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บทคัดย่อ
การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อ 1) สร้ าง ตรวจสอบคุณ ภาพและหาดัชนีประสิท ธิผลของกิจกรรมการแก้ โจทย์ปั ญหาฟิ สิกส์โดยประยุก ต์
แนวคิดของโรจาส์ 2) เพื่ อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาระหว่ างก่อนเรียนและหลังเรียน
และศึกษาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาในเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จานวน
39 คน ที่ได้ จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้ แก่ แผนการจัดกิจกรรมการแก้ โจทย์ปัญ หาฟิ สิกส์โดยประยุ กต์แนวคิดของโรจาส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหา และแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ โจทย์ปัญหา วิเคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ สถิติ t-test for Dependent Samples และการวิเคราะห์เนื้อ หา ผลการวิจัย พบว่ า 1) กิจกรรมประกอบไปด้ วยแผนการจั ด
กิจกรรม จานวน 5 เรื่อง ได้ แก่ ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่ การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง ความเร่ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
กราฟความเร็ว เวลากับระยะทาง และสมการสาหรับคานวณหาปริมาณต่างๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.43, S.D. = 0.23)
และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7674 2) ผลการใช้ กจิ กรรม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยนักเรียนสามารถกาหนดสัญลักษณ์แทนปริมาณทางฟิ สิกส์ อธิบายหลักการทาง
ฟิ สิกส์ท่ีใช้ ในการแก้ โจทย์ปัญหา วางแผนการแก้ โจทย์ปัญหาและดาเนินการตามแผน อธิบายความสอดคล้ องระหว่ างผลลัพธ์และโจทย์
ตรวจคาตอบและอธิบายแนวทางที่จะใช้ ในชีวิตประจาวันได้
คาสาคัญ: การแก้ โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์ แนวคิดโรจาส์
Abstract
The purposes of this research were: 1) to create a set of learning activities for solving physics problems based on Rojas Concept of
Rectilinear Motion, verify the quality of the learning activities and establish the effectiveness index of the learning activities; 2) to
compare students’ learning achievement and ability to solve physics problems before and after using those learning activities, and
explore the ability of the students to solve physics problems qualitatively. The participants in this research were 39 Grade-10
students at Sukhothai Wittayakom School, selected by Cluster Random Sampling. The research instruments included the lesson
plans, a physics learning achievement test, a test of the students’ physics problem solving ability, and a student behavior observation
form. The data was analyzed by using a t-test for dependent samples and content analysis. The findings were as follows:
1. There were five lesson plans: (1) quantities of motion; (2) the speed measurement of rectilinear motion; (3) acceleration;
(4) the relationship of speed, graph, time, and distance; and (5) equations for calculating quantities of motion. These lesson plans
were considered appropriate at a high level ( x = 4.43, S.D. = 0.23), and the effectiveness index of the learning activities was
0.7674.
2. The learning achievement and ability of the students after using these learning activities were found to be higher than
before using the learning activities. The difference was significant at p>.05. The students were able to write the physics symbols
correctly, describe the principles and equations of physics in problem solving, plan a solution systematically, carry out the plan
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correctly and completely, explain the connection between the results and the problems, check the answers, and explain how to
apply this knowledge gained these learning activities to use in their daily lives.
Keywords: Physics Problem Solving, The Concept of Rojas

บทนา
ฟิ สิกส์ เป็ นวิทยาศาสตร์ท่ศี ึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา
และมีบทบาทสาคัญมากในชีวิตประจาวัน แต่จากผลการสอบ O-NET รายวิชาฟิ สิกส์ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา
2558 มีค ะแนนเฉลี่ย ค่ อ นข้ างต่ า คือ 17.35 คะแนน (รายงานผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติข้ัน พื้ นฐาน
(O-NET)) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการสะท้ อนว่า การเรียนการสอนในรายวิชาฟิ สิกส์ยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์เป็ นสถานการณ์ท่สี มมติข้ นึ เกี่ยวกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน ประกอบด้ วยข้ อความและ
ตัวเลขที่นักเรียนจะแก้ ไขโจทย์ปัญหา ดังนั้น นักเรียนจะต้ องใช้ ความรู้หลักการทางฟิ สิกส์เป็ นฐานผนวกกับการใช้ ทกั ษะ
การคานวณทางคณิตศาสตร์มาเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์น้ัน แต่จากปั ญหาการเรียนการสอนรายวิชา
ฟิ สิกส์ พบว่ า นักเรียนจะใช้ วิธีการเรียนรู้โดยการฝึ กทาโจทย์ท่ีมีการคานวณเป็ นหลัก โดยไม่สนใจกฎและทฤษฎีทาง
ฟิ สิกส์ และเลือกใช้ สมการในการแก้ โจทย์ปัญหาโดยไม่มีการตรวจสอบหลักการและทฤษฎีว่าสัมพันธ์กนั หรือไม่ ซึ่งเป็ น
การแก้ โจทย์ปัญหาที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ (Dufresne, Gerace and Leonard, 1997, p. 270) และนักเรียนขาดทักษะการ
คานวณทางคณิตศาสตร์ท่ีจาเป็ นในการแก้ ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ (Rojas, 2010, p. 22) จากความสาคัญข้ างต้ น ทาให้
ผู้วิจัยเกิดข้ อสงสัยว่า ครูควรมีวิธกี ารสอนอย่างไรที่ทาให้ นักเรียนสามารถแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาแนวคิดของโรจาส์ พบว่า โรจาส์ได้ นาเทคนิคการแก้ ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya, 1957, pp.
6-19) มาประยุกต์ให้ เหมาะกับการแก้ โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์ มีท้งั สิ้น 6 ขั้นตอน ได้ แก่ 1) เข้ าใจปั ญหา คือ นักเรียน
จะต้ องรู้ว่าโจทย์ต้องการผลลัพธ์ของอะไร 2) อธิบายคุณลักษณะของปั ญหา คือ นักเรียนต้ องเขียนกฎ หลักการ และ
สูตรการคานวณที่คาดว่าจะช่วยในการแก้ ปัญหา 3) การวางแผนการแก้ ปัญหา คือ นักเรียนจะต้ องพิจารณาสิ่งที่โจทย์
กาหนดมาให้ จากนั้นเขียนวิธกี ารแก้ ปัญหาที่นาไปสู่ผลลัพธ์ 4) ดาเนินการตามแผน คือ นักเรียนแก้ โจทย์ปัญหาตาม
แผนที่วางไว้ ล่วงหน้ า 5) ตรวจสอบความสอดคล้ องของสมการ คือ นักเรียนต้ องทาการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ท่คี านวณได้
สอดคล้ องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการหรือไม่ 6) ตรวจสอบและประเมินผลในการแก้ ปัญหา คือ นักเรียนจะต้ องประเมินผลลัพธ์
เปรียบเทียบวิธกี ารกับเพื่อนเพื่อหาวิธกี ารที่ดที ่สี ดุ ให้ การนาไปสู่ผลลัพธ์ โรจาส์ (Rojas, 2010, pp. 22-28 )
ผู้วิจัยมีความเห็นว่ า กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญ หาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ สามารถทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิผล เพราะ
กิจกรรมทาให้ นักเรียนสามารถเข้ าใจปั ญ หา นั กเรียนสามารถนาหลักการ กฎ และทฤษฎีมาใช้ ในการอธิบายปั ญหา
นักเรียนสามารถวางแผนการแก้ โจทย์ปัญหา และหาผลลัพธ์โดยใช้ ทกั ษะการคานวณทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบความสอดคล้ อง สามารถตรวจสอบคาตอบและประเมินคาตอบของโจทย์ปัญหานั้นเองได้ ตลอดจนบรรลุ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของการแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ คือ นักเรียนสามารถนาความรู้ท่ีได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อสร้ าง ตรวจสอบคุณ ภาพ และหาดัชนีประสิทธิผลของ กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญ หาฟิ สิกส์โดย
ประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่ อศึ กษาผลการใช้ กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปั ญ หาฟิ สิกส์โดยประยุ กต์แ นวคิด ของโรจาส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
2.2 เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถการแก้ โจทย์ปัญ หาฟิ สิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
2.3 เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 ในเชิงคุณภาพ
วิธีดาเนินการวิจยั
ผู้วิจัยได้ นาแนวคิดของโรจาส์ประกอบไปด้ วย 1) ทาความเข้ าใจปั ญหา 2) อธิบายคุณลักษณะของปั ญหา 3) วาง
แผนการแก้ ปัญหา 4) ดาเนินการตามแผน 5) พิสจู น์ความสอดคล้ องของสมการ 6) ตรวจสอบและประเมินคาตอบ มา
ประยุกต์ใช้ โดยออกแบบเป็ นกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ซึ่งได้ ดาเนินการ
ตามขั้นตอนวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผู้วิจัยได้ แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้ าง ตรวจสอบคุณภาพ และหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์
โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยสร้ างกิจกรรม
การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุ กต์แนวคิดของโรจาส์ จากนั้นนาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดกิจกรรมในเชิงคุณภาพ หลังจากปรับปรุงแก้ ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยนาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิด
ของโรจาส์ไปสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจานวน 5 คน ได้ แก่ ครูผ้ ูสอนในโรงเรียนที่มี
ความเชี่ยวชาญในรายวิชาฟิ สิกส์ จานวน 1 คน อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มคี วามเชี่ยวชาญด้ านการสอนวิชาฟิ สิกส์ จานวน 2
คน อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ านหลักสูตรและการสอน จานวน 1 คน และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนกิจกรรมการเรียนรู้การ
แก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ จานวน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้ านสาระสาคัญ
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้ านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้ านการวัดและประเมินผล จากนั้นนากิจกรรมการเรียนรู้ไป
ทดลองหาค่ าดัช นี ป ระสิท ธิผ ลกับ นั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ห้ อ ง 9 โรงเรีย นสุโขทัย วิ ทยาคม จ านวน 39 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง
การเคลื่อนที่แนวตรง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิ สิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีลักษณะ
เป็ นปรนั ย 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญ หาฟิ สิกส์ มีลักษณะเป็ นอั ต นัย ซึ่งแบบทดสอบวัด
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนรายวิช าฟิ สิก ส์แ ละแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ โจทย์ปั ญ หาฟิ สิกส์ ได้ ผ่ านการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่น ก่อนนา
เครื่องมือมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัช นีประสิทธิผลของกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการทดลองโดยใช้ แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest – Posttest Design)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรีย นกับ กลุ่ม ตัวอย่ าง ได้ แก่ นั กเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้ อง 10 จานวน 39 คน
ซึ่งได้ มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ในขั้นตอนนี้ ได้ แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิ สิกส์
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ มีลักษณะเป็ นอัตนัย สถิตทิ ่ใี ช้
คือ t-test for Dependent Samples จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาความสามารถในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาฟิ สิกส์โดยประยุ ก ต์
แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงในเชิงคุณภาพ โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ โจทย์ปัญหา
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สรุปผลการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 การสร้ าง หาคุณภาพ และหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดย
ประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1.1 ผลการสร้ างกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ สร้ างกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์
จานวน 6 ขั้นตอน ได้ แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทาความเข้ าใจปั ญหา ขั้นตอนที่ 2 การอธิบายเชิงคุณลักษณะของปั ญหา ขั้นตอนที่ 3
วางแผนการแก้ ปัญหา ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการตามแผน ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความสอดคล้ องของสมการ และขั้นตอน
ที่ 6 ตรวจสอบและประเมินคาตอบ และสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 5 แผน ดังนี้ 1) เรื่อง ปริมาณ
ต่างๆ ของการเคลื่อนที่ 2) เรื่อง การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 3) เรื่อง ความเร่ง 4) เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างกราฟความเร็ว เวลากับระยะทางสาหรับการเคลื่อนที่แนวตรง 5) เรื่อง สมการสาหรับคานวณหาปริมาณต่างๆ
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้ วยความเร่งคงตัว
1.2 ผลการตรวจสอบการหาคุ ณ ภาพด้ านความเหมาะสมในองค์ป ระกอบต่ างๆ ของกิจ กรรมการเรี ยนรู้แ ละ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน มีความเห็นว่ า โดยภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.43, S.D. = 0.23) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์
รายการประเมิน
S.D.
x
1. ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้
4.20
0.26
2. ด้ านสาระสาคัญ
4.50
0.50
3. ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
4.30
0.40
4. ด้ านสื่อและแหล่งการเรียนรู้
4.53
0.37
5. ด้ านการวัดและประเมินผล
4.30
0.40
รวมเฉลีย่ ทุกด้าน
4.43
0.23

ความเหมาะสม
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก

1.3 ผลการตรวจสอบดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดของ
โรจาส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง กับนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จานวน 39 คน พบว่า มีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ
0.7674 ซึ่งมีค่ามากกว่ า 0.50 ถือว่ า กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญ หาฟิ สิกส์ โดยประยุ กต์แนวคิดของโรจาส์
มีประสิทธิผล และแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.764 หรือคิดเป็ นร้ อยละ 76.74
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่ างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม จานวน 39 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน
โดยใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

x
6.35
14.31

S.D.
1.56
2.44

d

S.D.d

t

7.95

2.77

17.91*

(n = 39 )
Sig.
.000
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการแก้ โจทย์ ปั ญ หาฟิ สิกส์ระหว่ างก่ อนเรียนและหลังเรียนของนั กเรีย น
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จานวน 39 คน พบว่า ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ของนักเรียน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน
โดยใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์
(n = 39 )
การทดสอบ
S.D.
S.D.d
t
Sig.
x
d
ก่อนเรียน
3.63
0.61
12.92
0.81
100.22*
.000
หลังเรียน
16.55
0.55

2.3 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ ไขโจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ของนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จานวน 39 คน
ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้นตอนที่ 1 ทาความเข้ าใจปั ญหา พบว่า นักเรียนสามารถเขียนกาหนดสัญลักษณ์ทางฟิ สิกส์ของปริมาณทาง
ฟิ สิกส์ท่โี จทย์กาหนดให้ ได้ อย่ างถูกต้ อง และเขียนอธิบายได้ ว่า จะต้ องหาปริมาณใดเพิ่มเติมจากที่โจทย์กาหนดมาให้
เพื่อจะนาไปสู่ผลลัพธ์ท่สี มบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 การอธิบายคุณลักษณะของปั ญหา พบว่า นักเรียนสามารถเขียนอธิบายหลักการ กฎ หรือทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ โจทย์ปัญหาได้ จากนั้น นักเรียนสามารถเขียนสูตรการคานวณที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์จากหลักการ กฎ
หรือทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องที่นักเรียนเขียนขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการแก้ ปัญหา พบว่า นักเรียนสามารถเขียนอธิบายการวางแผนในการแก้ โจทย์ปัญหาได้
อย่างเป็ นระบบและขั้นตอนว่ าการจะนาไปสู่ผลลัพธ์ได้ น้ันจะต้ องทาอย่างไร และนักเรียนสามารถเลือกใช้ วิธกี ารที่จะ
นาไปสู่ผลลัพธ์น้นั ได้ อย่างถูกต้ อง
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการตามแผน พบว่ า นักเรียนสามารถวาดรูปเพื่อจาลองสถานการณ์จากโจทย์ปัญหาได้
อย่างถูกต้ องตามหลักการทางฟิ สิกส์ จากนั้นนักเรียนสามารถแก้ โจทย์ปัญหาโดยดาเนินการตามแผนที่นักเรียนวางไว้ ได้
อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความสอดคล้ องของสมการ พบว่ า นั กเรีย นสามารถเขีย นอธิบ ายความสอดคล้ อง
ระหว่ างสิ่งที่โจทย์ต้องการคาตอบกับผลลัพธ์ท่ีนักเรียนคานวณออกมาได้ และสามารถเขียนอธิบายความสอดคล้ อง
ระหว่ างหน่ วยของผลลัพธ์ท่สี ามารถคานวณได้ กับหน่ วยของผลลัพธ์ท่ีโจทย์ต้องการหรือหน่ วยของผลลัพธ์ท่ีสามารถ
คานวณได้ กบั หน่วยฐานเอสไอว่าสอดคล้ องกันอย่างไร
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบและประเมินคาตอบ พบว่า นักเรียนสามารถเขียนแสดงการตรวจคาตอบได้ ถูกต้ อง
โดยใช้ วิธกี ารแทนค่าผลลัพธ์เข้ าไปในโจทย์เช่นเดียวกับวิธตี รวจคาตอบในวิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นนักเรียนสามารถเขียน
อธิบายได้ ว่า จะนาหลักการ กฎ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างไร หรือสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ จากการ
แก้ โจทย์ปัญหาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไรบ้ าง
อภิปรายผลการวิจยั
1. การสร้ าง ตรวจสอบคุณ ภาพ และหาดัชนีป ระสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ ปัญ หาฟิ สิกส์ โดย
ประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน มีความเห็นว่ าโดยภาพรวม
แผนกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.43, S.D. = 0.23) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐานพุ ทธศั กราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคู่ มือครูรายวิช า
เพิ่มเติม ฟิ สิกส์ เล่ม 1 ที่จัดทาโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อศึกษามาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ จุ ด ประสงค์การเรียนรู้ และสาระสาคัญ จากนั้ นได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
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ที่เกี่ยวข้ องกับวิธกี ารแก้ โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์และการแก้ ไขโจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดโรจาส์ เพื่อใช้ ในการ
กาหนดกรอบกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม และออกแบบการวัดและประเมินผล จะเห็น ได้ ว่า ผู้วิจัยได้ มีการพั ฒ นา
กิจกรรมโดยประยุกต์กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ก่อนจะนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์
โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ ปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษาและเสนอผู้เชี่ยวชาญ และทาการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญก่อนจะนาไปตรวจสอบหาค่าดัชนีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้ องกับ จอยซ์และเวลล์
(Weil and Joyce, 1978, pp. 11-25) ที่กล่ าวว่ า ก่อนจะนากิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ จะต้ องมีการตรวจสอบ
คุณภาพ และปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง
จากนั้น ผู้วิจัยนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญ หาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ ไปทดลองเพื่ อ
ตรวจสอบหาค่าดัชนีประสิทธิผลกับนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จานวน 39 คน พบว่า มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.7674 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 ถือว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิผล และแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7674
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 76.74 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาขึ้นอย่างเป็ น
ระบบ มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็ นลาดับขั้นตอนตามหลักการ ทฤษฎีต่างๆ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ มีข้นั ตอน
ที่สอดคล้ องสัมพันธ์กันตั้งแต่ข้ันตอนแรกตลอดจนขั้นตอนสุดท้ าย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Khammani (2010,
p. 220) ที่สรุปว่า การพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนการสอนจะต้ องผ่านกระบวนการจัดการองค์ประกอบให้ เป็ นระบบ
โดยคานึงถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งจะต้ องจัดให้ มีองค์ประกอบที่สมั พันธ์กัน เพื่อจะนาให้ นักเรียนไปสู่
เป้ าหมายที่ต้องการ
2. ผลการใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ห้ อง 10 จานวน 39 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดโรจาส์ช่วยกระตุ้น
ให้ นักเรียนสามารถแก้ ปัญหาฟิ สิกส์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนสามารถบรรลุเป้ าหมายในการแก้ ปัญหาฟิ สิกส์
ได้ สองประการ ประการแรก คือ นักเรียนต้ องรู้และเข้ าใจแนวคิด กฎ และทฤษฎีทางฟิ สิกส์ ประการที่สอง นักเรียนต้ อง
เข้ าใจวิธกี ารใช้ แนวคิด กฎ และทฤษฎีทางฟิ สิกส์ผนวกกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหาให้ ถูกต้ อง
(Portoles and Lopez, 2008) อาจกล่าวได้ ว่า กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดโรจาส์
ทาให้ นักเรียนเข้ าใจทฤษฎีทางฟิ สิกส์และนามาใช้ แก้ ปัญหาฟิ สิกส์โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแนวคิดนี้เกี่ยวข้ อง
กับแนวคิดของ Pratontep (2012) ผู้ท่ตี ้งั ข้ อสังเกตว่ากุญแจสาคัญในการเรียนรู้ฟิสิกส์ คือ การพยายามหาคาตอบและ
อธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณโดยใช้ สมการทางคณิตศาสตร์ (Pratontep, 2012)
2.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จานวน 39 คน พบว่า ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์
แนวคิดของโรจาส์เป็ นกิจกรรมที่มีลักษณะของกระบวนการ อีกทั้งลักษณะของกิจกรรมการแก้ โจทย์ปัญหาที่มีความ
ต่อเนื่องและเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั ทุกขั้นตอน ซึ่งมีข้นั ตอนการแก้ โจทย์ปัญหาทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ซึ่งได้ มีการพัฒนามาจาก
กระบวนการแก้ ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เพื่อให้ เหมาะกับการแก้ โจทย์ปัญหาสาหรับรายวิชาฟิ สิกส์ ซึ่งนักเรียนจะหา
ผลลัพธ์โดยการใช้ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ กฎ และทฤษฎีทางฟิ สิกส์ ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการ
คานวณทางคณิตศาสตร์ อีกทั้ง นักเรียนยังสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นในชีวิตประจาวัน สอดคล้ อง
กับ Saksuparb (2013) ที่กล่าวไว้ ว่า การแก้ ปัญหาเป็ นกระบวนการที่นักเรียนใช้ ความรู้ ความคิดและประสบการณ์โดย
ผ่านกระบวนการที่เป็ นระบบตั้งแต่การทาความเข้ าใจปั ญหาจนสามารถค้ นพบทางออกของปั ญหาเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้ าหมายที่วางไว้ และสอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ เซลคูก์, เคาแกน และอีรอล์ (2007 as cited in Saksuparb,
2013, p. 146) ที่ได้ ศึกษาความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิกส์ของนักเรียนจานวน 37 คน ที่ได้ รับการเสริม
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กระบวนการแก้ โจทย์ปั ญ หาตามเทคนิ ค ของโพลยา ผลการวิจั ย พบว่ า นั ก เรี ยนที่ได้ รับ การสอนโดยกระบวนการ
แก้ ปัญหาตามเทคนิคโพลยา มีความสามารถและทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้ รับการเรียนการสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
2.3 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ ไขโจทย์ปัญหาฟิ สิกส์ของนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จานวน 39
คน ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้นตอนที่ 1 ทาความเข้ าใจปัญหา พบว่า นักเรียนสามารถกาหนดสัญลักษณ์ทางฟิ สิกส์เกี่ยวกับปริมาณทาง
ฟิ สิกส์ท่โี จทย์กาหนดให้ ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมให้ นักเรียนเขียนกาหนดสัญลักษณ์กากับปริมาณทาง
ฟิ สิกส์ท่โี จทย์กาหนดให้ ทุกครั้งก่อนเริ่มทาการแก้ ไขโจทย์ จึงส่งผลให้ นักเรียนมีการทบทวนสัญลักษณ์ของปริมาณต่างๆ
อย่างปล่อยครั้ง ทาให้ นักเรียนเขียนสัญลักษณ์กากับปริมาณต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง และนักเรียนสามารถเขียนบอกได้ ว่า
จะต้ องหาปริมาณใดเพิ่มเติมจากที่โจทย์กาหนดไปให้ เพื่อจะนาไปสูผ่ ลลัพธ์ท่สี มบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องมากจากนักเรียนผ่านการ
ทาแบบฝึ กการแก้ โจทย์ปัญหาที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นอย่างบ่อยครั้ง จนทาให้ เห็นช่องทางในการแก้ โจทย์ปัญหาได้ ไปสู่ผลลัพธ์
ที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 การอธิบายคุณ ลักษณะของปั ญ หา พบว่ า นักเรียนสามารถเขียนหลักการ กฎ หรือทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้ องในการแก้ โจทย์ปัญหาได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการนาเข้ าสู่บทเรียนของแผนการจัดกิจกรรมการแก้ โจทย์ปัญหา
ผู้วิจัยใช้ วิธีการตั้งคาถามเกี่ยวกับ หลักการ กฎ และทฤษฎีทางฟิ สิกส์ท่ีเกี่ยวข้ องกับสาระสาคัญในเรื่องนั้นๆ จากนั้น
ทาการอภิปรายคาตอบร่วมกับนักเรียน จึงส่งผลให้ นักเรียนมีความเข้ าใจใน หลักการ กฎ และทฤษฎีต่างๆ และนามา
เขียนอธิบายคุณลักษณะของปัญหาข้ อนั้นๆ ได้ นักเรียนสามารถเขียนสูตรการคานวณที่เกี่ยวข้ องกับการไปสู่ผลลัพธ์จาก
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องที่นักเรียนเขียนขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ ออกแบบกิจกรรมให้ นักเรียนสามารถ
เขียนสูตรการคานวณได้ จาก หลักการ กฎ และทฤษฎี ที่อภิปรายร่ วมกัน และหลีกเลี่ยงการท้ องจาสูตร จึงส่งผลให้
นักเรียนสามารถเขียนสูตรคานวณได้ อย่างถูกต้ องตาม หลักการ กฎ และทฤษฎี ที่ตนเองเข้ าใจ
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการแก้ ปัญหา พบว่า นักเรียนสามารถวางแผนการแก้ โจทย์ปัญหาเพื่อหาผลลั พธ์ได้
อย่ างเป็ นระบบและอย่ างเป็ นขั้นตอน ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมโดยให้ นักเรียนวางแผนการแก้ ปัญหาเอง
ดังนั้น นักเรียนจึงเกิดการฝึ กวางแผนการแก้ ปัญหาเพื่อจะนาไปสู่ผลลัพธ์ท่สี มบูรณ์ได้ อย่างสม่าเสมอ สามารถเลือกใช้
วิธกี ารที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์น้ันได้ อย่างถูกต้ อง และนักเรียนสามารถเขียนอธิบายความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่นี ามาใช้ ในการ
แก้ โจทย์ปัญหา เนื่องจากผู้วิจัยอธิบายวิธกี ารแก้ โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์ว่านักเรียนจาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจ หลักการ กฎ
และทฤษฎีเกี่ยวกับฟิ สิกส์ในเรื่องนั้น ผนวกกับทักษะการคานวณคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน จึงจะสามารถแก้ ไขโจทย์ปัญหาได้
สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการตามแผน พบว่า นักเรียนสามารถวาดรูปเพื่อจาลองสถานการณ์จากโจทย์ปัญหาได้
อย่างถูกต้ องตามหลักการทางฟิ สิกส์ เช่น การกาหนดทิศทางต่างๆ ในการเคลื่อนที่ เป็ นต้ น ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนเข้ าใจ
หลักการทางฟิ สิกส์อย่ างถ่ องแท้ ในขั้นตอนที่ 2 จึงส่งผลให้ นักเรียนสามารถวาดรูปได้ ถูกต้ องและนักเรียนสามารถ
ดาเนินการตามแผนที่นักเรียนวางไว้ ได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนวางแผนการแก้ โจทย์ปัญหาด้ วย
ตนเอง ดังนั้น จึงส่งผลให้ นักเรียนสามารถดาเนินการตามแผนที่ตนวางไว้ ได้
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความสอดคล้ องของสมการ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายความสอดคล้ องของสิ่งที่
โจทย์ถามและผลลัพธ์ท่ตี นคานวณออกมาได้ ว่ามีความสอดคล้ องกันอย่างไร และผลลัพธ์ท่ไี ด้ น้นั ผิดพลาดจากทฤษฎีทาง
ฟิ สิกส์หรือไม่ เช่น นักเรียนคานวณปริมาณความเร่ งได้ ค่าเป็ นลบ นักเรียนสามารถเขียนอธิบายได้ ว่า ผลลัพธ์ท่ีได้ น้ัน
ไม่ได้ ผดิ พลาด ซึ่งความเร่งติดลบในหลักการทางฟิ สิกส์น้นั หมายถึง ความเร็วสุดท้ ายที่ใช้ ในการเคลื่อนที่น้นั มีค่าลดลง
จากความเร็วต้ นที่เริ่มเคลื่อนหรือทางฟิ สิกส์ เรียกว่า ความหน่วง อีกทั้ง นักเรียนสามารถอธิบายความสอดคล้ องหน่วย
ของผลลัพธ์ท่สี ามารถคานวณได้ ว่า สอดคล้ องกับหน่วยที่โจทย์ต้องการหาหรือหน่ วยฐานเอสไออย่างไร ทั้งนี้เนื่องจาก
นักเรียนได้ รวมองค์ความรู้ในแต่ละขั้นตอนเข้ าด้ วยกันด้ วยความเข้ าใจ จึงสามารถที่จะเขียนความสอดคล้ องระหว่างสิ่งที่
โจทย์ถามกับผลลัพธ์
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ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบและประเมินคาตอบ พบว่ า นักเรียนสามารถเขียนตรวจคาตอบได้ ถูกต้ อง โดยใช้
วิธกี ารตรวจคาตอบโดยการแทนค่าผลลัพธ์เข้ าไปในโจทย์ เช่นเดียวกับวิธกี ารตรวจคาตอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนมีการฝึ กฝนทักษะในการคานวณทางคณิตศาสตร์เป็ นประจา จึงสามารถย้ ายข้ างสมการเพื่อหาผลลัพธ์
ได้ อย่างถูกต้ อง และนักเรียนสามารถเขียนอธิบายได้ ว่า จะนาหลักการทางฟิ สิกส์น้ันไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไร หรือสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไรบ้ าง ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยให้ ความสาคัญกับการนาความรู้ฟิสิกส์ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน จึงทาการออกแบบกิจกรรมให้ มกี ารอภิปรายว่าจะนาความรู้ทางฟิ สิกส์ไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างไร
จากผลการศึกษาความสามารถในการแก้ ไขโจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิดของโรจาส์ของนักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายที่โรจาส์ทาการพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์จากกระบวนการ
แก้ ปัญหาของโพลยาเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ ได้ แก่ 1) การแก้ ปัญหาผู้สอนที่ต้องการ
วิธกี ารสอนที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถสอนทั้งหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ทางวิชาฟิ สิกส์ การคานวณ และการสรุปผล
2) แก้ ปัญหาการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาในการใช้ ทักษะทางคณิตศาสตร์ซ่ึงมีความสาคัญในการเรียนการสอนวิชา
ฟิ สิกส์ 3) แก้ ปั ญ หาการอธิบายความสัมพั นธ์ระหว่ างการเลือกใช้ สูตรและทฤษฎีเกี่ยวข้ อ งกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาฟิ สิกส์ (Rojas, 2010, pp. 22-28)
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ครูผ้ สู อนควรศึกษาและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาฟิ สิกส์โดยประยุกต์แนวคิด
ของโรจาส์ก่อนนาไปใช้ เพื่อวางแผนและเตรียมการสอนให้ เข้ ากับบริบทต่างๆ ในการเรียนรู้
2. ก่อนการจั ด กิจกรรมการเรี ยนรู้การแก้ โจทย์ปั ญ หาฟิ สิกส์โดยประยุ กต์ แนวคิด ของโรจาส์ ครูผ้ ู ส อนจะต้ อง
พิจารณาความรู้เดิมของนักเรียนว่านักเรียนมีความพร้ อมสาหรับการแก้ โจทย์ปัญหาหรือไม่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการคานวณทางคณิตศาสตร์ท่ใี ช้ ในการแก้ โจทย์ปัญหา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการทาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการแก้ โจทย์
ปัญหา ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาสามารถทาให้ นักเรียน
ผ่านเกณฑ์ท่คี รูผ้ สู อนกาหนดไว้ หรือไม่
2. ควรพั ฒ นากิจกรรมการเรีย นรู้การแก้ โจทย์ปั ญ หาฟิ สิกส์โดยประยุ กต์แ นวคิดโรจาส์ให้ ค รอบคลุ มระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาที่ต่อเนื่องสาหรับการเรียนในรายวิชา
ฟิ สิกส์
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ เป็ นอย่ างสูงในความกรุณ าของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน ประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็ นที่ปรึกษา พร้ อมทั้งให้ คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทา
วิท ยานิพ นธ์ครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้เชี่ยวชาญทุ กท่านที่ได้ กรุณ าให้ ค าแนะน าตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่ อ งของ
วิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่จนทาให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า กราบขอบพระคุณ
ผู้อานวยการพร้ อมคณะครู และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมที่ได้ กรุณาให้ ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการ
ทาวิจัยได้ ให้ ความร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่ผ้ ูวิจัยเป็ นอย่างดีในการเก็บข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เหนือสิ่งอื่นใด
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ กาลังใจและให้ การสนับสนุนในทุกๆ ด้ านอย่างดีท่สี ดุ เสมอมา ผู้วิจัยขอ
มอบและอุทิศแด่ผ้ ูมีพระคุณทุกๆ ท่ าน ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่ างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการศึกษา
และผู้ท่สี นใจไม่มากก็น้อย
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