล่ือนที่ของคล่ืนอยูในแนว

เดียวกับทิศการส่ันของอนุภาคตัวกลาง 

ค. คล่ืนตามขวาง หมายถึงคล่ืนที่มีทิศการเคล่ือนที่ของคล่ืนต้ังฉากกับทิศการส่ันของ

อนุภาคตัวกลาง 

ง. คล่ืนตามยาว  หมายถึงคล่ืนที่มีทิศการเคล่ือนที่ของคล่ืนต้ังฉากกับทิศการส่ันของ

อนุภาคตัวกลาง 

42. นารีศึกษาคาดัชนีหักเหของตัวกลาง 3 ชนิด พบวาระหวางตัวกลาง A กับ B ถาใหมุมตก

กระทบในตัวกลาง A เทากับ 060   มุมหักเหในตัวกลาง B เทากับ 030    และระหวาง

ตัวกลาง  B กับ C ถาใหมุมตกกระทบในตัวกลาง B เทากับ 060   มุมหักเหในตัวกลาง C  

เทากับ 045    คาดัชนีหักเหของตัวกลาง  A  เปนกี่เทาของคาดัชนีหักเหของตัวกลาง  C  

ก. 0.5    ข. 0.7 

ค. 1.5    ง. 1.7 

43. ขอใดกลาวไดถูกตอง  

ก. การเกิดคล่ืนดานหลังของเสาสะพานในน้ําตามชายทะเลหรือในทะเลสาบ แสดง

ปรากฏการณการเล้ียวเบนของคลื่น 

ข. ความถี่ของเสียงจากแหลงกาํเนิดที่ไดยินสูงข้ึน เมื่อผูฟงเคล่ือนที่ออกจาก

แหลงกาํเนิด 

ค. คล่ืนกระแทกเกิดเมื่อแหลงกาํเนิดเสียงเคล่ือนที่ดวยความเร็วสูงมาก แตนอยกวา

ความเร็วของเสียง 

ง. การเกิดบีตสของเสียงเกิดข้ึนเมื่อคล่ืนเสียงทัง้สองคลืน่มีความถี่ตางกันมากกวา 10 

เฮิรตซ 

44. จันทรจิราไดยินเสียงที่มีระดับความเขมเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงแหลงหนึ่งเปล่ียนจาก  20  

dB เปน 40 dB  แสดงวาความเขมเสียงเพิ่มข้ึนกี่เทา   

ก. 2     ข. 10 

ค.       20    ง. 100 
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45. อนงคเรียกลูกสาวสองคนที่อยูหางจากตนเองเปนระยะเทากันใหมารับประทานอาหาร

กลางวัน แตสรงประภานั่งอยูริมสระน้ํา สวนวงเดือนกําลังดําน้ําอยูในสระ  เหตุการณจะเปน

ตามขอใด  

ก. สรงประภากับวงเดือนไมไดยินเสียงเรียกทั้งคู 

ข. สรงประภากับวงเดือนไดยินเสียงเรียกในเวลาทีพ่รอมกนั 

ค. วงเดือนไดยินเสียงกอนสรงประภา 

ง. สรงประภาไดยินเสียงกอนวงเดือน 

46. นงรามยืนรอรถโดยสารประจําทางอยูริมถนนมีรถหนวยกูภัยเปดไซเรนสงสัญญาณขอทาง 

เธอจะไดยินเสียงอยางไร  

ก. ความถี่ของเสียงไซเรนขณะที่รถวิง่เขาหาเธอและผานเธอไมเปล่ียนแปลง 

ข. ความถี่ของเสียงไซเรนขณะที่รถวิง่เขาหาเธอตํ่ากวาขณะที่รถผานเธอไปแลว 

ค. ความถี่ของเสียงไซเรนขณะที่รถวิง่เขาหาเธอสูงกวาขณะที่รถผานเธอไปแลว 

ง. ความถี่ของเสียงไซเรนขณะที่รถวิง่เขาหาเธอจะมีลักษณะดังและคอยสลับกัน 

47. ปานเดือนตองการทราบวาตนเองหูหนวกหรือไม จึงเขารับการทดสอบการสูญเสียการไดยิน

โดยใชเสียงทีม่ีความถี่ 1000 Hz ในหองทดสอบ ขีดเริ่มการไดยินของคนหูปกติมีระดับ

ความเขมเสียง  40 dB แตขีดเริ่มการไดยินของเธอมีระดับความเขมเสียง 92 dB   สรุปวา

เธอหหูนวกหรือไม เพราะเหตุใด  

ก. ไมหูหนวก เพราะเธอสูญเสียการไดยินนอยกวา 90 dB  

ข. ไมหูหนวก เพราะเธอสูญเสียการไดยินนอยกวา 50 dB   

ค. หูหนวก เพราะเธอสูญเสียการไดยินมากกวา 50 dB  

ง. หูหนวก เพราะเธอสูญเสียการไดยินมากกวา 90 dB  

48. ในการหาอัตราเร็วที่เม็ดเลือดวิ่งในเสนเลือด สามารถทําไดโดยการสงคล่ืนเสียงอัลตราโซ

นิกสที่มีความถี่หนึ่งเขาไปกระทบกับเม็ดเลือด    สมบัติขอใดที่นําไปคํานวณหาอัตราเร็วของ

เม็ดเลือดได   

ก. การหกัเหและการเล้ียวเบน 

ข. การแทรกสอดและการเล้ียวเบน 

ค. การเล้ียวเบนและปรากฏการณดอพเพลอร 

ง. การสะทอนและปรากฏการณดอพเพลอร 
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49. ในการหาอัตราเร็วของเม็ดเลือดที่วิ่งในเสนเลือดโดยสงคล่ืนเสียงอัลตราโซนกิสที่มีความถี่ 

20 เมกะเฮิรตซ  และมีอัตราเร็วเสียงโดยเฉล่ียเปน 50 เมตรตอวินาทเีขาไปกระทบเมด็

เลือด  หลังจากนัน้วัดสัญญาณเสียงสะทอนไดที่ความถี่ 18 เมกะเฮิรตซ  จงหา อัตราเร็ว

ของเม็ดเลือด    

ก. sm /0.2    ข. sm /5.2  

ค. sm /0.4    ง. sm /5.4  

50. ขอใดนําหลักการทางฟสิกสมาอธิบายปรากฏการณตางๆไดถูกตอง  

ก. แสงเดินทางจากตัวกลางท่ีมีคาดัชนหีักเหมากไปสูตัวกลางที่มีคาดัชนีหกัเหนอยรังสี

หักเหจะเบนเขาเสนปกติ 

ข. การสะทอนกลับหมดเกิดข้ึนเมื่อมุมตกกระทบเทากับมมุวิกฤต 

ค. โพลาไรเซช่ันเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนเฉพาะคลืน่ตามขวาง 

ง. ถาดวงจันทรเกิดการระเบิดคนบนโลกจะไดยินเสียงระเบิดของดวงจันทร 

51. นารีนําวัตถุวางหนากระจกโคงเวาบานหนึ่งเปนระยะ30 เซนติเมตร ใหภาพหัวต้ังขนาดเปน 2 

เทาของวัตถุ ความยาวโฟกัสของกระจกเวาบานนี้เทากับกี่เซนติเมตร  

ก. +10    ข. +20 

ค.       +30    ง. +60 

52. กนกรัตนตองการติดต้ังกระจกที่มุมถนนโคงภายในหมูบานเพื่อปองกนการเกิดอุบัติเหตุ เธอ

ควรเลือกใชกระจกชนิดใด     

ก. กระจกโคงนนูเทานัน้   ข. กระจกโคงเวาเทานัน้     

ค.       กระจกเงาราบ หรือ กระจกโคงนนู  ง. กระจกเงาราบ หรือ กระจกโคงเวา 

53. แวนกันแดดที่ผานิตสวมทําดวยแผนโพลารอยด 1 แผนและแผนอะนาไลเซอร 1 แผน ที่มี

แกนของแผนทั้งสองทํามุม 045    แวนนี้ลดความเขมแสงไดกี่เปอรเซ็นต 

ก.  %5.12     ข. %25  

ค.  %50     ง. %75  
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54. ปานนภาวางวัตถุอยูหนาเลนสอันหนึ่งเกิดภาพขนาดขยาย 3 เทา  เมื่อเล่ือนวัตถุเขาใกล

เลนสอีก 10 เซนติเมตร  ทําใหเกิดภาพขนาดขยาย 3 เทา เลนสนี้เปนเลนสชนิดใดและความ

ยาวโฟกัสเทาไร  

ก.          เลนสนูน ความยาวโฟกัส  5 เซนติเมตร 

ข. เลนสนนู ความยาวโฟกัส  10 เซนติเมตร 

ค. เลนสนนู ความยาวโฟกัส  15 เซนติเมตร 

ง. เลนสนนู ความยาวโฟกัส  20 เซนติเมตร 

55. สุนัขตัวหนึ่งคาบกอนเนื้อขนาดยาว 10 เซนติเมตร เดินขามสะพานที่ขามคลองแหงหนึ่ง 

ขณะที่ปากสุนัขอยูสูงจากผิวน้ํา 50 เซนติเมตร สุนัขจะเห็นเงาของกอนเนื้อลึกจากผิวน้ํา

เทาไร และมีขนาดเทาไร  

ก. ลึกจากผิวน้าํมากกวา  50 เซนติเมตร และมีขนาดใหญกวา 10 เซนติเมตร 

ข. ลึกจากผิวน้าํนอยกวา 50 เซนติเมตรและมีขนาดใหญกวา 10 เซนติเมตร 

ค. ลึกจากผิวน้าํมากกวา  50เซนติเมตร และมีขนาดเล็กกวา 10 เซนติเมตร 

ง. ลึกจากผิวน้าํนอยกวา  50เซนติเมตร และมีขนาดเล็กกวา 10 เซนติเมตร 

56. กระจกที่ทันตแพทยใชสองดูฟนเปนกระจกชนิดใดเพราะเหตุใด  

ก. กระจกเงาราบ เพราะใหภาพเสมือนหัวต้ังขนาดเทากับวัตถุ 

ข. กระจกโคงเวาเพราะใหภาพเสมือนหวัต้ังขนาดขยาย 

ค. กระจกโคงเวาเพราะใหภาพจริงหัวกลับขนาดขยาย 

ง. กระจกโคงนนูเพราะใหภาพเสมือนหวัต้ังขนาดขยาย 

57. เลนสแกวตาของมนุษยปรับภาพใหชัดเจนโดยวิธีใด  

ก. ลดมุมการเห็นภาพชัดเจนใหนอยกวาคาปกติที่เทากับ1.4 - 2 องศา 

ข. เพิ่มมุมการเหน็ภาพชัดเจนใหมากกวาคาปกติที่เทากบั1.4 - 2 องศา 

ค. ลดความโคงเลนสแกวตา 

ง. เพิ่มความโคงของเลนสแกวตา 

58. เสนใยนําแสงที่นําใชในเคร่ืองมือทางการแพทยอาศัยหลักการขอใด  

ก. การเกิดมุมวิกฤติ  ข. การสะทอนกลับหมด 

ค. การแทรกสอด  ง. การเล้ียวเบน 
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59. วิรินทรมีสายตาผิดปกติ เมื่อไปตรวจวัดสายตา ปรากฎวาไดผลการวัดเทากับ + 250 ขอใด

สรุปถูกตอง  

ก. เธอสายตายาว    ควรสวมแวนที่ใชเลนสมคีวามยาวโฟกสั 0.40 เมตร 

ข. เธอสายตายาว    ควรสวมแวนที่ใชเลนสมคีวามยาวโฟกสั 250 เมตร 

ค. เธอสายตาส้ัน   ควรสวมแวนที่ใชเลนสมีความยาวโฟกัส 2.50 เมตร 

ง. เธอสายตาส้ัน    ควรสวมแวนที่ใชเลนสมีความยาวโฟกัส 40 เมตร 

60. นักศึกษาคนหนึ่งสายตาส้ันสวมคอนเทคเลนสที่มกีําลัง 57.50 diopters  โดยมีระยะระหวาง

คอนเทคเลนสกับเรตินาเทากับ 1.750cm    ขณะที่เขาอานตัวอักษรขนาด 5 cm  บน

กระดานหนาหองเรียน   จงหาขนาดของตัวอักษรที่เกิดบนเรตินา  

ก. mm17.0    ข. mm21.0  

ค. mm32.0    ง. mm46.0  

61. ประจุ 1Q เปน 3 เทาของประจุ 2Q วางหางกันเปนระยะ cm10  ปรากฏวาเกิดแรงระหวางกัน 

N180  จงหาคาประจุ 2Q  (กําหนดให 229 C/m.N109k ×= )  

ก. C1067.6 9−×   ข. C1067.6 11−×     

ค. C131067.6 −×   ง. C151067.6 −×   

62. ปานจันทรสังเกตเหน็บนถานไฟฉาย แสดงคาแรงเคล่ือนไฟฟา  1.5  โวลต  หมายถงึอะไร  

ก. แรงดันที่ดันใหอิเล็กตรอน   1  ตัว  เคล่ือนที่ผานความตาง  ศักย1.5  V 

ข. แรงดันที่ดันใหประจุไฟฟาไหลผานตัวตานทาน  1.5 W 

ค. พลังงานไฟฟา  1.5  J  ที่ถานไฟฉายจายใหแกประจุไฟฟา  1  C    ซึ่งเคลื่อนที่ในตัวนํา 

ง. งานที่ประจุไฟฟาใชในการเคล่ือนที่ผานตัวตานทาน  1.5Ω  

63. ขอใดกลาวไมถูกตอง  

ก. กระแสไฟฟาที่เกิดข้ึนในโลหะจะมีทิศจากศักยไฟฟาสูงไป ยังจุดที่มีศักยไฟฟาตํ่า 

ข. สําหรับเซลลไฟฟา  ข้ัวบวกจะมีศักยไฟฟาสูง  ข้ัวลบจะมีศักยไฟฟาตํ่า 

ค. แรงเคล่ือนไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาตอหนึ่งหนวย ประจุ  ที่แหลงกําเนิด

สามารถจายใหแกประจุไฟฟา 

ง. เซลลไฟฟาทุติยภูมินัน้  แรงเคล่ือนไฟฟาระหวางข้ัวเซลลเมื่อใชไปนานๆ 

แรงเคล่ือนไฟฟาจะคงตัว เชน ถานไฟฉาย 
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64. ขอใดกลาวถึงกระแสไฟฟาไมถูกตอง   

ก. กระแสไฟฟาเปนปริมาณเวกเตอร   

ข. กระแสไฟฟาเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟา 

ค. กระแสไฟฟามีหนวยเปนคูลอมบตอวินาที 

ง. กระแสไฟฟามีทิศตรงขามกับทิศ ทางการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอน 

65. ในการศึกษาวงจรไฟฟาอนุกรมมะลิพบวาขอความใดกลาวถูกตอง   

ก. แรงดันไฟฟาไหลเทากันทั้งวงจร 

ข. กระแสไฟฟาเทากันทั้งวงจร 

ค. ความตานทานทั้งหมดนอยลง 

ง. กระแสไฟฟาทั้งหมดเทากับกระแสยอย ๆ  รวมกัน 

66. นันทนาวัดปริมาณไฟฟาที่ผานเคร่ืองใชไฟฟาเคร่ืองหน่ึงไดดังนี้ rmsV = 240 โวลต และ 

rmsI =12 แอมแปร จงหาคากําลังไฟฟาสูงสุด  

ก. 2640 วัตต    ข. 2880 วัตต 

ค.       5280 วัตต    ง. 5760 วัตต 

67. ชายคนหนึ่งมกีระแส mA15 ไหลผานกลามเนื้อต้ังแตขอมือถึงปลายนิว้ซ่ึงมีความยาว 18 cm 

และ ฝามือมพีืน้ที ่144 cm2 กําหนดให รางกายคนมีสภาพตานทาน m.15.0 Ω  จงหา

ความตางศักยที่ไหลผานปลายนิว้    

ก. V17.0      ข. V20.0  

ค. V28.0      ง. V46.0  

68. cell membrane มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยาวดานละ mμ0.1  มีความหนา nm0.8  

สภาพตานทานจําเพาะ m.103.1 7Ω×  ถาความตางศักยระหวางภายนอกและภายใน   cell 

membraneเทากับ mV75 จะมีกระแสที่ไหลผานคาหนึ่ง  ถาความหนาของ cell membrane

เพิ่มเปน 2 เทา แตความยาวแตละดาน  สภาพตานทานและความตางศักยเทาเดิมกระแสที่

ไหลผานเปนตามขอใด 

ก. เทาเดิม     ข. ลดลง 
2
1  

ค. ลดลง 
4
1     ง. เพิ่มข้ึน 2  เทา 
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69. เมื่อวิชนีนาํขดลวดหมุนตัดผานสนามแมเหล็กที่มีคาสม่ําเสมอจะเกิดผลตามขอใด  

ก. ทําใหสนามแมเหล็กมีคาลดลง 

ข. ทําใหสนามแมเหล็กมีคาเพิม่ข้ึน 

ค. เกิดสนามแมเหล็กเหน่ียวนําในขดลวด 

ง. เกิดแรงเคล่ือนไฟฟาเหน่ียวนําในขดลวด 

70. พิมลซื้ออุปกรณไฟฟาชนิดหนึ่งมีขอความ “220 VAC 50 Hz”  ขอใดถูก   

ก.      อุปกรณนี้ใชกับไฟฟากระแสสลับที่มีความตางศักยสูงสุด 220โวลต 

ก. อุปกรณนี้ใชกบัไฟฟากระแสสลับที่มีการกลับทิศการไหลของกระแสไฟฟา  120 คร้ัง

ในหนึ่งวินาท ี

ข. อุปกรณนี้ใชกบัไฟฟากระแสสลับที่มีคารากที่สองของคาเฉล่ียของกาํลังสองของ

ความตางศักยเทากับ 2/200 โวลต 

ค. ถาอุปกรณนี้ใหกําลังไฟฟา 2200 วัตต กระแสไฟฟาสูงสุดของอุปกรณนี้ คือ 10 

แอมแปร 

71. ในคืนวันหนึ่งที่บานของสุดาเกิดไฟฟาลัดวงจรเนื่องจากใชกระแสไฟฟามากเกินไปทําใหฟวส

ในสะพานไฟขาด  ปรากฏวาในขณะน้ันที่บานของเธอไมมีฟวสสํารอง เธอควรใชลวดเหล็ก

แทนฟวสไดหรือไม เพราะเหตุใด   

ก. ใชไดเพราะเปนโลหะเหมือนกัน 

ข. ใชไดเพราะทนความรอนไดมากกวา 

ค. ใชไมไดเพราะมีจุดหลอมเหลวสูงกวา 

ง. ใชไมไดเพราะกระแสไฟฟาไมไหลผานลวดเหล็ก 

72. ขอความในขอใดถูกตอง   

ก. แบบจําลองอะตอมนัน้โปรตอนและอิเล็กตรอนจะรวมกนัเปนนวิเคลียสอยูตรงกลาง

เนื่องจากเกิดแรงดูดระหวางประจุ 

ข. เลเซอรนั้นเกิดจากการปลดปลอยกัมมนัตภาพรังสีที่เปนรังสีแกมมาทีม่ีพลังงานสูงมาก 

ค. แกสเฉ่ือยภายในหลอดสุญญากาศมกีารเปล่ียนระดับพลังงาน 

ง. อิเล็กตรอนสามารถอยูเปนระดับชั้นในวงโคจรไดเพราะในการวิ่งรอบนวิเคลียสนัน้

อิเล็กตรอนจะมีคาโมเมนตัมเชิงมุมคงที ่
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73. จากการศึกษาวิชาฟสิกสวรรณนาสรุปไดวาเงื่อนไขสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดกระแสโฟโต

อิเล็กตรอนในปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกได คือขอใด   

ก. ความถี่ของแสงสูงกวาความถ่ีขีดเร่ิม 

ข. ความยาวคล่ืนของแสงมีคาไมเกินความยาวคล่ืนของอิเล็กตรอน 

ค. ความเขมแสงมีคาไมนอยกวาคาคาหนึ่ง ข้ึนกับชนิดของโลหะที่เปนข้ัวไฟฟา 

ง. ความตางศักยไฟฟาระหวางข้ัวไฟฟามีคาสูงและทาํใหกาซแตกตัวเปนไอออน 

74. ขอใดเปนสมบัติของรังสีแอลฟา    

ก. เคล่ือนที่ในสนามแมเหล็กจะเบนเขาหาข้ัวบวก 

ข. สามารถทะลุผานเนื้อเยื่อได 

ค. เคล่ือนที่ผานในอากาศจะทาํใหอากาศแตกตัวเปนไอออนไดมากที่สุด  

ง.        ไมมีมวล และไมมีประจุ 

75. สมศรีตองการทราบวาในการสลายตัวตอๆกันของธาตุกัมมันตรังสี โดยเร่ิมจาก 238
92U เมื่อ

สลายใหอนุภาค 2α ,2β- และ  2γ  จะทําใหไดนิวเคลียสใหมมีจํานวนโปรตอนและจํานวน

นิวตรอนเทาใด    

ก. จํานวนโปรตอน 88   จํานวนนิวตรอน 142 

ข. จํานวนโปรตอน 90   จํานวนนิวตรอน 140  

ค. จํานวนโปรตอน 88   จํานวนนิวตรอน 140 

ง. จํานวนโปรตอน 90   จํานวนนิวตรอน 142 

76. ภินวรรณตองการทราบอายุของกระดูกโบราณช้ินหนึ่งที่มีปริมาณคารบอน-14อยูเพียง25%

ของปริมาณคารบอน-14 ในกระดูกชนิดเดียวกันกับของสัตวที่เพิ่งเสียชีวิตใหมๆ   และในการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหกัมมันตภาพจําเพาะ   (Specific activity)ของคารบอน-14ใน

สภาพแวดลอมปจจุบันลดลงจากปกติ3% ถาคร่ึงชีวิตของคารบอน-14  เทากับ 5,570 ป 

กระดูกโบราณชิ้นนี้จะมีอายุเทาไร  

ก. มากกวา 11,140 ป  

ข. 11,140 ป 

ค. นอยกวา 11,140 ป แตมากกวา 5,570 ป 

ง. 5,570 ป 
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77. ในการศึกษาอายุของมัมมี่ทีขุ่ดไดรางหนึง่    นักโบราณคดีวัดคากัมมนัตภาพของธาตุ C146
ของมัมมี่ พบวามีคาเทากับ Bq121.0  ซึ่งมนุษยที่ยงัมีชีวิตอยูจะมคีากัมมนัตภาพ

เทากับ Bq230.0 และคร่ึงชีวิตของ C146 มีคาเทากับ 5730 ป จงหาอายุของมัมมี่รางนี้    

ก. 2245 ป    ข. 3680 ป 

ค. 3864 ป    ง. 5310 ป 

78. ขอความในขอใดกลาวไมถูกตองในการใชรังสีรักษาทางการแพทย  

ก. การฉายแสงจะใชเฉพาะเมื่อตองการรักษาโรคมะเร็งเทานั้น  

ข. เนื้องอกของเยื่อหุมสมองสามารถใชรังสีรักษาได 

ค. การฉายแสงใชในการรักษามะเร็งปากมดลูก และมะเร็งหลังโพรงจมูกได 

ง. การรักษาดวยรังสีแบบระยะใกลดวยเคร่ืองฉายรังสีไมทําใหผูปวยซ่ึงไดรับรังสีมีรังสี

ตกคางอยูในรางกาย 

79. ขอใดกลาวถูกตองสําหรับรังสีในทางการแพทยที่ใชรักษาโรคมะเร็ง    

ก. มีประเภทเดียว คือ รังสีแกมมา ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของแรบางชนิด 

ข. มีประเภทเดียว คือ รังสีเอ็กซที่เกิดจากเคร่ืองผลิตรังสี 

ค. แบงเปน 2  ประเภท คือ รังสีแกมมา ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของแรบางชนิดและรังสี

เอ็กซที่เกิดจากเคร่ืองผลิตรังสี  

ง. แบงเปน 3 ประเภท คือ รังสีแกมมา ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของแรบางชนดิรังสีเอ็กซ

ที่เกิดจากเคร่ืองผลิตรังสี   และรังสีคอสมิกจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

80. น้ําทิพยไดรับมอบหมายใหออกแบบหองเอ็กซเรยของโรงพยาบาลที่เปดใหม จากศึกษา

พบวาแผนตะกั่วแบบเนื้อแนนหนา 15 เซนติเมตร นําไปกั้นรังสีแกมมาสามารถลดปริมาณ

รังสีลงได 70% ถาตองการนําแผนตะกั่วแบบเนื้อพรุนซึ่งมีความหนาแนนเพียงคร่ึงเดียวของ

แบบเนื้อแนนและมีความหนาแผนละ 0.5 เซนติเมตรมาเพื่อกั้นรังสีแกมมาดังกลาวใหลด

ปริมาณลง70%เชนกัน จะตองใชแผนตะกั่วเนื้อพรุนกี่แผน    

ก. 60 แผน     ข. 45 แผน 

ค.   30 แผน    ง. 15 แผน 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
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แบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 
(Self-Directed Learning Readiness Scale: SDLRS) 

 
คําชี้แจง 
1. การตอบแบบสํารวจฉบับนี้ เปนสวนหน่ึงของโครงการวิจยั คําตอบของทานไมมีผลตอคะแนน

ในวิชาที่เรียน  ดังนั้นโปรดตอบใหตรงกบัความเปนจริงของตนเองใหมากท่ีสุด และ
ตอบโปรดใหครบทุกขอ 

2. แบบสํารวจนีแ้บงเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบสํารวจ มี 2 ขอ 

ตอนที่ 2  ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง  มี 40 ขอ 

 
 
ตอนท่ี 1    ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ 

 

โปรดเติมรหัสนักศึกษาในชองวาง  และเขียนเคร่ืองหมาย ลงใน (    ) หนาขอที่ตรงกับขอมูลของ

ทาน  

 

รหัสนักศึกษา.................................. 

 

1. วุฒิสูงสุดที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

(       )  ม. 6  สายวทิยาศาสตร (หลักสูตรปกติ)      

(       )  ม. 6  สายวทิยาศาสตร (หลักสูตรทวิภาษา)   

(       )  ม. 6  สายวทิยาศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)   

(       )  อ่ืนๆระบุ.......................................................   

 

2. เกรดเฉล่ียสะสม(GPAX)  ชัน้ปที ่1 

(       )  ตํ่ากวา 1.51    (       )  1.51-2.00   

(       )   2.01-2.50   (       )   2.51-3.00   

(       )  3.01-3.50   (       ) เทากับหรือสูงกวา 3.51 
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ตอนที่ 2 คําชี้แจง โปรดอานขอความขางลางตอไปนี้ซึ่งเปนขอความที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของ

ตนเอง  แลวแสดงความคิดเห็นที่มีตอขอความแตละขอวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยมากนอยเพียงใด  

แลวประเมินความคิดเห็นของทานโดยการเขียนเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง 
* ความหมายของระดับความคิดเห็น 
5 หมายถงึ     เห็นดวยอยางยิ่ง 

4 หมายถงึ     เห็นดวย 

3 หมายถงึ     เห็นดวยปานกลาง 

2 หมายถงึ     ไมเหน็ดวย 

1 หมายถงึ    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ระดับความคิดเห็น* รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ขาพเจาจัดการเวลาไดดี      

2. ขาพเจามีวนิัยในตนเอง      

3. ขาพเจามีระเบียบ      

4. ขาพเจากําหนดกรอบเวลาอยางเครงครัด      

5. ขาพเจามีการจัดการที่ดี      

6. ขาพเจาทาํตามระเบียบวธิ ี      

7. ขาพเจามีวธิีการเรียนรูอยางเปนระบบ      

8. ขาพเจาจัดเวลาเพื่อศึกษาหาความรูโดยเฉพาะ      

9. ขาพเจาวางแผนในการแกปญหา      

10. ขาพเจาจัดลําดับความสําคัญของงาน      

11. ขาพเจาสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองอยางแทจริง      

12. ขาพเจาชอบวางแผนการเรียนรูของตนเอง      

13. ขาพเจามั่นใจวาตนเองมีความสามารถในการแสวงหาขอมูล      

14. ขาพเจาตองการเรียนรูขอมลูใหมๆ      

15. ขาพเจาชอบเรียนรูขอมูลใหมๆ      

16. ขาพเจามีความจําเปนในการเรียนรู      
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ระดับความคิดเห็น* รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

17. ขาพเจาชอบความทาทาย      

18. ขาพเจาชอบศึกษาเลาเรียน      

19. ขาพเจาประเมินความคิดใหมๆอยางมวีจิารณญาณ      

20. ขาพเจาชอบรวบรวมขอเทจ็จริงตางๆกอนที่จะตัดสินใจ      

21. ขาพเจาชอบประเมินส่ิงที่ตนเองทาํ      

22. ขาพเจาเปดรับความคิดใหมๆ      

23. ขาพเจาเรียนรูจากความผิดพลาดของตนเอง      

24. ขาพเจาจําเปนตองทราบเหตุผลในการกระทําส่ิงตางๆ      

25. เมื่อเผชิญปญหาที่ไมสามารถแกไขได  ขาพเจาจะขอความชวยเหลือ      

26. ขาพเจาชอบกาํหนดเปาหมายของตนเอง      

27. ขาพเจาชอบตัดสินใจดวยตนเอง      

28. ขาพเจารับผิดชอบตอการตัดสินใจ/การกระทําของตนเอง      

29. ขาพเจาควบคุมชีวิตของตนเองได      

30. ขาพเจามีมาตรฐานสวนตัวสูง      

31. ขาพเจาชอบกาํหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเอง      

32. ขาพเจาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง      

33. ขาพเจามีเหตุผล      

34. ขาพเจามีความรับผิดชอบ      

35. ขาพเจามีความคาดหวงัสวนตัวสูง      

36. ขาพเจาสามารถเขาถึงปญหา      

37. ขาพเจารูขอจํากัดของตนเอง      

38. ขาพเจาสามารถคนหาขอมลูมาใชเองได      

39. ขาพเจามีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองสูง      

40. ขาพเจาชอบกาํหนดเกณฑประเมินผลการทํางานของตนเอง      
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แบบสํารวจความพงึพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 
ในการสอนวชิาฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

 
คําชี้แจง 
1. ขอใหนักศึกษาตอบใหตรงกับสภาพความเปนจริงของตนเองใหมากทีสุ่ด และตอบใหครบทุก

ขอจะทําใหขอมูลที่ไดรับเกิดประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยาง

สูงสุด 

2. โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของนกัศึกษาตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยจําแนกความคิดเหน็เปน 5 ระดับ ดังนี ้

5     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

4     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 

3     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับนอย 

1     หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับนอยทีสุ่ด 

 

ระดับความพึงพอใจ รายการทีส่ํารวจ 
5 4 3 2 1 

ดานผูสอน 

1.การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูตามความสนใจ      

2.การรับฟงความคิดเห็นของนกัศึกษาในการเสนอวิธีการเรียน      

3.การอธิบายใหนกัศึกษาเขาใจวิธีการเรียนการสอนที่เนนให

นักศึกษาเปนผูริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง 

     

4.การใชตัวอยางประกอบเนือ้หาที่เกีย่วของกับชวีิตประจาํวนั      

5.การใหคําปรึกษาแนะนาํที่เปนประโยชนในการที่นกัศึกษาจะ

เรียนรูไดดวยตนเอง 
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ระดับความพึงพอใจ รายการทีส่ํารวจ 
5 4 3 2 1 

ดานกระบวนการเรยีนรู 

6.กิจกรรมในข้ันการเตรียมผูเรียน(Introduction)      

7.กิจกรรมในข้ันเผชิญปญหา (Problem)      

8.กิจกรรมในข้ันวิเคราะหปญหา (Analysis)      

9.กิจกรรมในข้ันวางแผนงาน (Planning)      

10.กิจกรรมในข้ันสืบคน (Investigation)      

11.กิจกรรมในข้ันสังเคราะห (Synthesis)      

12.กิจกรรมในสรุป(Conclusion)      

13.กิจกรรมในประเมินผล  (Learning assessment )      

ดานผูเรียน 

14.การใหนักศึกษาไดฝกอานบทความวทิยาศาสตร คิดวิเคราะห 

สังเคราะห และเขียนสรุปประเด็นเพื่อแกโจทยปญหาทีก่ลุมไดรับ 

     

15. การใหนกัศึกษาทําสัญญาการเรียน กําหนดเปาหมายส่ิงที่

จะเรียน วางแผน และหาแหลงคนควาความรูดวยตนเอง 

     

16.การใหนักศึกษาถายทอดความรูในหัวขอคนความาใหเพื่อน

ในกลุมเขาใจ ทําใหมีการแลกเปล่ียนความรูกัน 

     

17.การใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรูในช้ัน

เรียน 

     

18.การใหนักศึกษาไดประเมินผลการเรียนรูของตนเองและของ

เพื่อนตางกลุม 
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ระดับความพึงพอใจ  
รายการทีส่ํารวจ 5 4 3 2 1 

ดานการสนับสนุนแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยรังสิต 

19.มหาวทิยาลัยมีระบบการสืบคนขอมูลที่หลากหลายใหผูเรียน

ไดเลือกตามความเหมาะสม เชน  หอสมุด ระบบการคนหาขอมูล

ผานเครือขาย อินเตอรเน็ต ส่ืออิเล็กทรอนกิส 

     

20.จํานวนหนงัสือฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและ/หรือหนังสือ

ฟสิกสในสํานกัหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต 

     

21.ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการใชบริการยืมหนงัสือหรือส่ือ

ตางๆ 

     

22.ชวงเวลาในการใหบริการยืมหนังสือหรือส่ือตางๆ      

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

1. ส่ิงทีน่ักศึกษาไดประโยชนในรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่นนกระบวนการเรียนรูแบบนํา
ตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหา/อุปสรรคที่นักศึกษาพบในกิจกรรมของการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน

กระบวนการเรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการนาํรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่นนกระบวนการเรียนรูแบบ
นําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานไปใชในการเรียนการสอนตอไป 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค  
ผลการตรวจและวิเคราะหเครื่องมือ 

 
ค.1 คาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective  Congruency Index: IOC) ของเนือ้หา

แผนการจัดการเรียนรายหนวย 

ค.2 สรุปรายการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: 

IOC) ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนจากผูเชี่ยวชาญที่เห็นดวยแตควรปรับปรุง  

ค.3 คาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective  Congruency Index: IOC) ของแบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ค. 4 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

ฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 100 ขอ 

ค. 5 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

ฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 80 ขอ  

ค. 6 คาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective  Congruency Index: IOC) ของแบบ

สํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 

ค. 7 คาเฉลี่ยของแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 

ค. 8 คาเฉลี่ยของแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง

โดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
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ตารางที่ ผ.5 แสดงสรุปรายการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruency  

                  Index: IOC) ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ 

จํานวนผูเช่ียวชาญที่เหน็ดวยแตควรปรับปรุง 

จากจาํนวน 5 คน 

รายการที่ประเมิน 

ความสอดคลอง 

หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4 

1. เนื้อหาของแผนการจัดการเรียน

กับคําอธิบายรายวิชา 

- - - - 

2.   จุดประสงคการเรียนรูเชงิ

พฤติกรรมกับเนื้อหา 

1 คน - - - 

3. จุดประสงคการเรียนรูเชงิ

พฤติกรรมกับสาระการเรียนรูใน

แผนการจัดการเรียน 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 

4.โจทยปญหากับสาระการเรียนรู

ในแผนการจัดการเรียน 

1 คน 1 คน 2 คน 2 คน 

5.  เวลาที่ใชกบัการดําเนินกจิกรรม

ตามรูปแบบการเรียนรูแบบนํา

ตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 

 6. เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมิน

การเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู

เชิงพฤติกรรม 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

7. กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู

แบบนําตนเองโดย 

- - - - 

(1) การคิดวิเคราะหไดอยาง

เปนระบบ เปนเหตุเปนผล 

- - - - 

(2) การคิดวิเคราะหเชงิบูรณา

การ และเช่ือมโยงอยางเปนองค

รวม 

- - - - 
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ตารางที่ ผ.5 แสดงสรุปรายการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruency  

                  Index: IOC) ของเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ(ตอ) 

จํานวนผูเช่ียวชาญที่เหน็ดวยแตควรปรับปรุง 

จากจาํนวน 5 ทาน 

รายการที่ประเมิน 

ความสอดคลอง 

หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4 

 (3) การคิดอยาง

สรางสรรค  และแกไขปญหาที่

เผชิญได 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 

 (4) การใชภาษาในการ

ส่ือสารไดอยางเหมาะสม ทัง้

ทักษะการพูด เขียน อาน ฟง 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

(5) การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคน 

นําเสนอและส่ือสาร ไดอยาง

เหมาะสมทันตอสถานการณ

ปจจุบัน 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

(6)การคิดวิเคราะห จําแนก 

และตีความขอมูลทั้งเชิง

ปริมาณ 

- - - - 

      (7) การทาํงานรวมกับผูอ่ืน

ไดทั้งในฐานะผูนําหรือสมาชิก

ของกลุม 

- - - - 

      (8) ความใจกวาง รับฟง

และยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 
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ตารางที่  ผ.6 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC) ของ 

                    แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 3 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 4 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 5 

ขอ 

+

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 

คา  

IOC 

1                1.0 

2                1.0 

3                1.0 

4                1.0 

5                0.8 

6                0.8 

7                1.0 

8                1.0 

9                0.8 

10                1.0 

11                0.8 

12                1.0 

13                1.0 

14                0.8 

15                1.0 

16                1.0 

17                1.0 

18                1.0 

19                0.6 

20                1.0 

21                1.0 

22                1.0 
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ตารางที่  ผ.6 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC) ของ 

                    แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 3 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 4 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 5 

ขอ 

+

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 

คา  

IOC 

23                0.6 

24                0.6 

25                1.0 

26                0.8 

27                1.0 

28                1.0 

29                1.0 

30                0.6 

31                1.0 

32                1.0 

33                1.0 

34                1.0 

35                0.8 

36                1.0 

37                0.8 

38                1.0 

39                0.8 

40                1.0 

41                0.8 

42                0.8 

43                1.0 

44                0.8 

45                1.0 
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ตารางที่  ผ.6 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC) ของ 

                    แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 3 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 4 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 5 

ขอ 

+

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 

คา  

IOC 

46                1.0 

47                1.0 

48                1.0 

49                1.0 

50                0.8 

51                1.0 

52                1.0 

53                1.0 

54                1.0 

55                1.0 

56                1.0 

57                1.0 

58                1.0 

59                0.8 

60                0.6 

61                1.0 

62                1.0 

63                0.8 

64                1.0 

65                1.0 

66                1.0 

67                0.6 

68                0.6 
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ตารางที่  ผ.6 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC) ของ 

                    แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 3 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 4 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 5 

ขอ 

+

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 

คา  

IOC 

69                1.0 

70                0.8 

71                0.6 

72                0.8 

73                0.6 

74                0.8 

75                1.0 

76                0.8 

77                0.8 

78                1.0 

79                0.6 

80                0.6 

81                0.6 

82                0.8 

83                1.0 

84                1.0 

85                1.0 

86                1.0 

87                1.0 

88                0.6 

89                1.0 

90                0.8 
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ตารางที่  ผ.6 แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (Item-Objective Congruency Index: IOC) ของ 

                    แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรชีวภาพ (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 3 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 4 

ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 5 

ขอ 

+

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 +

1 

0 -1 

คา  

IOC 

91                1.0 

92                1.0 

93                0.8 

94                0.8 

95                0.8 

96                0.8 

97                0.6 

98                0.8 

99                0.8 

100                1.0 
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ตารางที่ ผ.7 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

                   วชิาฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 100 ขอ  

ขอ P ความหมาย r ความหมาย 

1 0.20 ยาก 0.20 จําแนกได 

2 0.75 งาย 0.30 จําแนกได 

3 0.50 ปานกลาง 0.00 จําแนกไมได 

4 0.60 งาย 0.40 จําแนกได 

5 0.20 ยาก 0.40 จําแนกได 

6 0.15 ยากมาก -0.10 จําแนกไมได 

7 0.25 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

8 0.55 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

9 0.30 ยาก 0.00 จําแนกไมได 

10 0.20 ปานกลาง 0.00 จําแนกไมได 

11 0.85 งายมาก 0.30 จําแนกได 

12 0.45 ปานกลาง 0.10 จําแนกไมได 

13 0.40 ปานกลาง 0.40 จําแนกได 

14 0.35 ยาก 0.30 จําแนกได 

15 0.80 งายมาก 0.20 จําแนกได 

16 0.35 ยาก 0.30 จําแนกได 

17 0.25 ยาก -0.10 จําแนกไมได 

18 0.60 งาย 0.40 จําแนกได 

19 0.50 ปานกลาง 0.60 จําแนกได 

20 0.45 ปานกลาง -0.10 จําแนกไมได 

21 0.25 ยาก -0.10 จําแนกไมได 

22 0.35 ยาก 0.30 จําแนกได 

23 0.25 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

24 0.40 ปานกลาง 0.40 จําแนกได 

25 0.30 ยาก 0.20 จําแนกได 

26 0.00 ยากมาก 0.00 จําแนกไมได 
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ตารางที่ ผ.7 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

                   วชิาฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 100 ขอ  (ตอ) 

ขอ P ความหมาย r ความหมาย 

27 0.40 ปานกลาง 0.60 จําแนกได 

28 0.20 ยาก 0.20 จําแนกได 

29 0.50 ปานกลาง 0.00 จําแนกไมได 

30 0.05 ยากมาก -0.10 จําแนกไมได 

31 0.50 ปานกลาง 0.40 จําแนกได 

32 0.50 ปานกลาง 0.60 จําแนกได 

33 0.35 ยาก 0.30 จําแนกได 

34 0.10 ยากมาก 0.00 จําแนกไมได 

35 0.10 ยากมาก 0.00 จําแนกไมได 

36 0.20 ยาก 0.00 จําแนกไมได 

37 0.45 ปานกลาง 0.10 จําแนกไมได 

38 0.15 ยากมาก -0.10 จําแนกไมได 

39 0.50 ปานกลาง 0.20 จําแนกได 

40 0.65 งาย 0.50 จําแนกได 

41 0.85 งายมาก 0.30 จําแนกได 

42 0.20 ยาก 0.20 จําแนกได 

43 0.25 ปานกลาง 0.30 จําแนกได 

44 0.50 ปานกลาง 0.20 จําแนกได 

45 0.10 ยากมาก 0.00 จําแนกไมได 

46 0.50 ปานกลาง 0.20 จําแนกได 

47 0.40 ปานกลาง 0.00 จําแนกไมได 

48 0.35 ยาก 0.30 จําแนกได 

49 0.60 งาย 0.20 จําแนกได 

50 0.15 ยากมาก 0.30 จําแนกได 

51 0.50 ปานกลาง 0.40 จําแนกได 
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ตารางที่ ผ.7 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

                   วชิาฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 100 ขอ  (ตอ) 

ขอ P ความหมาย r ความหมาย 

52 0.35 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

53 0.65 งาย 0.30 จําแนกได 

54 0.20 ยาก 0.00 จําแนกไมได 

55 0.25 ยาก 0.30 จําแนกได 

56 0.70 งาย 0.40 จําแนกได 

57 0.25 ยาก -0.30 จําแนกไมได 

58 0.30 ยาก 0.20 จําแนกได 

59 0.25 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

60 0.70 งาย 0.40 จําแนกได 

61 0.45 ปานกลาง 0.30 จําแนกได 

62 0.05 ยากมาก -0.10 จําแนกไมได 

63 0.20 ยาก 0.40 จําแนกได 

64 0.10 ยากมาก 0.00 จําแนกไมได 

65 0.05 ยากมาก 0.10 จําแนกไมได 

66 0.55 ปานกลาง 0.30 จําแนกได 

67 0.15 ยากมาก -0.10 จําแนกไมได 

68 0.35 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

69 0.20 ยาก -0.20 จําแนกไมได 

70 0.45 ปานกลาง 0.50 จําแนกได 

71 0.25 ยาก -0.10 จําแนกไมได 

72 0.65 งาย 0.30 จําแนกได 

73 0.20 ยาก 0.20 จําแนกได 

74 0.35 ยาก 0.30 จําแนกได 

75 0.30 ยาก 0.40 จําแนกได 

76 0.40 ปานกลาง 0.20 จําแนกได 
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ตารางที่ ผ.7 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

                   วชิาฟสิกสวทิยาศาสตร จํานวน 100 ขอ  (ตอ) 

ขอ P ความหมาย r ความหมาย 

77 0.15 ยากมาก 0.10 จําแนกไมได 

78 0.45 ปานกลาง 0.30 จําแนกได 

79 0.40 ปานกลาง -0.20 จําแนกไมได 

80 0.30 ยาก 0.20 จําแนกได 

81 0.15 ยากมาก -0.10 จําแนกไมได 

82 0.35 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

83 0.10 ยากมาก -0.20 จําแนกไมได 

84 0.35 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

85 0.30 ยาก 0.00 จําแนกไมได 

86 0.15 ยากมาก 0.10 จําแนกไมได 

87 0.15 ยากมาก -0.10 จําแนกไมได 

88 0.45 ปานกลาง 0.30 จําแนกได 

89 0.25 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

90 0.60 งาย -0.20 จําแนกไมได 

91 0.55 ปานกลาง 0.30 จําแนกได 

92 0.50 ปานกลาง 0.20 จําแนกได 

93 0.30 ยาก 0.40 จําแนกได 

94 0.20 ยาก 0.20 จําแนกได 

95 0.30 ยาก 0.60 จําแนกได 

96 0.45 ปานกลาง -0.10 จําแนกไมได 

97 0.35 ยาก 0.10 จําแนกไมได 

98 0.60 งาย 0.60 จําแนกได 

99 0.30 ยาก 0.40 จําแนกได 

100 0.25 ยาก -0.10 จําแนกไมได 
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ตารางที่ ผ.8  แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                    วิชาฟสิกสวิทยาศาสตร จาํนวน 80 ขอ  

ขอ P ความหมาย r ความหมาย 

1 0.50 ปานกลาง 0.88 จําแนกได 

2 0.71 งายมาก 0.59 จําแนกได 

3 0.56 ปานกลาง 0.41 จําแนกได 

4 0.41 ปานกลาง 0.71 จําแนกได 

5 0.38 ยาก 0.41 จําแนกได 

6 0.47 ปานกลาง 0.47 จําแนกได 

7 0.71 งาย 0.47 จําแนกได 

8 0.59 ปานกลาง 0.35 จําแนกได 

9 0.50 ปานกลาง 0.76 จําแนกได 

10 0.68 งาย 0.53 จําแนกได 

11 0.47 ปานกลาง 0.35 จําแนกได 

12 0.44 ปานกลาง 0.18 จําแนกได 

13 0.62 งาย 0.65 จําแนกได 

14 0.41 ปานกลาง 0.35 จําแนกได 

15 0.68 งาย 0.41 จําแนกได 

16 0.59 ปานกลาง 0.47 จําแนกได 

17 0.65 งาย 0.35 จําแนกได 

18 0.56 ปานกลาง 0.88 จําแนกได 

19 0.56 ปานกลาง 0.65 จําแนกได 

20 0.59 ปานกลาง 0.82 จําแนกได 

21 0.62 งาย 0.76 จําแนกได 

22 0.32 ยาก 0.65 จําแนกได 

23 0.50 ปานกลาง 0.65 จําแนกได 

24 0.47 ปานกลาง 0.82 จําแนกได 
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ตารางที่ ผ.8  แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                    วิชาฟสิกสวิทยาศาสตร จาํนวน 80 ขอ  (ตอ) 

ขอ P ความหมาย r ความหมาย 

25 0.65 งาย 0.71 จําแนกได 

26 0.71 งาย 0.59 จําแนกได 

27 0.62 งาย 0.76 จําแนกได 

28 0.50 ปานกลาง 0.76 จําแนกได 

29 0.38 ยาก 0.41 จําแนกได 

30 0.47 ปานกลาง 0.59 จําแนกได 

31 0.68 งาย 0.29 จําแนกได 

32 0.32 ยาก 0.29 จําแนกได 

33 0.68 งาย 0.53 จําแนกได 

34 0.47 ปานกลาง 0.59 จําแนกได 

35 0.44 ปานกลาง 0.53 จําแนกได 

36 0.65 งาย 0.59 จําแนกได 

37 0.47 ปานกลาง 0.47 จําแนกได 

38 0.53 ปานกลาง 0.24 จําแนกได 

39 0.65 งาย 0.59 จําแนกได 

40 0.59 ปานกลาง 0.71 จําแนกได 

41 0.65 งาย 0.24 จําแนกได 

42 0.21 ยาก 0.18 จําแนกได 

43 0.68 งาย 0.41 จําแนกได 

44 0.65 งาย 0.35 จําแนกได 

45 0.50 ปานกลาง 0.65 จําแนกได 

46 0.71 งาย 0.35 จําแนกได 

47 0.47 ปานกลาง 0.35 จําแนกได 

48 0.76 งาย 0.47 จําแนกได 
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ตารางที่ ผ.8  แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                    วิชาฟสิกสวิทยาศาสตร จาํนวน 80 ขอ  (ตอ) 

ขอ P ความหมาย r ความหมาย 

49 0.56 ปานกลาง 0.53 จําแนกได 

50 0.26 ยาก 0.41 จําแนกได 

51 0.44 ปานกลาง 0.76 จําแนกได 

52 0.24 ยาก 0.35 จําแนกได 

53 0.35 ยาก 0.71 จําแนกได 

54 0.71 งาย 0.47 จําแนกได 

55 0.29 ยาก 0.24 จําแนกได 

56 0.50 ปานกลาง 0.53 จําแนกได 

57 0.38 ยาก 0.29 จําแนกได 

58 0.38 ยาก 0.29 จําแนกได 

59 0.44 ปานกลาง 0.41 จําแนกได 

60 0.47 ปานกลาง 0.35 จําแนกได 

61 0.35 ยาก 0.59 จําแนกได 

62 0.62 งาย 0.41 จําแนกได 

63 0.56 ปานกลาง 0.41 จําแนกได 

64 0.50 ปานกลาง 0.53 จําแนกได 

65 0.35 ยาก 0.35 จําแนกได 

66 0.59 ปานกลาง 0.71 จําแนกได 

67 0.47 ปานกลาง 0.47 จําแนกได 

68 0.50 ปานกลาง 0.76 จําแนกได 

69 0.32 ยาก 0.29 จําแนกได 

70 0.59 ปานกลาง 0.35 จําแนกได 

71 0.44 ปานกลาง 0.41 จําแนกได 

72 0.79 งาย 0.29 จําแนกได 

 

 



  
270 

ตารางที่ ผ.8  แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                    วิชาฟสิกสวิทยาศาสตร จาํนวน 80 ขอ  (ตอ) 

ขอ P ความหมาย r ความหมาย 

73 0.71 งาย 0.59 จําแนกได 

74 0.56 ปานกลาง 0.53 จําแนกได 

75 0.41 ปานกลาง 0.47 จําแนกได 

76 0.62 งาย 0.65 จําแนกได 

77 0.44 ปานกลาง 0.65 จําแนกได 

78 0.65 งาย 0.24 จําแนกได 

79 0.35 ปานกลาง 0.35 จําแนกได 

80 0.62 งาย 0.65 จําแนกได 
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ตารางที่ ผ.10 แสดงคาเฉลี่ยของแบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย SD. แปลความหมาย* 

คุณลักษณะการจัดการตนเอง(ขอ 1-13) 
3.63 .44 

อยูในระดับ 

เห็นดวย 

คุณลักษณะความตองการในการเรียนรู 

(ขอ 14-25) 
4.03 .43 

อยูในระดับ 

เห็นดวย 

คุณลักษณะในการควบคุมตนเอง(ขอ 26-40) 
3.89 .52 

อยูในระดับ 

เห็นดวย 

ภาพรวมความพรอมในการเรียนรูแบบนาํตนเอง 
3.85 .41 

อยูในระดับ 

เห็นดวย 

*แปลความหมายคาเฉล่ีย 

0.05-1.49  หมายถงึ  ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

1.50-2.49  หมายถงึ  ไมเห็นดวย 

2.50-3.49  หมายถงึ  ปานกลาง 

3.50-4.39  หมายถงึ  เห็นดวย 

4.50-5.00  หมายถงึ  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ตารางที่ ผ.11 แสดงคาเฉลี่ยของแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรู 

                     แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย SD. แปลความหมาย 

ดานผูสอน จํานวน 5 ขอ    3.87 .910 อยูในระดับสูง 

ดานกระบวนการเรียนรู จํานวน 8 ขอ    3.91 .947 อยูในระดับสูง 

ดานผูเรียน   จํานวน 5 ขอ    3.97 .896 อยูในระดับสูง 

ดานการสนับสนุนแหลงเรียนรู จํานวน 4 ขอ  3.77 .921 อยูในระดับสูง 

ภาพรวมความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการ

เรียนรูแบบนาํตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการ

สอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

   3.88 

 

.851 

 

 

อยูในระดับสูง 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยาง 

แบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง 
โดยใชปญหาเปนฐานของกลุมทดลอง 
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เรื่อง  ความปลอดภัยของลิฟต 
 ลิฟตในอาคารสูงแหงหนึ่งเกดิอุบัติเหตุตกลงมา จากการเก็บขอมูลในการสอบสวนพบวา

ลิฟตในอาคารนี้ถูกแขวนดวยสายเคเบิลทีท่ําจากลวดเหล็กที่มีเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร 

คลองผานรอกที่ติดกับสวนบนของหลังคา ลิฟตนี้กาํหนดไวใหรับน้าํหนกัคนสูงสุด 1500 กิโลกรัม 

น้ําหนกัลิฟต 600 กิโลกรัม มอเตอรไฟฟาที่ใชในการทาํงานใหลิฟตเคล่ือนที่ข้ึนหรือลงดวยความเรง  

1/4  g  ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุมีผูโดยสารในลิฟตตามขอกําหนด  การเกิดอุบัติเหตุคร้ังนี้เกิดจาก

การคํานวณผิดพลาดของวศิวกรหรือไม  โดยคํานงึถงึคา Safety factor ดวย 

 
แบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการเรยีนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานขัน้
เผชิญปญหา 

ประเด็นปญหา เหตุผลของการต้ังประเด็นปญหา 

การเกิดอุบัติเหตุคร้ังนี้เกิดจากการคํานวณ

ผิดพลาดของวิศวกรหรือไม 

การที่ตองตรวจสอบการคํานวณของวิศวกรวา

ผิดพลาดหรือไม เพราะอุบัติเหตุของลิฟตที่

เกิดข้ึน จะมีการสรางลิฟตไดจะตองใชวิศวกร

ผูเชี่ยวชาญในการคํานวณทัง้น้าํหนักของลิฟต

และจํานวนน้าํหนักที่ลิฟตสามารถบรรจุคนได

เทาไรจึงจะไมเกิดอุบัติเหตุและโดยคํานึงถงึคา 

 safety factor  

การเกิดอุบัติเหตุคร้ังนี้เกิดจากการคํานวณ

ผิดพลาดของวิศวกร 

เพราะถาไมใชการคํานวณทีผิ่ดพลาดของวิศวกร 

อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนก็คงจะไมเกิด เนื่องจากลิฟตได

กําหนดไววารับน้ําหนกัคนไดสูงสุด 1500 

กิโลกรัม แตตอนเกิดอุบัติเหตุมีผูโดยสารในลิฟต

ตามที่ขอกาํหนดแสดงวา เกดิจากการคํานวณที่

ผิดพลาด 
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ขั้นวิเคราะหปญหา 
ประเด็นจากโจทยปญหาที่กําหนดให ความรูดานฟสิกสหัวขอเรือ่ง 

ลิฟตในอาคารนี้ถูกแขวนดวยสายเคเบิลทีท่ํา

จากลวดเหล็กที่มีเสนผานศูนยกลาง 10 

เซนติเมตร คลองผานรอกที่ติดกับสวนบนของ

หลังคา 

• ความเคน 

• ความเครียด 

• คายังมอดูลัส 

• กฎการเคลื่อนที่ของนวิตัน)ขอ 2 , 3 ( 

• เคร่ืองกล 

• งาน 

ลิฟตนี้กาํหนดไวใหรับน้าํหนกัคนสูงสุด 1500 

กิโลกรัม น้ําหนักลิฟต 600 กิโลกรัม 
• มวล 

• น้ําหนกั 

มอเตอรไฟฟาที่ใชในการทาํงานใหลิฟต

เคล่ือนที่ข้ึนหรือลงดวยความเรง ¼ g 
• ความเรง 

 
ขั้นวางแผนงาน (Planning) 

รายการ ประเด็น 
ระยะเวลาดําเนินการ/ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

สมมติฐานของปญหา การเกิดอุบัติเหตุลิฟตตกคร้ังนี้

เกิดจากการคํานวณผิดพลาด

ของวิศวกร 

28มี.ค.2554 

นางสาวสุกฤตา     ฤกษถนอม

นางสาวทพิวรรณ  มาดหมาย 

แหลงแสวงหาขอมูล 

 
• หนงัสือ ตํารา  เอกสาร

ที่เกีย่วของกับความรู

ฟสิกสกลศาสตร 

• ส่ืออิเล็กทรอนกิส

เอกสารที่เกี่ยวของกับ

ความรูฟสิกสกล

ศาสตร 

• Website เอกสารที่

เกี่ยวของกับความรู

ฟสิกสกลศาสตร 

28มี.ค.2554 

นางสาวชมพรรณ  ศรีทองกลุ 

นางสาวสุจิวรรณ   มะลิวงค

นางสาวสาวิตรี      รักซอน 

นางสาวสุกฤตา     ฤกษถนอม 

นางสาวทพิวรรณ  มาดหมาย 



  
288 

รายการ ประเด็น ระยะเวลาดําเนินการ/ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

การวิเคราะหขอมูล นําปริมาณตาง ๆ ที่กาํหนดให

จากโจทยปญหามาแทนคาการ

คํานวณในสูตร สมการตาง ๆ ที่

วิเคราะหไวในข้ันวิเคราะห

ปญหา 

29 มี.ค.2554 

นางสาวชมพรรณ  ศรีทองกลุ 

นางสาวสุจิวรรณ   มะลิวงค

นางสาวสาวิตรี      รักซอน 

นางสาวสุกฤตา     ฤกษถนอม 

นางสาวทพิวรรณ  มาดหมาย 

การสรุป นําคาที่คํานวณไดจากการ

วิเคราะหขอมลูมาตรวจสอบ

สมมติฐานวาเปนจริงหรือ

สอดคลองหรือไม 

30 มี.ค.2554 

นางสาวสุกฤตา     ฤกษถนอม 

นางสาวทพิวรรณ  มาดหมาย 

 
ขั้นสืบคน 
ประเภท แหลงคนควา ระบุอางอิงตามบรรณนุกรม หัวขอเรื่องทีอ่างอิง 

หนงัสือ หองสมุด กาญจนา จันทรประเสริฐ. 

(2554). ฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ, สํานกัพิมพศูนย

พัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี. 

• เคร่ืองกล 

• คามอดูลัสยัง 

• ความเคน 

• ความเครียด 

• กฎการเคลื่อนที่ของ

นิวตัน 

(ขอ 2,3) 

หนงัสือ หองสมุด กองกัญจน ภัทรากาญจน , ธน

กาญจน ภัทรากาญจน. ฟสิกส 

1 , สํานกัพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ. 

• กฎการเคลื่อนที่ของ

นิวตัน 

       (ขอ 2,3) 

หนงัสือ หองสมุด วิเชียร ฝอยนกิุล. กลศาสตรของ

นิวตัน, สํานักพิมพมหาวทิยาลัย

รังสิต ปทุมธานี. 

• มวล 

• น้ําหนกั 

• ความเรง 
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ประเภท แหลงคนควา ระบุอางอิงตามบรรณนุกรม หัวขอเรื่องที่
อางอิง 

หนงัสือ หองสมุด ธีรศานต ปรุงจิตวิทยาภรณ. Mini physics 

for entrance, Science cener กรุงเทพฯ. 
• มวล 

• ความเรง 

• งาน

เคร่ืองกล 

Website อินเตอรเน็ต คา Safety factor. สืบคน 28 มีนาคม 2554 

จาก 

http://www.ismed.or.th/SME2/src/uploa

d/knowledge/117142317545d27fc79aa

98.pdf 

• Safety 

factor 

 
ขั้นสงัเคราะห 
จากโจทยลิฟตในอาคารนีถ้กูแขวนดวยสายเคเบิลที่ทาํจากลวดเหล็กคลองผานรอกที่ติดกับสวนบน

ของหลังคารอกนี้เปนแบบเด่ียวตายตัว  ลิฟตนี้กาํหนดไวใหรับน้าํหนักคนสูงสุด 1500 kg 

น้ําหนกัลิฟต 600 kg มอเตอรไฟฟาที่ใชในการทํางานใหลิฟตเคล่ือนที่ข้ึนหรือลงดวยความเรง g
4
1

 

หาแรงตึงของสายเคเบิล 

∑F       =    ma 

ถามวลเคล่ือนที่ลงดวยความเรง  

Mg - T   =   ma 

(600kg+1500kg)(9.8m/s2) – T   =   (600kg+1500kg)(1/4)(9.8m/s2) 

                                              T   =   15,435 N 
 
หาความยืดหยุนของสายเคเบิล 
ตารางแสดงคามอดูลัสของยังขีดจํากัดความยืดหยุน ความเคนดึง ความเคนอัด 

วัตถุ 
มอดูลัสของยัง 
( x109 N/m ) 

ขีดจํากัดความยืดหยุน 
( x107 N/m) 

ความเคนดึง 
( x107 N/m ) 

ความเคนอัด 
( x107 N/m) 

เหล็กกลา 200 30 50 - 

(ตารางจาก หนังสือฟสิกสวทิยาศาสตรชีวภาพ) 
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มอดูลัสของยงั   =   ความเคนดึง / ความเครียดดึง 

                           =    F/A / L/L   N/m2 

ลิฟตในอาคารถูกแขวนดวยสายเคเบิลที่ทาํจากลวดเหล็กที่มีเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร 

ความเคนดึง  =  F/A 

A  = พื้นที่หนาตัดของเสนลวด 

 = r2 

แปลงหนวยเสนผานศูนยกลางเซนติเมตรเปนเมตร ได  0.1 เมตร 

แทน สูตร   r2     ได (3.14)(0.05)2 =  7.85×10-3  m2 

นําคา T แทน F   

ความเคนดึง   =  15435/7.85×10-3  m2 

                      =   1,966,242.038 N/m2 

นํามาแทนคามอดูลัสยัง 

มอดูลัสยัง =    N/m2 

       จะหาคามอดูลัสยังไดสมบูรณจะตองหาคาความเครียดดึงโดยจะตองรูวาเสนลวดยาวเทาไร 

และเสนลวดยดืออกเทากับเทาไร จากสมการที่คํานวณไดเมื่อนํามาเปรียบเทียบกบั  

คาของมอดูลัสยังของเหล็กกลา  =  200×109  N/m2 

ดังนัน้คามอดูลัสที่ไดอาจจะมีคานอยกวาคามอดูลัสยังเหล็กกลาทาํใหความยืดหยุนของลิฟตนี้มี

นอยเกนิไปจนไมสามารถรับน้ําหนกัของลิฟตที่มีมวลทั้งหมด 2100 kg จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
 
ประสิทธิภาพของเครื่องกล 
การทาํงานของรอกเด่ียวตายตัว จะมีแรงดึง P ดึงเชือกไดระยะ s น้ําหนกั W ก็ถูกยกไดระยะ s 

เชนเดียวกนั 

Eff   =  งานที่ใหกับเครื่องกล / งานที่ไดรับจากเคร่ืองกล 

      =   Wout  /  Win 

งานที่ใหกับเครื่องกล  =  PS  

     ถาทราบแรงดึงของ P และระยะ s จะไดงานที่กระทาํ 

งานที่ไดรับ   =  WS 

                    =  (600kg+1500kg)s 

                      =  2100s 
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ถาทราบระยะ s จะสามารคํานวณงานที่ไดรับได 

Eff   =  PS / 2100s  

จากสมการประสิทธิภาพของเคร่ืองกลนาจะมีคานอยเพราะเกิดอุบติเหตุ 
 
การไดเปรียบเชิงกล 

M.A   = W / P 

M.A   = 2100 / P  

ถาทราบแรงดึงของ P จะสามารถทราบถงึ คา M.A  คาที่ได M.A อาจจะนอยกวา 1 แสดงวา

เคร่ืองกลมีการเสียเปรียบเชิงกล ทําใหเคร่ืองกลทาํงานผิดพลาด 

         จากสมการทัง้หมดเมื่อคํานงึถงึคา Safety Factor คาความปลอดภัย จะตองคํานวณจาก

แรงหรือกําลังที่จะมากระทํา  เมื่อดูจากคามอดูลัสยังและประสิทธิภาพ เมื่อดูจากการเก็บขอมูล

พบวาลิฟตบรรจุน้ําหนกัได 1500 kg แตตอนเกิดอุบัติเหตุมีผูโดยสารในลิฟตตามขอกําหนดแตลิฟต

ยังตก แสดงวา วิศวกรคํานวณเผ่ือคา Safety Factor ผิด แสดงวาคา Safety Factor < 2100 kg  

เพราะการคํานวณคาความปลอดภัยจะตองเผ่ือเอาไว 2-3 เทา  

 

ขั้นสรุป 
 การเกิดอุบัติเหตุคร้ังนี้เกิดจากการคํานวณผิดพลาดของวิศวกร 
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ภาคผนวก จ 
คาสถิติแบบประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรมตาม 
รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน 

ในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
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ตารางที่ ผ.12 แสดงคาเฉลี่ยรายขอการประเมินการเรียนรูจากการทํากจิกรรมตามรูปแบบ 

                     การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน ของการประเมินตนเอง  จากเพื่อน  

                     และจากครู 

การประเมนิ

ตนเอง 

การประเมนิ

จากเพื่อน 

การประเมนิ

จากครู 

รายการประเมนิรายขอ 

 

X  SD X  SD X  SD 

ข้ันเผชิญปญหา 

1.ระบุประเด็นปญหาไดชัดเจน 3.92 .289 3.75 .437 3.75 .622 

2.สามารถระบุประเด็นปญหาไดหลากหลาย 3.58 .515 3.68 .469 3.33 .651 

3.แสดงเหตุผลของการระบุปญหาแตละปญหาได

ชัดเจน 

3.83 .389 3.70 .462 3.67 .492 

ข้ันวิเคราะหปญหา 

1.ระบุหัวขอเร่ืองที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาได

ชัดเจน 

3.83 .389 3.75 .437 3.75 .452 

2.การคัดแยกขอมูลที่จําเปนสําหรับใชในการแก

โจทยปญหาไดชัดเจน 

3.92 .289 3.68 .469 3.75 .452 

3.เชื่อมโยงความรูในแตละประเด็นปญหาได

หลากหลาย 

3.73 .467 3.71 .457 3.75 .452 

ข้ันการสืบคน 

1.มีกิจกรรมการสืบคนอยางมีระบบ 3.83 .389 3.72 .454 3.83 .389 

2.ใชแหลงความรูทีห่ลากหลาย 3.83 .389 3.63 .520 3.75 .452 

3.ใชแหลงความรูที่ถกูตอง เหมาะสม 3.92 .289 3.80 .403 3.83 .389 

ข้ันวางแผน 

1.วางแผนการกําหนดสมมติฐาน แหลงแสวงหา

ความรู ไดชัดเจน 

3.83 .389 3.73 .446 3.83 .389 

2.กําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบเหมาะสมทํา

ใหการดําเนนิงานตรงตามกาํหนดเวลา 

3.58 .515 3.78 .415 3.83 .389 

3.ดําเนนิการตามแผนที่วางไวไดเสร็จสมบูรณ 3.92 .289 3.78 .415 3.83 .389 
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ตารางที่ ผ.12 แสดงคาเฉลี่ยรายขอการประเมินการเรียนรูจากการทํากจิกรรมตามรูปแบบ 

                     การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน ของการประเมินตนเอง  จากเพื่อน  

                     และจากครู (ตอ) 

การประเมนิ

ตนเอง 

การประเมนิ

จากเพื่อน 

การประเมนิ

จากครู 

รายการประเมนิรายขอ 

 

X  SD X  SD X  SD 

ข้ันสังเคราะห  

1.มีการสงัเคราะหขอมูลที่ใชสูตร สมการและรวบรวม

อยางเปนระบบ 

3.83 .389 3.81 .393 3.75 .452 

2.มีการสงัเคราะหที่ใชอางอิงเอกสาร เกิดความ

นาเช่ือถือ 

3.67 .492 3.71 .457 3.75 .622 

3.มีการสงัเคราะหที่เกิดผลลัพธทีเ่ปนคุณคา 3.67 .492 3.78 .418 3.92 .289 

ข้ันการสรุป 

1.การนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาครอบคลุม

วัตถุประสงคของการเรียนรู 

3.92 .289 3.80 .406 3.92 .289 

2.การนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาไดถกูตองชัดเจน 3.92 .289 3.90 .305 3.92 .289 

3.บันทึกของนกัศึกษาในการดําเนนิกิจกรรมต้ังแตข้ัน

แรกจนถึงข้ันสุดทายอยางชัดเจน 

3.83 .389 3.83 .425 4.00 .000 

    

จากตารางที่ ผ. 12 แสดงใหเหน็วา คาเฉล่ียสูงสุดของการประเมินตนเองรายขอ  ไดแก 

ระบุประเด็นปญหาไดชัดเจน, การคัดแยกขอมูลที่จาํเปนสําหรับใชในการแกโจทยปญหาไดชัดเจน,  

ใชแหลงความรูที่ถูกตองเหมาะสม,ดําเนินการตามแผนที่วางไวไดเสร็จสมบูรณ, การนาํเสนอผลการแก

โจทยปญหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการเรียนรู และ การนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาไดถกูตอง

ชัดเจน  ซึ่งมคีาเทากนัและเทากับ 3.92   คาเฉลี่ยสูงสุดของการประเมินจากเพื่อนรายขอ  ไดแก  

การนาํเสนอผลการแกโจทยปญหาไดถูกตองชัดเจน  มีคาเทากับ 3.90  และ คาเฉลีย่สูงสุดของการ

ประเมินจากครูรายขอ  ไดแก  บันทึกของนักศึกษาในการดําเนนิกจิกรรมต้ังแตข้ันแรกจนถึงข้ัน

สุดทายอยางชัดเจน  มีคาเทากับ 4.00 
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ตารางที่ ผ.13 แสดงคาเฉลี่ยรายดานการประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรมตามรูปแบบ 

                     การเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานของการประเมินตนเอง  

                    จากเพื่อน และจากครู  

การประเมนิ

ตนเอง 

การประเมนิ

จากเพื่อน 

การประเมนิ

จากครู 

รายการประเมนิรายดาน 

 

X  SD X  SD X  SD 

ข้ันเผชิญปญหา 3.78 .328 3.71 .310 3.58 .474 

ข้ันวิเคราะหปญหา 3.85 .229 3.71 .306 3.75 .405 

ข้ันการสืบคน 3.86 .223 3.72 .341 3.81 .388 

ข้ันวางแผน 3.78 .296 3.77 .309 3.83 .389 

ข้ันสังเคราะห 3.72 .343 3.77 .305 3.81 .332 

ข้ันการสรุป 3.89 .217 3.84 .266 3.94 .192 

 

จากตารางที่ ผ. 13 แสดงใหเหน็วา การประเมินรายดานของการประเมินตนเอง จากเพื่อน 

และจากครู   คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ข้ันการสรุป มีคาเทากับ  3.89 , 3.84  และ  3.94 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ ผ.14  แสดงการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉล่ียรายดานการประเมินการเรียนรูจาก 

                      การทํากจิกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน  

                      ของการประเมินตนเอง  จากเพื่อน และจากครู  

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 .01 .01 .78 .48 

ภายในกลุม 15 .10 .01   

รวม 17 .16    
 

 จากตารางที ่ ผ.14 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยรายดานการประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรม

ตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน ของการประเมินตนเอง จากเพื่อน และ

จากครู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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