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บทคัดย่อ 

  การวิจยัครั� งนี� มีจุดมุ่งหมายเพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  ทกัษะการให้เหตุผล  และ

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกับแผนผงัมโนทัศน์  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี

แกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา

ปีที� 4  ของโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จงัหวดับึงกาฬ  ที�ก �าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2560 ได้มา

โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จ �านวน 1 ห้องเรียน รวม 37 คน เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แบบวดั

ทกัษะการให้เหตุผล  แบบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ

กลุ่มเดียววดัสองครั� งโดยใชเ้วลาในการทดลอง 22 คาบ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื�นฐาน การทดสอบค่าที  

และสัมประสิทธิ� ค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

  1.  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิง

ตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 2.  ทกัษะการใหเ้หตุผลของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 3.  ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี  

แกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 4.  ทักษะการให้เหตุผลมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัทางบวกกับทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาฟิสิกส์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 5.  ทกัษะการใหเ้หตุผลมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัทางบวกกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 6.  ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัทางบวกกบัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 7.  ความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโน

ทศัน์อยูใ่นระดบัมาก และสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

ABSTRACT 

  The purposes of this research aimed to compare the achievement, reasoning and physics problem 

solving skills between pre and post the learning by using logical problem solving strategy together with 

concept mapping and study the student satisfaction towards in learning by using logical problem solving 

strategy together with concept mapping. The samples used in this study were 37students of Matthayomsuksa 

IV of Sopisaipittayaknom School, Bueng kan, who were studying in second semester of the academic year 

2017 by cluster random sampling. The research instruments consisted of learning by using logical problem 

solving strategy together with concept mapping on the physics learning plan, achievements test, reasoning 

skills test, physics problem solving skills test and the student satisfaction towards in learning evaluation 

papers. This research is one group pre-test, post-test design and the duration taken 22 periods. The tools for 

data analysis were basic statistics, t-test dependent, one sample t-test and Pearson's correlation coefficient 

analysis. 

 The results of found that: 

 1.  The learning achievement result of the student after learning by using logical problem solving 

strategy together with concept mapping was undertaken were higher, at the significant at the .01 level. 

 2.  The reasoning skills result of the student after learning by using logical problem solving 

strategy together with concept mapping was undertaken were higher, at the significant at the .01 level. 

 3.  The physics problem solving skills result of the student after learning by using logical 

problem solving strategy together with concept mapping was undertaken were higher, at the significant at 

the .01 level. 

 4.  The reasoning skills has been related to physics problem solving skills, at the significant at 

the .01 level. 
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 5.  The reasoning skills has been related to learning achievement, at the significant at the .01 

level. 

 6.  The physics problem solving skills has been related to learning achievement, at the significant 

at the .01 level. 

 7.  The student satisfaction on learning by using logical problem solving strategy together with 

concept mapping was at the high level and higher than the standard, at the significant at the .01 level. 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

คริสต์ศตวรรษที� 21 เป็นยุคที�เทคโนโลยีมีการเติบโต และพฒันาอย่างกา้วกระโดด การจดัการ

เรียนรู้ให้แก่นกัเรียน จึงไม่ไดมุ่้งเน้นเพียงแค่การให้นกัเรียน เข้าใจและจดจ �าความรู้ หลักการหรือทฤษฎี

ต่างๆ  เท่านั�น แต่ยงัรวมไปถึงการพฒันาทกัษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์

ขอ้มูลที�มีอยูอ่ยา่งมากมาย เพื�อใหส้ามารถน�าไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาที�นกัเรียนเผชิญอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(กวิน เชื�อมกลาง, 2560 : ออนไลน์) ทกัษะการให้เหตุผลเป็นหนึ�งในความสามารถที�จ �าเป็นในศตวรรษที� 21 

ซึ� งจะช่วยส่งเสริมความส�าเร็จใหแ้ก่นกัเรียน และวิทยาศาสตร์จ�าเป็นต้องอาศยัการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

มาอธิบายและตอบค�าถามต่างๆ  ที�เป็นขอ้สงสัย เพื�อเป็นการพฒันาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  แต่ปัจจุบนั

นักเรียนไทยนั�นมีแนวโน้มทกัษะการให้เหตุผลและการประยุกต์ใช้ความรู้ลดลง เห็นได้จากการประเมินผล

การรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ที�มีอายุ 15 ปี เพื�อส�ารวจศกัยภาพในการประยุกต์ความรู้ 

ทกัษะการให้เหตุผล และการใช้ประจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา ตั�งแต่ปี ค.ศ. 2000-2015 

พบวา่ นกัเรียนไทยมีคะแนนเฉลี�ยการรู้เรื�องวิทยาศาสตร์ต��ากวา่ค่าเฉลี�ยมาตรฐานของ OECD หมายความวา่ 

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุ อธิบาย และประยุกตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ในสถานการณ์ที�หลากหลาย

ได ้และไม่สามารถเชื�อมโยงระหวา่งการอธิบายและการใช้ประจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตร์จากแหล่งต่างๆ  

เพื�อเป็นเหตุผลในการตัดสินใจได้ นั�นแสดงให้เห็นว่าทกัษะในการให้เหตุผลและทกัษะการแกปั้ญหาของ

นักเรียนไทยยงัอยูใ่นระดบัต��า ซึ� งควรได้รับการพฒันา 

วิชาฟิสิกส์ถือเป็นหวัใจส�าคญัของวิทยาศาสตร์และน�าไปสู่การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีต่างๆ  

แต่สภาพปัจจุบันยงัพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียนวิชาฟิสิกส์เท่าที�ควร 

เนื�องจากเนื�อหาวิชาฟิสิกส์ส่วนใหญ่จะเป็นการแกโ้จทยปั์ญหา ที�มีการแกส้มการทางคณิตศาสตร์ ซึ� งต้อง

อาศยัทกัษะขั�นสูงในการท�าความเขา้ใจ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวขอ้งพบว่าการใช้กลวิธี

แกปั้ญหาเชิงตรรกะจะท�าให้การแกโ้จทยปั์ญหาที�มีความยุง่ยากดูง่ายขึ�น เพราะมีขั�นตอนในการแกปั้ญหาที�

ชนัเจน และง่ายต่อการท�าความเขา้ใจ สามารถท�าให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดและหลักการทางฟิสิกส์ ส�าหรับ

การน�าไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้ อีกทั� งการใช้แผนผังมโนทัศน์ เป็นเทคนิคที�มีประโยชน์ในการสร้าง

273260277277278



4 
 

กระบวนการคิดและลงสรุปความคิดได้ดี จนกลายเป็นรูปแบบที�ได้รับความสนใจในการน�ามาใช้เพื�อ

ส่งเสริมกระบวนการคิดอยา่งต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ ท�าให้ผูว้ิจยัสนใจที�จะศึกษาการพฒันาทกัษะการให้เหตุผลและทกัษะการ

แกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา

ตอนปลาย เพื�อเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโอกาสพฒันาทกัษะการให้เหตุผลและทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา

ที�จะสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ �าวนัได้ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ลวิธี

แกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

2.  เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการให้เหตุผล ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธี

แกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

3.  เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใช้

กลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์  

4.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการให้เหตุผลกบัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ ของ

นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

5.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการให้เหตุผลกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ของนกัเรียน

ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

6.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์กบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

ของนกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

7.  เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิง

ตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2.  นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ มี

ทกัษะการให้เหตุผล หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.  นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ มี

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 4.  ทกัษะการใหเ้หตุผลกบัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

 5.  ทกัษะการใหเ้หตุผลกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
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 6.  ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์กับผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั 

 7.  นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ มี

ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จงัหวดับึงกาฬ ส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ภาค

เรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 3 ห้องเรียน รวม 119 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ได้แก่ นักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  4 แผนกา รเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวดับึงกาฬ ส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

จ�านวน 1 ห้องเรียน รวม 37 คน ซึ� งแต่ละห้องการจดัการเรียนเป็นแบบคละความสามารถ 

 ตัวแปรที�ใช้ในการศึกษา 

 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

 ตวัแปรตาม คือ  1) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  2) ทกัษะการให้เหตุผล  3) ทกัษะการแกโ้จทย ์ปัญหา

ฟิสิกส์ และ 4) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ฯ 

 เนื�อหาที�ใช้ในการวิจัย 

 เนื� อหาวิชาฟิสิกส์เพิ�มเติม ชั� นมัธยมศึกษาปีที�  4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นเนื�อหาในหนังสือเรียนวิชา

เพิ�มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2 ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 จ�านวน 1 หน่วย เรื�อง โมเมนตมัและการชน 

 ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย 

 ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจยัครั� งนี� ใช้เวลา 6 สัปดาห์ รวม 22 คาบ คาบละ 50 นาที โดยท�าการ

ทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ ด�าเนินกิจกรรมจดัการเรียนรู้ 18 คาบ และทดสอบหลงัเรียน 2 คาบ 

เครื�องมือที�ใช้และการสร้างเครื�องมือในการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพิ�มเติม ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะร่วมกับ

แผนผังมโนทัศน์ มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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 2)  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ และน�าเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3)  น�าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อประเมินค วามสอดคลอ้ง พบว่ามีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67-1.00  

2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1)  ศึกษาวธีิสร้างและการหาคุณภาพของแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

 2)  สร้างแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน และเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา 

และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3)  น�าแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความสอดคลอ้ง

พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67-1.00 จ�านวน 29 ขอ้ และน�าไปทดลองใช ้

 4)  หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) พบวา่ แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน มีค่า

ความยากง่าย ตั�งแต่ 0.27-0.57 และมีค่าอ �านาจจ�าแนก ตั�งแต่ 0.20-0.53 จ�านวน 20 ขอ้ 

 5)  หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนทั�งฉบบั โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์-               

ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 พบวา่ แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนมีค่าความเชื�อมั�น 0.78  

3.  แบบวดัทกัษะการให้เหตุผล มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1)  ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวธีิการพฒันาทกัษะการใหเ้หตุผล 

 2)  สร้างแบบวดัทักษะการให้เหตุผล และเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และ

ปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3)  น�าแบบวดัทกัษะการให้เหตุผลเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความสอดคลอ้ง 

พบวา่ แบบทดสอบปรนยัมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุกรายการประเมิน และ แบบทดสอบอตันัย

ประยุกต์ (MEQ) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุกรายการประเมิน และน�าไปทดลองใช้  

 4)  หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) เฉพาะแบบทดสอบปรนยั พบวา่ มีค่าความ

ยากง่าย ตั�งแต่ 0.37-0.67 และมีค่าอ �านาจจ�าแนก ตั�งแต่ 0.47-0.60 จ�านวน 6 ขอ้ 

 5)  หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลทั�งฉบบั โดยแบบทดสอบปรนัย ใช้วิธีการ

ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 พบว่าแบบทดสอบมีค่าความเชื�อมั�น 0.71 และแบบทดสอบอัตนัย

ประยุกต์ (MEQ) ใชว้ธีิหาค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ แบบทดสอบมีค่าความเชื�อมั�น 0.95   

4.  แบบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1)  ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวิจยัที�เกี�ยวกบัวิธีการสร้างแบบสอบถามวดัทกัษะการแกโ้จทย์

ปัญหาฟิสิกส์ 
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 2)  สร้างแบบวดัทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาฟิสิกส์ และเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3)  น�าแบบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความ

สอดคลอ้ง พบว่า แบบทดสอบปรนัยมีค่าดชันีความสอดคล้อง ตั�งแต่ 0.67-1.00 และ แบบทดสอบอัตนัย

ประยุกต์ (MEQ) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุกรายการประเมิน และน�าไปทดลองใช้ 

 4)  หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) เฉพาะแบบทดสอบปรนยั พบวา่ มีค่าความ

ยากง่าย ตั�งแต่ 0.23-0.63 และมีค่าอ �านาจจ�าแนก ตั�งแต่ 0.27-0.67 จ�านวน 10 ขอ้ 

 5)  หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาฟิสิกส์ทั�งฉบบั โดยแบบทดสอบ

ปรนัย ใช้วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 พบว่าแบบทดสอบมีค่าความเชื�อมั�น 0.69 และ

แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ใช้วิธีหาค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า แบบทดสอบมีค่าความ

เชื�อมั�น 0.92   

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะร่วมกับแผนผังมโน

ทัศน์ มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1)  ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวกบัวธีิการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 2)  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ และเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 3)  น�าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความสอดคล้อง 

พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั�งแต่ 0.67-1.00 และน�าไปทดลองใช้ 

 4)  หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบบั โดยใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอ

นบาค พบวา่ แบบสอบถามมีค่าความเชื�อมั�น 0.89 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  น�าแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แบบวดัทกัษะการให้เหตุผล และแบบวดัทกัษะการแก้

โจทยปั์ญหาฟิสิกส์ ที�ผูว้จิยัสร้างขึ�นไปท�าการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 37 คน ใช้เวลาในการทดสอบ 

2 คาบ และบนัทึกคะแนนจากการทดสอบครั� งนี� เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) 

 2.  ด�าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทัศน์กบักลุ่ม

ตวัอยา่ง ซึ� งผูว้จิยัเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ทั�งหมด 18 คาบ 

 3.  น�าแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แบบวดัทกัษะการให้เหตุผล แบบวดัทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาฟิสิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ฯ ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นไปท�าการทดสอบ

กบักลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 37 คน ใช้เวลาในการทดสอบ 2 คาบ แลว้บนัทึกคะแนนจากการทดสอบครั� งนี� เป็น

คะแนนหลงัเรียน (Post-test) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัท�าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่  

 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ทกัษะการให้เหตุผล และทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา

ฟิสิกส์ ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ โดย

การทดสอบค่าที (t-test for Dependent Sample) 

 2.  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการให้เหตุผลกบัการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ ทกัษะการ

ให้เหตุผลกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน และทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์กบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ของ

นักเรียนที�ได้รับการจ ัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะร่วมกับแผนผงัมโนทศัน์ โดยใช้ค่า

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 

 3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี

แกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์กบัคะแนนเกณฑ ์โดยการทดสอบค่าทางสถิติที (One Sample t-

test) 

ผลการวิจัย 

ตารางที� 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้

กลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

คะแนน N คะแนนเต็ม X  ..DS  Då  2Då  df t p 

ก่อนเรียน 37 20 5.24 1.95 
142 784 36 9.06* .00 

หลังเรียน 37 20 9.08 2.91 

*p < .01 

 จากตารางที� 1  พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกับแผนผงัมโนทศัน์ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

ตารางที� 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการใหเ้หตุผลก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี

แกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

คะแนน N คะแนนเต็ม X  ..DS  Då  2Då  df t p 

ก่อนเรียน 37 18 6.32 1.76 
155 799 36 12.50* .00 

หลังเรียน 37 18 10.51 2.24 

*p < .01 
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 จากตารางที� 2  พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการให้เหตุผลหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที�ระดบั .01 

 

ตารางที� 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

คะแนน N คะแนนเต็ม X  ..DS  Då  2Då  df t p 

ก่อนเรียน 37 54 12.38 3.37 
694 15870 36 12.82* .00 

หลังเรียน 37 54 31.14 9.96 

*p < .01 

 จากตารางที� 3  พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

ตารางที� 4  ค่าสัมประสิทธิ� ระหว่างทกัษะการให้เหตุผลกบัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ ทกัษะการให้

เหตุผลกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน และทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์กบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนโดยใช้

กลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 

ตัวแปร ทกัษะการให้เหตุผล ทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลสัมฤทธิ� 

ทางการเรียน 

ทกัษะการให้เหตุผล 1 .601* .542* 

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ - 1 .592* 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน - - 1 

*p < .01 

 จากตารางที� 4  พบว่า ทกัษะการให้เหตุผลกบัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ มีความสัมพนัธ์

กนัในระดบัปานกลาง (r = .60) อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทกัษะการให้เหตุผลกบัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียน มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (r = .54) อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และทกัษะ

การแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์กบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (r = .59) อยา่งมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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ตารางที� 5  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ฯ 

องค์ประกอบของความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน X  ..DS  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คะแนน

เกณฑ์ 
t p 

1. ดา้นเนื�อหา 4.20 0.44 มาก 3.50 9.66* .00 

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.24 0.43 มาก 3.50 10.51* .00 

รวม 4.22 0.40 มาก 3.50 10.95* .00 

*p < .01 

 จากตารางที� 5  พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะร่วมกับแผนผงัมโนทัศน์ เรื� อง            

โมเมนตัมและการชน เพื�อพฒันาทักษะการให้เหตุผลและการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ปรากฏผลดงันี�  

 1.  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิง

ตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 2.  ทกัษะการใหเ้หตุผลของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 3.  ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี แกปั้ญหา

เชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 4.  ทกัษะการให้เหตุผลมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัทางบวกกบัทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาฟิสิกส์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 5.  ทกัษะการใหเ้หตุผลมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัทางบวกกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 6.  ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัทางบวกกบัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 7.  ความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโน

ทศัน์อยูใ่นระดบัมาก และสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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อภิปรายผล 

 1.  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิง

ตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ�งผลการวิจยัเป็นตาม

สมมติฐานข้อที� 1 ที�ตั�งไว ้แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโน

ทศัน์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ�น ซึ� งสอดคลอ้งกบั เฮลเลอร์และเฮลเลอร์ (Heller & 

Heller, 2000) ที�กล่าววา่ การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ดว้ยกลวิธีแกโ้จทยปั์ญหาเชิง

ตรรกะ เป็นวิธีที�ท�าใหน้กัเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลของการแกโ้จทยปั์ญหาและถือเป็นส่วน

ส�าคญัที�จะเป็นเครื�องมือในการแกโ้จทยปั์ญหาใหส้�าเร็จลุล่วงไปได ้นอกจากนี�ความคิดที�เป็นระบบยงัมีส่วน

ช่วยในการเชื�อมโยงขอ้มูลที�ได้รับ น�ามาใช้ในการแกโ้จทยปั์ญหาได้ด้วยโดยการสร้างแผนผงัมโนทศัน์ 

สอดคลอ้งกบั โนแวก (Novak, 1983) ที�กล่าวไวว้า่ แผนผงัมโนทศัน์ถือเป็นเทคนิคที�มีประโยชน์ในการสร้าง

กระบวนการคิดและลงสรุปความคิดได้ดี จนกลายเป็นรูปแบบที�ได้รับความสนใจในการน�ามาใช้เพื�อ

ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างต่อเนื�อง ซึ� งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของเอกวิทย ์ดวงแก้ว (2558) ที�พบว่า 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ร่วมกบั

กลวิธีแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติที�ระดบั .05 อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  อจัฉรา ปานรอด (2555) ที�พบวา่ นกัเรียนกลุ่มที�เรียน

ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบโดยใช้การเชื�อมโยงแผนผงัมโนทศัน์มีคะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนที�เรียนดว้ยการเรียนการสอนแบบทั�วไป อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 2.  ทกัษะการใหเ้หตุผลของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิแกปั้ญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งผลการวิจัยเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที� 2 ที�ตั�งไว ้แสดงว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโน

ทศัน์พฒันาทกัษะการให้เหตุผลของนักเรียนได้ดี เนื�องจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิง

ตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ เนน้การฝึกทกัษะดา้นการคิดให้แก่นกัเรียน ซึ� งนกัเรียนจะไดฝึ้กการตีความ 

การอ่านเพื�อให้เขา้ใจความหมายของสถานการณ์โจทย ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแปลความ มีการใช้

ขอ้มูลในการเชื�อมโยงเหตุและผลของปัญหา และใชข้อ้มูลเพื�อสนบัสนุนหรือคดัคา้นขอ้ตกลงนั�น ๆ  และยงั

มีการแสดงหลกัฐานเพื�อสนบัสนุนขอ้สรุปที�อธิบายไวใ้ห้เกิดความถูกตอ้งและสมเหตุสมผล โดยผ่านการ

จดัการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ  จนเกิดเป็นทกัษะ ซึ�งสอดคลอ้งกบัที� สเติร์นเบร์ก 

(Sternberg, 1999) กล่าวไวว้า่ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาทกัษะการให้เหตุผลและประเมินการ

ให้เหตุผลของนักเรียน ครูต้องค�านึงถึงกระบวนการทางปัญญา 5 ขั�น คือ การระบุปัญหา การสร้างกลวิธีเพื�อ

แก้ปัญหา การสร้างมโนภาพจากข้อมูลในปัญหา การวางแผน และการจดัการทรัพยากรเพื�อใช้ในการ

แก้ปัญหา และการก�ากบัและประเมินค�าตอบ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของเอกพงษ์ ขนัทะ (2555) ที�พบว่า 
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นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาทกัษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

โดยเน้นความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 มีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

 3.  ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี

แก้ปัญหาเชิงตรรกะร่วมกับแผนผงัมโนทศัน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดับ .01 ซึ� ง

ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 3 ที�ตั�งไว ้แสดงวา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะ

ร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์พฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ของนกัเรียนไดดี้ เนื�องจากการจดัการเรียนรู้

โดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ เนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์โดย

ผา่นการจดัการเรียนรู้ 5 ขั�นตอน คือ ขั�นที� 1 วิเคราะห์ปัญหา ขั�นที� 2 วางแผนแกปั้ญหา ขั�นที� 3  สร้างแผนผงั

มโนทศัน์ ขั�นที� 4  ด�าเนินการแกปั้ญหา และขั�นที� 5  ตรวจสอบค�าตอบ ซึ�งทั�ง 5 ขั�นตอนของการจดัการเรียนรู้ 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นสถานการณ์โจทยต่์าง ๆ  ไดฝึ้กการอ่านเพื�อคน้หาจุดมุ่งหมายของโจทย ์ไดว้ิเคราะห์

และแปลความหมายของโจทย ์วางแผนและเลือกวิธีการแก้โจทยปั์ญหา จดัระบบความคิดโดยการสร้าง

แผนผงัมโนทศัน์ จากนั�นด�าเนินการแกโ้จทยปั์ญหา และตรวจสอบความถูกตอ้งของค�าตอบ ปฏิบติัซ�� า ๆ  จน

เกิดทกัษะและเกิดความช�านาญจนท�าให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองได้ดีในการแกโ้จทยปั์ญหาไดอ้ยา่ง

ถูกต้อง สอดคล้องกับที� สิริพร ทิพย์คง (2545) ได้กล่าวถึงการพฒันานักเรียนให้มีทกัษะกระบวนการ

แก้ปัญหาว่าครูจะตอ้งสร้างพื�นฐานให้นักเรียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแก้ปัญหา สอดคล้องกบั

ผลการวิจยัของ อมราลักษณ์ ฤทธิเดช (2553) ที�ไดศึ้กษาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ของ

นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ที�สอนโดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ พบว่า 

นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์มีความสามารถในการ

แกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์สูงกวา่ก่อนการสอนอยา่งมีนยัส�าคญัที�ระดบั .01  

 4.  ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที� 4 – 6 ที�ตั�งไว ้แสดงให้

เห็นวา่นกัเรียนที�มีทกัษะการให้เหตุผลจะส่งผลโดยตรงต่อทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาและผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียน และนกัเรียนที�มีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน สอดคลอ้งกบั 

วิชัย เสวกงาม (2557) ที�กล่าวไวว้า่ การใหเ้หตุผลเป็นความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลและการแกปั้ญหา

ในสถานการณ์ใหม่ ที�เป็นอิสระจากความรู้เดิมที�ได้มา และเป็นองค์ประกอบส�าคญัของการพฒันาองค์

ความรู้ ในขณะที�ความสามารถในการใหเ้หตุผลนี� จะท�าหนา้ที�เป็นสิ�งที�ช่วยเสริมต่อให้เด็กเกิดความสามารถ

ในดา้นอื�น ๆ  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชนากานต์ กาหลง (2557) ที�ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยับาง

ประการกบัความสามารถในการแกปั้ญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 สังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างชุดตวัแปรพยากรณ์ ปัจจยัที�มีผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและความสามารถ

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทั� ง 6 ตัวแปร กับตัวแปรเกณฑ์ความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 5.  ความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโน

ทศัน์อยู่ในระดบัมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 7 

ที�ตั�งไว ้เนื�องจากกิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีขั�นตอนที�ชดัเจนและสามารถฝึกฝนใหน้กัเรียนมีทกัษะต่าง ๆ  ที�

หลากหลาย นักเรียนถูกกระตุ้นโดยการใช้ค �าถามและสถานการณ์โจทย์ ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

วางแผนและการแกปั้ญหาด้วยตนเอง ซึ� งจะท�าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสามารถฝึกปฏิบติัไป

พร้อมกบัเพื�อน ๆ  ได ้ตวัอย่างเช่น “...รูปแบบการสอนเขา้ใจง่ายมีการปฏิบติัร่วมดว้ย...” “...สนุกกบัการ

เรียนฟิสิกส์...” เป็นต้น จึงส่งผลให้นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั อญัจนา วจันะ

สวสัดิ�  (2544) ที�กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที�เกิดขึ�นเมื�อไดรั้บผลส�าเร็จตามความมุ่งหมายหรือ

เป็นความรู้สึกขั�นสุดท้ายที�ได้รับผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อาซิ ดราแม 

(2559) ที�ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  6 ที�ได ้รับการจ ัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัวิธีแกโ้จทยปั์ญหาของโพยา พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจยัไปใช้ 

 - ในการจดัการเรียนรู้ฯ ครูควรเป็นผูชี้� แนะหรือให้ค�าแนะน�ามากกวา่การสอนให้นักเรียนปฏิบติั

ตามเพียงอยา่งเดียว และสอบถามความเขา้ใจเกี�ยวกบักิจกรรมที�ไดใ้หล้งมือปฏิบติั 

 ขอ้เสนอแนะส�าหรับการวจิยัครั� งต่อไป 

 - ควรท�าการวิจยัเกี�ยวกบัการน�ากลวิธีแกปั้ญหาเชิงตรรกะร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ไปใชใ้นการ

พฒันาทกัษะการคิดขั�นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด

สร้างสรรค์ เป็นตน้ 
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