
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมสรางองคความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

สุชาดา  ทองอยู 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

ตุลาคม  2551 



การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมสรางองคความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

สุชาดา  ทองอยู 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

ตุลาคม  2551 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 



การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมสรางองคความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

สุชาดา  ทองอยู 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

ตุลาคม  2551 



สุชาดา  ทองอยู.  (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจ 

 อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการ 

 เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู.  สารนิพนธ  กศ.ม.  (การมัธยมศึกษา).  

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ:  

 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี. 

 

 การวิจยัครั้งนี ้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

ตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551  โรงเรียนขจรโรจนวิทยา เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 43 คน 

ดําเนินการโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design และการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติแบบ t – test Dependent Sample     

  

 ผลการศึกษา พบวา 

  1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

ชุดกิจกรรมสรางองคความรูหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

  2.  ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนกัเรียนที่ไดรับ 

การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมสรางองคความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A STUDY ON ACHIVEMENT AND ABILITY IN SCIENCE CREATIVE DECISION MAKING 

OF MATHAYOMSUKSA I STUDENTS USING CONSTRUCTIVIST PACKAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN  ABSTRACT 

BY 

SUCHADA  THONGYOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  

Master of Education Degree in Secondary Education 

at Srinakharinwirot University 

October  2008 



Suchada  Thongyou.  (2008).  A study on achievement and ability in science creative  

 decision making of mathayomsuksa I students using constructivist packages.  

 Master’s Project, M.Ed.  ( Secondary Education).   Bangkok: Graduate School,  

 Srinakharinwirot University. Project  Advisor : Assoc. Prof. Dr.Chutima  Wathanakeri. 

  

 The purpose of this research was to study on achievement and ability in science 

creative decision making of Mathayomsuksa I students using constructivist packages. 

 The subjects was 43  Mathayomsuksa I students of Kajhonroj Wittaya school, 

Radburana, Bangkok, in the first semester for this research. The research was One Group  

Pretest – Posttest Design. The data analysis was done by t – test dependent samples. 

 

 The results of this  research reveals that 

  1.  Learning achievement of Mathayomsuksa I students after learning by 

using constructivist packages was significantly higher at .01 level. 

  2.  Ability in science creative decision making of Mathayomsuksa I students 

after learning by using constructivist packages was significant higher at .01 level. 
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เสมอมา 
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พระคุณแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาและอบรมสั่งสอน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันสงัคมไทยกาํลังเผชิญกับวิกฤตการณตางๆ รอบดาน  อันเนื่องมาจากการรีบเรง

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็วใหทนักระแสของโลกยุคโลกาภิวัตน  สภาพการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 

ไมวาจะเปนวกิฤตทางเศรษฐกิจ  การเมือง  ความเสื่อมโทรมของสงัคม  ความหยอนยานทางศีลธรรม

และจริยธรรม  ลวนบงชี้ไดอยางชัดเจนถึงความลมเหลวของการพฒันา และความไมพรอมของปจจัย

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่คณุภาพของ “คน” อันเปนทรพัยากรที่สําคัญที่สุดของสังคมจากสภาพการณ 

ดังกลาว  จึงจําตองมีการพฒันา  ปรับปรุง และแกไขการศึกษาของชาติ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ

ศักยภาพของคนใหเปนผูมคีวามรู  ความสามารถ  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที ่

พึงประสงค  เพื่อเปนพลังสาํคัญในการพฒันาประเทศ ดัง  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหวั  ทรงตรัสวา 

 
    ... การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และ 

 คุณธรรมของบุคคล  สังคมและบานเมืองก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธรรมรงรักษา 

 ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด ... 

 

      พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๙ 

 

 พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาตองยึดหลัก

ผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพฒันาเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคญัที่สุด 

กระบวนการเรยีนรู ตองจัดเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดและความแตกตาง

ของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ และประยุกตใชใหผูเรียนรูจาก

ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ  ใหคิดเปน  ทาํเปน  แกปญหาเปน  รวมทัง้ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม  คานิยม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค  โดยผูสอนตองจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ส่ือ

การเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 

2542) ดังนัน้  ครูผูสอนจึงจําเปนตองเปลีย่นบทบาทจากการทาํหนาที่เปนผูสอน  ผูใหความรู  จัด 

การสอน  โดยใชตนเองเปนแหลงความรู สอนแบบการทองจาํยึดตําราและแบบฝกหัดเปนหลัก ทาํให

ผูเรียนคิดไมเปน  ทาํไมเปน  ขาดความสามารถในการเรยีนรูอยางตอเนื่อง  มาเปนบทบาทของ 
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ผูอํานวยความสะดวก  สงเสริมสนับสนนุการเรียนรูดวยตนเอง  จากประสบการณจริง  ฝกทกัษะ

กระบวนการคดิ  การประยุกตนําความรูมาใชแกไขปญหา  ดวยกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด 

ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล  เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจดวยตนเอง รวมทั้ง 

เกิดความภาคภูมิใจในตนเองดวย 

 การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตรนัน้  มีลักษณะเปนกิจกรรมแบบสืบสอบที่วา  การ

ทดลอง เปนหวัใจสําคัญ  เพราะเปนแกนนาํไปสูการฝกฝนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรให

ผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง  โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรเปนประสบการณตรง ใน

การฝกทักษะการแกปญหา  ซึ่งเปนการพฒันากระบวนการคิดขั้นสูง  แนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนดวยวธิีการสืบสอบ ใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเอง  มกีระบวนการคิดและการทาํงาน

อยางเปนระบบ  โดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกใหผูเรียนบรรลุเปาหมายในการสรางความรู

ของตนเอง  ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดคอนสตรคัติซึม (Constructivism)   

 แนวคิดคอนสตรัคติซึม เชื่อวา  การเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาการทางสติปญญาที่

ผูเรียนเปนผูสรางความรูของตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการที่ผูเรียนมปีระสบการณ

ตรงจากการใชประสาทสมัผัส การมีปฏิสัมพันธทางสงัคมและกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู

เกิดจากความพยายามเชื่อมโยงขอมูลใหมเขากับความรูเดิม  ดวยการอธิบายใหเหตุผล โดยการ

เปรียบเทยีบ หรือตรวจสอบความขัดแยงขอมูลใหมกับความเขาใจที่มอียูเดิม  ทําใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนกลายเปนโครงสรางทางสติปญญา ทีม่ีความซับซอน และมีความคงทนยิ่งขึ้น  การที่

ผูเรียนพยายามประยุกตใชโครงสรางความรูเดิมกับสถานการณใหม  จะทาํใหผูเรียนเกิดความ

ขัดแยงทางปญญา  ผูเรียนจะตองพยายามปรับขอมูลใหมและโครงสรางความรูเดิมแลวสรางเปน

ความรูใหม ความพยายามในการคนหาคาํตอบ เพื่อลดความเครียดทางปญญาจะทําใหผูเรียนเกดิ

พฤติกรรมในการสืบสอบ และแรงจูงใจในการสืบสอบจะเกิดขึ้น เมื่อมีสถานการณใหม  มีบางสวน

คลายกับโครงสรางความรูเดิม  เพราะผูเรียนจะใชความรูเดิมเปนแนวทางในการแกปญหา  การ

จัดการเรียนการสอน จงึตองพยายามใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งใหมเขากับความรูเดิมและประสบการณ

เดิม จงึจะเปนการเรียนรูที่สมบูรณ (Hemmerich ;  et al.   1994: 16 ; Martin ; et al.   1994: 44 ; 

Ormdo.  1995: 35 ; Abruscato.   1996: 30 ; & Shepardson.  1997: 873)  

 การตัดสินใจนบัวา  มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนนิชวีิตของบุคคล การทํากิจกรรมทกุอยาง 

จะตองมีการตัดสินใจทัง้สิ้น  หากการตัดสินใจผิดพลาด ก็อาจมีผลถึงอนาคตของตน และผูที่อยูใน

วงจรแหงการตัดสินใจทั้งในทางบวกและทางลบ  แตเปนเรื่องที่นาเสยีดายมากที่กระบวนการจัด 

การเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียน มีโอกาสคิด และฝกตัดสินใจนอยมาก (ธนศักดิ์  ศรีพิทกัษพาฌิชย. 

2549: 3)  จากงานการวิจยัของ ซุลลิแวน (Sullivan.  1976)  ลาสกนิ (Laskin.  1980)  และ  
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แพทเทอรสัน (Patterson.  1996) พบวา  นักเรียน นิสิตที่ไดรับการฝกการตัดสินใจ จะมีคุณภาพ 

ในการคิด และความสามารถในการตัดสินใจสูงกวาผูไมไดรับการฝก 

 การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู  ทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  คนหาความรูดวย

ตนเอง  จนคนพบความรูและรูจักสิ่งที่คนพบ เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริง  ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาความสามารถในการคิด  รูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห พรอมทั้งฝกใหผูเรียน  มีทกัษะทาง

สังคมที่ดีไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ระหวางผูเรียนกับผูสอน  ตลอดจนมีกระบวนการในการฝกหัด 

การตัดสินใจ  ตลอดเวลาที่รวมคิดรวมทาํกิจกรรม  ทาํใหผูวิจยัสนใจที่จะนําการเรยีนรู  โดยใชชุด

กิจกรรมสราง  องคความรูมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  เพือ่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูขึ้น  และความ 

สามารถในการตัดสินใจไดในระดับหนึง่  โดยกลุมเปาหมายเปนนักเรียนชวงชัน้ที ่3 (มัธยมศึกษาปที่ 1) 

โรงเรียนขจรโรจนวทิยา  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร   
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1  ที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมสรางองคความรูกอน และหลังการทดลอง 

 2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ อยางสรางสรรค ทางวทิยาศาสตรของนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูกอน และหลัง 

การทดลอง 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1.  ทําใหทราบผลการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 

อันจะเปนแนวทาง สําหรับใชปรับปรุงการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตร  เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี

ประสิทธิภาพตอไป  

 2.  ทําใหไดตัวอยางชุดกิจกรรมการสรางองคความรูที่ใชเปนสื่อประกอบการจัดการเรียนรู 

วิทยาศาสตร  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  อันจะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนในการที่จะนําไปใชจัดการเรียนรู เพื่อพฒันา

ใหนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 3.  ทําใหไดแนวคิดในการจดัการเรียนรูใหม  โดยใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียน

เปนศูนยกลางชวยเหลือซึ่งกนัและกนั  รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รูจักปรับตัว และ
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สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได และมีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ  ซึ่งจะทําให

คุณภาพในการดํารงชีวิตของผูเรียนดีข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี ้ เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

โรงเรียนขจรโรจนวทิยา  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร   ภาคเรียนที ่1  ปการศกึษา 2551 

จํานวน  5 หองเรียน  นักเรยีนทัง้หมดจํานวน  215  คน  ที่มีการจัดหองเรียนแบบคละกัน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

โรงเรียนขจรโรจนวทิยา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  1 หองเรียน 

43 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  การวิจยัครั้งนี ้ทําการทดลองในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 โดยใชเวลาทดลองสอน 

12 คาบๆ ละ  60 นาที  เปนเวลา 3 สัปดาห 
 เนื้อหาในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้เปนเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระที ่3 : สารและสมบัติของสาร หนวยการเรียนรูที ่1 

สมบัติของสารและการจําแนก  เร่ือง การจาํแนกสาร  
 ตัวแปรที่ศกึษา  
 1.  ตัวแปรอิสระ  คือ  การจดัการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู 

 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก 

  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  2.2  ความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การสอนโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู  หมายถงึ  กิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เนนกระบวนการเรียนรูที่เกดิขึ้นภายในตวัของผูเรียน  ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสมัพนัธ

ระหวางความรู ความเขาใจที่คนพบใหมกบัความรู ความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยใชกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงตามลําดับข้ันตอนตางๆ ดวยตนเอง  จนสรางสรรคเกิดเปนความรูใหม  โดยผูวิจัยไดยดึ

ข้ันตอน และหลักการสรางชดุกิจกรรมของ บัทส (Butt.  1974: 85)  เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; 

& Lobeer.  1975: 2547) และ ดีวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover.  1976: 388) เปน
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แนวทางในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่ง

ประกอบดวย 

  1.1   ชื่อชุดกิจกรรมสรางองคความรู  คือ  บอกใหทราบถึงหัวเรื่องที่ตองเรียนรู 

  1.2   คําชี้แจง  คือ   อธิบายวิธีการใชชุดกจิกรรม 

  1.3   จุดประสงคการเรียนรู  คือ  การระบพุฤติกรรมการเรยีนรูตามหลักสูตร 

  1.4   เวลา  คือ  การระบุจํานวนเวลาวากจิกรรมนั้นใชเวลาเพียงใด 

  1.5   กิจกรรมการเรียนรู  คือ  วธิีการจัดกจิกรรมการเรียนรูไวเปนขัน้ตอนเพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคการเรียนรู  โดยยดึรูปแบบของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 3 – 7)  ซึ่งมี

ข้ันตอน  ดังนี ้

   1.5.1  ข้ันแนะนํา  หมายถงึ  ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายของบทเรยีน และมี

แรงจูงใจในการเรียนรู  ใหผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอการเรยีนรู โดยสรางสถานการณทีเ่ปนปญหาที่

กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา เพื่อใหเกิดองคความรูใหม 

   1.5.2  ข้ันทบทวนความรูเดิม  หมายถงึ  ผูเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจ

เดิมที่มีอยูในเรื่องที่กาํลังจะเรียนรู   

   1.5.3  ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด  หมายถึง  เปนขัน้ตอนทีสํ่าคัญของการจัดการ

เรียนรูตามแนวทางสรางองคความรู  คือ  ผูเรียนจะตองดําเนนิกิจกรรมสืบคนขอมูล จากแหลง 

การเรียนรูตางๆ  เพื่อนํามาอภิปรายและสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกนั และทาํการตรวจสอบ

ความรู  ความคิดใหมที่ผูเรียนสรางขึน้  

   1.5.4  ข้ันนาํความคิดไปใช   หมายถึง  ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิด หรือความรู

ความเขาใจ มาพัฒนา  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูยางมคีวามหมาย 

   1.5.5  ข้ันสะทอนความคิด  หมายถงึ  ผูเรียนจะไดทบวนความคิด  ความเขาใจ  

โดยการเปรียบเทียบความคิด  ระวางความคิดเดิมกับความคิดใหม 

  1.6  คําถามทายกิจกรรม  คือ  การกําหนดคําถามตามจดุประสงคการเรียนรูให

นักเรียนตอบ  

  1.7  การตรวจคําตอบ  คือ การใหนกัเรียนตรวจคําตอบดวยตนเองโดยดูจากแบบ

เฉลยคําตอบ   

 2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร  หมายถงึ   ความสามารถในการเรยีน

วิทยาศาสตร  ซึ่งวดัไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น  ตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรยีนรูวทิยาศาสตรชวงชัน้ที ่3 (ชั้นมธัยมศกึษาปที ่1) เร่ือง

การจาํแนกสาร  โดยวดัความสามารถ  4  ดาน   
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  2.1  ดานความรู – ความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถงึสิง่ที่เคยเรียนรู

มาแลวเกีย่วกบัขอเท็จจริง  ขอตกลง ศัพท  กฎ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎทีางวทิยาศาสตร  

  2.2   ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายความหมาย  จําแนก

ตีความ และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  คําศัพท  หลักการ และทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร      

  2.3  ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู  วธิีการทาง

วิทยาศาสตร ไปใชในการแกปญหา ในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนมาแลว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนทีเ่กี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

  2.4  ดานทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  หมายถงึ  ความสามารถของบุคคล 

ในการสืบเสาะหาความรู   โดยผานการฝกฝนความคิดอยางมีระบบจนเกิดความชาํนาญ  สามารถ

เลือกใชกิจกรมตางๆ ได  อยางเหมาะสม  สําหรับทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรที่สอดคลอง

กับเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยทกัษะดังนี้  ทกัษะการสงัเกต  ทักษะการจําแนกประเภท   

ทักษะการลงความคิดเหน็จากขอมูล   ทักษะการตัง้สมมติฐาน   ทักษะการทดลอง   ทกัษะ 

การตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป 

 3.  ความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรค  หมายถงึ  กระบวนการเลือก

กระทาํหรือไมกระทาํพฤตกิรรมอยางใดอยางหนึง่  โดยใชการพิจารณาไตรตรองถึงเหตุผล อยาง

ละเอียดรอบคอบ และใชพื้นฐานจากการเรยีนรูแบบสรางองคความรูเปนทางเลือก โดยใชความรู

เดิมและประสบการณเดิมเขาไปตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตางๆ ได โดยปรับปรุงมาจากกล

ยุทธการตัดสินใจของ เกแลต (ชลสีต  จนัทาส.ี  2543 ; อางอิงจาก Gelatt.  1992: 69 – 79)  ซึ่ง

ประกอบดวย 

  3.1  การระบปุญหา  หมายถึง  ความสามารถในการบอกปญหาจากสถานการณได 

  3.2  การกําหนดจุดมุงหมาย  หมายถงึ  ความสามารถในการกาํหนดเปาหมายของ

ปญหาวา ตองการแกไขปญหา  เพื่ออะไรจากสถานการณที่กําหนดให 

  3.3  การตั้งสมมติฐาน  หมายถงึ  ความสามารถในการบอกวิธกีารแกปญหาลวงหนา

กอนคนควาหาขอมูล 

  3.4  การวิเคราะห  หมายถงึ  ความสามารถในการใชความคิด  เพื่อบงบอกถึงความ

เปนมา และความสาํคัญของปญหา 

  3.5  การเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด หมายถงึ  ความสามารถในการบอกถึงแนวทาง

แกปญหาที่คาดวา จะใหประโยชนสูงสุด   
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  3.6  การเลือกทางเลือกโดยใชความรูเดิมทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  การใชความรู

และประสบการณเดิมทางวทิยาศาสตร เขาไปตัดสินใจแกปญหาในสถานการณได 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
            
 
 

 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

 1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู มีความสามารถ

ในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตรหลังเรยีนสงูกวากอนเรียน 
 
 
 

 
 
 

 

 

การจัดการเรียนรูโดยใช 

ชุดกิจกรรมสรางองคความรู 

 

 

1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 

2.  ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 



บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปนี ้

  1.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับชุดกิจกรรม 

  2.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับสรางองคความรู 

  3.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  4.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการตัดสินใจ 

  

 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
 1.1  ความหมายของชุดกจิกรรม 
  ชุดการสอน หรือชุดการเรียนมาจากคาํวา  Instructional Packages หรือ Learning 

Packages  เดิมทีเดียวมักใชคําวา  ชุดการสอน เพราะเปนสื่อที่ครูนาํใชประกอบการสอน  แตตอมา

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดเขามามีบทบาทมากขึ้น นักการศกึษา

จึงเปลี่ยนมาใชคําวาชุดการเรียน (Learning Packages)  เพราะการเรียนรูเปนกิจกรรมของนักเรยีน

และการสอนเปนกิจกรรมของครูและนักเรียนจะตองเกดิคูกัน (กาญจนาภรณ  เกียรติประวัติ.  2524: 

60 – 61)  ดังนั้น ในการวิจยัผูวิจัยจงึใชคําวา  ชุดกิจกรรม  ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให

ความหมายไว  ดังนี ้

  ชลสีต  จันทาสี (2543: 10) ไดใหความหมายของชุดการเรียนหรือชุดกจิกรรมวา  เปน

การรวบรวมสือ่การเรียนสาํเร็จรูป  ซึ่งสวนมากประกอบดวย คําชี้แจง ชื่อเร่ือง กิจกรรม จุดมุงหมาย

และการประเมินผล  สามารถศึกษาไดดวยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจที่เปนขั้นตอน

ตามทีก่ําหนดไวในชุดการเรยีนนั้นๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

  อารีย  ทวีลาภ (2546: 32) ไดกลาวถึงชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรมวา  เปนสื่อการเรียน 

สําเร็จรูปที่ประกอบดวยสื่อหลายอยาง  จดัเขาไวดวยกนัเปนชุดที่ผูเรียนสามารถศกึษาไดดวยตนเอง

ตามขั้นตอนทีร่ะบุไวในชุด  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ  โดยพึง่ครูนอยที่สุด ผูเรียน

สามารถเรยีนไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล  ชุดการเรียน  นอกจากจะใชสําหรบั

ใหผูเรียนศกึษาเปนรายบุคคลแลว ยังใชประกอบการสอนแบบอื่น  เชน  ใชประกอบการบรรยาย 

หรือใชสําหรับเรียนเปนกลุมยอย 
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  ธงไชย  ตนทัพไทย (2548: 12) กลาววา  ชุดกิจกรรมเปนสื่อหรือนวัตกรรมที่สราง

ข้ึนมา  เพื่อใชประกอบกับการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดพฒันาสมรรถนะ

ทางดานการเรยีนรูของผูเรียน  โดยใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของชุดกิจกรรมทีไ่ดกําหนดไว

เปนการฝกใหผูเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรูสรุปเปนความรูของตนเอง 

  พรศรี  ดาวรุงสวรรค (2548: 13)  ใหความหมายไววา  ชดุกิจกรรม คือ การจัด

ประสบการณเรียนรูใหกับผูเรียนเกิดการเรยีนรูแกปญหาดวยตนเอง มอิีสระในการเรยีนรู  โดยใช

แหลงการเรียนรูทีห่ลากหลาย  โดยครูตองเปนผูวางแผน  กําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงค ของ 

การเรียนรู  ส่ิงที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูมีหนาที่เปน

ผูใหคําปรึกษาเทานัน้ 

  แคปเฟอร และ แคปเฟอร (Kapfer ; & Kapfer.  1972: 3 – 10)  ไดใหความหมายของ

ชดุการเรียนหรือชุดกิจกรรมวา  เปนรูปแบบการสื่อสารระหวางครูและนักเรียน ซึ่งประกอบดวย

คําแนะนําที่ใหนกัเรียนไดทาํกิจกรรมการเรียน จนบรรลุพฤติกรรมทีเ่ปนผลการเรียนรูและเนื้อหาที ่

จะนาํมาสรางเปนชุดกิจกรรมนั้นได ขอบขายของความรูที่หลกัสูตรตองการใหนกัเรียนเรียนรูเนื้อหา

จะตองตรง และชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรม ตามเปาหมายของการเรียน 

  บราวน  และคณะ (Brown ; & others.  1973: 338) ใหความหมายไววา  ชุดกิจกรรม  

คือ  ชุดของสื่อแบบประสมที่สรางขึน้เพื่อชวยเหลือครูใหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใน

กลอง หรือชุดกิจกรรมมักจะประกอบไปดวยอุปกรณหลายๆ อยาง  เชน  ภาพโปรงใส  ฟลมสตริป 

รูปภาพ  โปสเตอร  สไลด  และแผนภูมิ  บางชุดอาจประกอบไปดวยเอกสารเพยีงอยางเดียว  บางชุด

อาจจะเปนโปรแกรมที่มีบัตรคําสั่งใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

  กูด (Good.  1973: 306) ไดอธบิายถึงชุดกิจกรรมวา  ชดุกิจกรรม คือ โปรแกรม ทาง 

การสอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะ  มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน  คูมือครู 

เนื้อหา แบบทดสอบ  ขอมูลที่เชื่อถือได มกีารกําหนดจดุมุงหมายของการเรียนไวอยางชัดเจน  ชุด

กิจกรรมนี ้ ครูเปนผูจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง  โดยครูเปนผูแนะนําเทานัน้ 

 จากการศึกษาความหมายขางตนดงักลาวพอสรุปไดวา ชุดกิจกรรม คือ การจัดประสบการณ

เรียนรูใหกับผูเรียนเกิดการเรยีนรูแกปญหาดวยตนเอง  มอิีสระในการเรยีนรู  โดยใชแหลงการเรียนรู ที่

หลากหลาย  โดยครูตองเปนผูวางแผน  กาํหนดเปาหมายวัตถุประสงคการเรียนรู ส่ิงที่ตองการให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูและในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยครูมีหนาที่เปนผูใหคํา ปรึกษาเทานัน้ 
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 1.2  หลกัจิตวิทยาที่นํามาใชในชุดกจิกรรม 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2523: 119) แนวความคิดซึ่งมาจากจิตวิทยาการเรียนทีน่าํมาสู

การผลิตชุดการเรียนมี  ดังนี ้

   1.  เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

   2.  เพื่อยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ดวยการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

   3.  มีส่ือการเรยีนใหมๆ ทีช่วยในการเรียนของนักเรียนและชวยในการสอนของครู 

   4.  ปฏิสัมพันธระหวางครูกบันกัเรียนที่เปลี่ยนไป เปลีย่นจากครูเปนผูมีอิทธพิลไป

เปนยึดนักเรียนเปนศนูยกลาง 
 1.3  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  1975: 247) ไดสรางชุดการเรียนกิจกรรม

วิทยาศาสตรสําหรับแนะนาํครู ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมทางดานวทิยาศาสตร ซึ่งครูสามารถนํา

กิจกรรมนี้ไปใชในหองเรียน หรือใชเปนหนงัสืออางองิเพิม่เติม  ใชฝกฝนทกัษะการทาํโครงงาน ใน 

การสรางชุดการเรียน แตละกิจกรรมประกอบไปดวยปญหา  เพื่อนาํเขาสูกิจกรรมคําถาม  การที่มี

ปญหา และคําถามจะชวยใหครูเลอืกกิจกรรมตางๆ ทีเ่หมาะสมมาใชในการสอบถามความคิดเหน็

ของเด็กๆ ได  คําถามทางดานความคิดสรางสรรค จะรวบรวมไวทายกจิกรรมแตละกิจกรรม คําถาม

เหลานี้ จะชักจูงเด็กแนะนาํเด็กและครู เพือ่ใหคิดเชิงวพิากษวิจารณใหมีการทดลองกวางขวางอกไป 

ถานกัเรียนสนใจจะศึกษาตอไปอีก ทุกกิจกรรมที่สรางขึน้อยูกับระดับชั้น กลุมและความสนใจของเด็ก 

  ลักษณะของชดุการเรียนกิจกรรม ประกอบดวย 

   1.  ปญหาซึง่เปนชื่อเร่ืองของกิจกรรม 

   2.  วัสดุ อุปกรณ 

   3.  วิธีดําเนนิการทดลอง 

   4.  รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบไปดวยการอางอิงกฎเกณฑทางวทิยาศาสตร

และคําแนะนาํตางๆ ในการศึกษาตอไป 

   5.  คําถามทายกิจกรรมเพื่อใหเกิดความคดิ คําถามเราใจเด็กทาํใหเกดิการ

ซักถามและคิดหาวธิีการเพือ่หาคําตอบเหลานัน้ 

  สมจิต  สวธนไพบูลย (2537: 43) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยปีระกอบดวย  ดังนี ้

   1.  ชื่อชุด  หมายถงึ  ลําดับที่ของชุด และหัวเรื่อง 

   2.  เวลา  หมายถึง  กาํหนดเวลาเรียนเปน  50 หรือ  100 นาท ี ตามหลกัสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 
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   3.  จุดประสงคการเรียนรู  หมายถงึ  การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 

   4.  ขอชวนคิด  หมายถึง  การกําหนดคติพจนใหคิดนาํไปสูการสรางจิตสํานึก 

การพึง่พาตนเอง 

   5.  กจิกรรม  หมายถงึ  การกําหนดงานปฏิบัติ  การอานคนควาจากเอกสาร 

หนงัสือเรียน  การทดลองโดยมีวัสดุอุปกรณให 

   6.  การตรวจสอบบทสรุป  หมายถงึ  การตรวจสอบขอความที่สรุปไวใหวาถกูตอง

กับความเขาใจมากนอยเพยีงไร 

   7.  การทาํกิจกรรมสะสมคะแนน  หมายถงึ  การใหนักเรียนเลือกทาํกิจกรรม

ตามลําดับความสนใจ 

   8.  การตอบคําถามทายกจิกรรม  หมายถงึ  การกาํหนดคําถามตามจดุประสงค

ใหนักเรียนตอบ 

   9.  การตรวจคาํตอบ  หมายถึง  การใหนกัเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยดู

จากแบบเฉลยคําตอบที่ใหไว 

   10.  แบบประเมินผลตนเอง  หมายถึง  แบบฟอรมใหนักเรียนกรอกคะแนนที่ได

จากการประเมินผลดวยตนเอง 

  กรรณิกา  ไผทฉันท (2541: 83 – 84)  ไดจัดทําชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธ ี

การวิจยั มีสวนประกอบ  ดังนี ้

   1.  ชื่อกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุชื่อเนื้อหาทีเ่รียน 

   2.  คําชี้แจง  เปนสวนที่อธิบายการใชชุดกจิกรรมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

   3.  จุดประสงคของกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุเปาหมายทีน่ักเรียนตองทาํใหบรรลุผล

เมื่อจบกิจกรรม 

   4.  เวลาที่ใช  เปนสวนที่ระบเุวลาในการเรยีนชุดกิจกรรม 

   5.  ส่ือ  เปนสวนที่ระบุถงึวัสดุ อุปกรณที่ใชในการดําเนนิการกับชุดกิจกรรมนั้นๆ 

   6.  เนื้อหา  เปนรายละเอียดที่ตองการใหนกัเรียนทราบ 

   7.  กจิกรรม  เปนสวนทีน่ักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนทีก่ําหนดไวในชุดกิจกรรม 

 จากการที่มนีกัการศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของชุดกิจกรรม  ผูวิจยั

สรุปได  ดังนี ้ องคประกอบของชุดกิจกรรมที่สําคัญ  ไดแก  ชื่อกิจกรรม  วัตถุประสงคของกิจกรรม 

เนื้อหาที่สอน  ส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย  เวลาที่ใช และการประเมนิผลผูเรียน 
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 1.4  ขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
  บัททส (Butts.  1974: 85) เสนอหลกัการสรางไว  ดังนี ้

   1.  กอนที่จะสรางตองกาํหนดโครงรางคราวๆ กอนวา จะเขียนเกีย่วกับเร่ืองอะไร       

มีวัตถุประสงคอะไร 

   2.  ศึกษางานดานวทิยาศาสตรและเอกสารที่เกีย่วของกับเร่ืองทีจ่ะทาํ 

   3.  เขียนวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่สอดคลองกัน 

   4.  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยๆ โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมของผูเรียน 

   5.  กาํหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 

   6.  กาํหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 

   7.  กาํหนดการประเมินผลวาจะประเมนิผลกอนหรือหลงัเรียน 

  เดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Dervito ; & Krockover.  1976: 388) ไดจัดทําชุด

กิจกรรมวทิยาศาสตร เพื่อพฒันาความคิดสรางสรรคมีชื่อวา “Creative Science Ideas and 

Activitie’s for Teacher and Children” กิจกรรมที่สรางขึ้นไดนํากระบวนการวทิยาศาสตรมา

สัมพันธกับความรูทางวิทยาศาสตร กิจกรรมแตละกิจกรรมสรางขึ้นเพือ่กระตุนใหผูอานเกิด

ความคิดเพื่อใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ ตามมาอกี ชุดการเรียนนี้จะชวยประหยัดคาใชจาย ชวยใหครูมี

ทักษะและเทคนิคทางวทิยาศาสตรเพื่อใหกิจกรรมวิทยาศาสตรประสบความสาํเร็จ 

  รูปแบบในการสรางชุดการเรียนกิจกรรมวทิยาศาสตร 

   1.  ปญหาเพื่อนําไปสูกิจกรรม 

   2.  กาํหนดสถานการณซึ่งเปนบรรยากาศหรือกําหนดกิจกรรมการทดลอง 

   3.  คําถามจากการใชสถานการณหรือทาํกิจกรรมการทดลอง คําถามนี้ไมมี

คําตอบ เด็กจะตอบอยางไรก็ได คําตอบของเด็กอยูในรูปสมมติฐาน 

   4.  ขอเสนอแนะหรือขอคิด เพื่อแนะนําเด็กใหทาํกิจกรรมตอเนื่องไปอกี 

   5.  คําถามเพือ่ใหเด็กเกิดความคิด และความสนใจทีจ่ะดําเนนิการหาขอเท็จจริง

ตามวิธกีารทางวทิยาศาสตร 

  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (2546: 2 – 3) บัททส (Butts. 

1974: 85) และ ฮิทเทอร (Heathers.  1977: 344) สรุปไดวา  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรมี  ดังนี ้

   1.  ข้ันตอนในการผลิตชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร 

    1.1  ศึกษาหลกัสูตร สาระ  มาตรฐานการเรียนรู  คําอธบิายรายวิชา หนวย 
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การจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู แลวกําหนดเนื้อหาและกิจกรรม 

    1.2  กาํหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหา เพือ่ใหผูสอนสามารถถายทอดความรู

ใหแกนกัเรียนใหเสร็จสมบูรณภายในการสอน  1 คร้ัง 

    1.3  กําหนดหวัเรื่อง ตองกําหนดหัวเรื่องแตละครั้งวา จะจัดประสบการณ

ใดบาง แกผูเรียน 

    1.4  กาํหนดมโนมติและหลกัการ ซึง่ควรสอดคลองกับหนวยการสอน และ 

หัวเรื่อง 

    1.5  กําหนดวตัถุประสงค  การผลิตชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเนน ความ

สอดคลองกับหัวเรื่อง  โดยเขียนเปนวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 

    1.6  กําหนดกจิกรรมการเรียน ตองพิจารณาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรมที่ผูเรียนจะตองประกอบกิจกรรมนั้น ตองสามารถทําใหกิจกรรมการเรยีนรูบรรลุ 

ตามจุดประสงคที่ต้ังไว 

    1.7  กาํหนดแบบประเมินผล  โดยใชแบบทดสอบเพื่อผูสอนจะไดทราบวา

หลังจากดําเนนิกิจกรรมแลว ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวตัถปุระสงคหรือไม 

    1.8  เลือกและผลิตสื่อการสอน ใหสอดคลองกับเนื้อหาและกิจรรม ส่ือควร

จัดเปนหมวดหมู และจัดไวในซองกอนนําไปหาประสทิธภิาพ 

    1.9  ทดสอบประสิทธิภาพชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร  เมื่อสรางชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรเสร็จ  ควรนาํไปหาประสทิธภิาพตามหลักการทีว่า การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม  เกณฑทีก่ําหนดใหเปน  E1 / E2 

     E1  คือ  คาประสิทธิภาพของกระบวนการ  คิดเปนรอยละ 

     E2  คือ  คาประสิทธิภาพของผลลัพธหรือพฤติกรรมที่ผูเรียนไดเรียนไดใช

ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรคิดเปนรอยละของการทดสอบหลังเรียนโดยคา E1/ E2  ตองไมตํ่ากวา 

80/80 

   2.  การใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร  หลังจากการสรางชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร

สามารถปรับปรุงแกไขได  ตามเกณฑที่ต้ังไว 

    2.1  ข้ันทดสอบกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพืน้ฐานประสบการณเดิม

ของผูเรียน 

    2.2  ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการแนะนาํในการใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร 

    2.3  ข้ันประกอบกิจกรรม เปดโอกาสใหผูเรียนดําเนนิกจิกรรมไดดวยตนเอง 

    2.4  ข้ันสรุปและวัดผลหลงัเรียน ทําใหทราบความกาวหนาของการเรียน 
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   3.  การวิเคราะหระบบ ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร คือ  ส่ือประกอบการเรียนที่เปน

ส่ือประสมมีความสมบูรณในตัว  ชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น จะมีประสิทธภิาพเชื่อถือไดจําเปนตอง

นําเอาวิธวีิเคราะหระบบ  ซึ่งเปนวธิีวทิยาศาสตรที่สามารถกําหนดขัน้ตอนการทํางานอยางมี

ระเบียบแบบแผนมีความตอเนื่อง  ผูปฏิบัติสามารถตรวจสอบและหาขอบกพรองแตละตอนไดโดย

ละเอียด  วิธวีิเคราะหระบบเปนกระบวนการคิดอยางมเีหตุผล เรียก System Approach มีข้ันตอน

ดังนี ้

    3.1  ข้ันปญหาที่ตองการแกไขนั้น คืออะไร 

    3.2  ข้ันกําหนดเปาหมายเพือ่แกปญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระทําได 

    3.3  ข้ันการสรางเครื่องมือ กระทําหลังจากตั้งเปาหมายแลวเพื่อใชวัดไดทุกระยะ 

    3.4  ข้ันการกาํหนดทางเลือกหรือวิธีแกปญหา  เพื่อใชดําเนนิการ  ใหบรรลุ

เปาหมาย 

    3.5  ข้ันทดลอง เพื่อเลือกวิธทีี่ดีที่สุดใชเปนหนทางไปสูเปาหมายที่ต้ังไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  แสดงวธิีวิเคราะหระบบในการสรางชุดกิจกรรม 

 

 

    3.6  ข้ันวัดและประเมินผลโดยนําเครื่องมอืที่สรางขึน้มาประเมินวา  สามารถ

ใชปฏิบัติงานตามเปาหมายไดหรือไม เพียงไร  เพื่อปรับปรุงแกไข 

    3.7  ข้ันปรับปรุงนําขอบกพรองที่ไดจากการประเมินผลมาปรับปรุงแกไขกอน

นําออกใช 

   4.  การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม  เพื่อเปนการประกนัชดุกิจกรรมที่สรางขึน้วา

มีประสิทธิภาพจริงตามที่มุงหวงัไว ตองนาํชุดกิจกรรมไปทดลองใชตามขั้นตอนทีก่ําหนดไว แลว

นํามาปรับปรุงแกไขกอนนาํไปใชจริง 
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 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัย ยึดขั้นตอนและหลักการสรางชดุกิจกรรมของ บัทส (Butt.  1974: 

85) เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lobeer.  1975: 247) และ ดีวิโต และ ครอกโคเวอร 

(Devito ; & Krockover.  1976: 388) เพื่อเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมที่ใชประกอบการจัด

กิจกรรม 
 1.5  ประเภทของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  
  จากการศึกษาประเภทของชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียน วฒันาวทิยาลยั (2546: 1) กลาวถงึ สรุปไดวา  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมี 3 ประเภท คือ 

   1.  ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบบรรยาย หรือชุดการสอนของครูใชสอนผูเรียน

กลุมใหญ ชุดกิจกรรมมีลักษณะเปนกลอง ในกลองมีเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อเปลี่ยน

บทบาทของครูใหมมีบรรยายนอยลงเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น การเรียน

แบบบรรยายนี้จะมีเนื้อหาโดยแบงหวัขอที่จะทํากิจกรรมตามลําดับข้ัน ส่ือการสอนที่ใชควรชัดเจน

หรือไดยินอยางทัว่ถงึ  เชน  แผนคําสอน  แผนที่  แผนภาพ  โทรทัศน  สไลดประกอบเสียงบรรยาย

ภาพยนตร และกิจกรรมเพื่อผูเรียนอธิบาย ตามหัวขอที่ครูกําหนดให  เอกสาร  เพื่อใหผูเรียนได

อภิปราย ส่ือทัง้หมดบรรจุอยูในกลอง 

   2.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับกิจกรรมกลุม เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกลุม

เล็กๆ ประมาณ 5 – 7 คน ในหองเรียนแบบศูนยการเรียนแบบกิจกรรมกลุม ประกอบดวยชุดยอยๆ 

ตามจํานวนคนในแตละศูนยจะจัดสื่อการสอนไวในรูปของสื่อประสมใชรายบุคคลหรือส่ือสําหรับ

กลุมผูเรียนทัง้ศูนยใชรวมกันซึ่งนกัเรียนยังตองการความชวยเหลือจากครูในชวงแรกเพียงเล็กนอย

เทานัน้หลงัจากเคยชินกับการเรียนแบบนี้แลวผูเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกันจะปรกึษากันภายใน

กลุมหากมีปญหา 

   3.  ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรรายบุคคล เปนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่นักเรยีน

สามารถเรยีนดวยตนเองตามลําดับข้ันที่ระบุไว  เมื่อมีปญหาผูเรียนสามารถปรึกษาหารือกนัได 

ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนและเปดโอกาสใหศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองผูสอนเปนแคผูให

คํานํา  สามารถนําไปศึกษาที่บาน  ชุดกิจกรรมรายบุคคลนี้ชวยฝกและสงเสริมนิสัยการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 
 1.6  โครงสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
  ศึกษาโครงสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรจาก กรรณิกา  ไผทฉันท (2541: 82 – 84) ; 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (2546: 2) ; ฮุสตัน และคนอื่นๆ (Houston ; et al.  

1972: 10 – 12) ; เนสสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  1975: 247) ; เดอวิโด และ 

ครอกโกเวอร (Dervido ; & Krockover.  1976: 388) สรุป โครงสรางสวนประกอบของชุดกิจกรรมได 
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 ดังนี ้

   1.  ชื่อกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุเนื้อหาการเรียน 

   2.  คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายการใชชุดกจิกรรมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

   3.  จุดประสงคของกิจกรรม หรือตัวบงชี้การเรียนรู  เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่

นักเรียนทาํใหบรรลุผลเมื่อจบกิจกรรม 

   4.  เวลาที่ใช  เปนสวนที่ระบเุวลาในการเรยีนชุดกิจกรรมนั้น 

   5.  การประเมนิผลเบื้องตน  เพื่อใหทราบวาผูเรียนอยูระดับใดในการเรียนชุด

กิจกรรมนัน้ 

   6.  ส่ือเปนสวนที่ระบถุึงวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการดําเนนิกิจกรรมนั้น  ซึ่งครูอาจ

เตรียมใหหรือนักเรียนเตรียมมาเพื่อทาํกิจกรรมเอง 

   7.  เนื้อหา  เปนรายละเอียดที่ตองการใหนกัเรียนทราบ 

   8.  กจิกรรม  เปนสวนทีน่ักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนทีก่ําหนดไวในชุดกิจกรรม 

และองคประกอบหลักของชดุกิจกรรมม ี4 สวนคือ 

    8.1  คูมือและแบบฝกปฏิบัติสําหรับครูผูใชชุดการสอนและผูเรียนที่เรียนดวย    

ชุดกิจกรรม 

    8.2  คําสัง่หรอืการมอบงาน  เพื่อกําหนดแนวทางการเรียนใหผูเรียน 

    8.3  เนื้อหาสาระอยูในรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรมทาง 

การเรียน ทั้งแบบกลุมและรายบุคคลทีก่ําหนดไวใหตามจุดประสงคการเรียนรู 

    8.4  การประเมินผล  เปนการประเมินผลของกระบวนการ  ไดแก  แบบฝกหัด

รายงานการคนควา  ผลงานที่ทาํสําเร็จซึง่เปนผลงานของการเรยีนรู 
 1.7  ชุดกิจกรรมสรางองคความรู 
  ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยยึดขัน้ตอนและหลกัการสรางชุดกิจกรรมของของ บัทส (Butt. 

1974: 85) เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lobeer.  1975: 247) และ ดีวิโต และ ครอกโคเวอร 

(Devito ; & Krockover.  1976: 388) เพื่อเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรม  เพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูดวยตนเอง  โดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู   ซึง่สวนประกอบของชุดกิจกรรมสราง

องคความรู  มีดังนี ้

   1.  ชื่อชุดกิจกรรมสรางองคความรู  คือ  บอกใหทราบถงึหัวเรื่องที่ตองเรียนรู 

   2.  คําชี้แจง  คือ  อธิบายวธิกีารใชชุดกิจกรรม 

   3.  จุดประสงคการเรียนรู  คือ  การระบพุฤติกรรมการเรยีนรูตามหลักสูตร 

   4.  เวลา  คือ  การระบุจํานวนเวลาวากิจกรรมนั้นใชเวลาเพยีงใด 
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   5.  กจิกรรมการเรียนรู  คือ  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไวเปนขั้นตอน เพื่อให

บรรลุจุดประสงคการเรียนรู โดยยึดรูปแบบสรางองคความรูของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

(2550: 3 – 7) ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี ้

    5.1  ข้ันแนะนาํ  หมายถงึ  ผูเรียนจะรับรูถงึจุดมุงหมายของบทเรียน และมี

แรงจูงใจในการเรียนรู  ใหผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอการเรยีนรูโดยสรางสถานการณทีเ่ปนปญหาที่

กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา เพื่อใหเกิดองคความรูใหม 

    5.2  ข้ันทบทวนความรูเดิม  หมายถงึ  ผูเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจ

เดิมที่มีอยูในเรื่องที่กาํลังจะเรียนรู   

    5.3   ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด  หมายถึง  เปนขั้นตอนที่สําคัญของการจัด 

การเรียนรูตามแนวทางสรางองคความรู  คือ  ผูเรียนจะตองดําเนินกิจกรรมสืบคนขอมูลจากแหลง

การเรียนรูตางๆ เพื่อนํามาอภิปราย และสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และทําการตรวจสอบ

ความรูความ คิดใหมที่ผูเรียนสรางขึ้น  

    5.4   ข้ันนาํความคิดไปใช   หมายถงึ  ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิด หรือความรู

ความเขาใจมาพัฒนา  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูยางมคีวามหมาย 

    5.5  ข้ันสะทอนความคิด  หมายถงึ  ผูเรียนจะไดทบวนความคิด  ความเขาใจ  

โดยการเปรียบเทียบความคิด  ระวางความคิดเดิมกับความคิดใหม 

  6.  อุปกรณ  คือ  อุปกรณทีน่ํามาใชในแตละกิจกรรม 

  7.  คําถามทายกิจกรรม  คือ การกาํหนดคาํถามตามจุดประสงคการเรยีนรูให

นักเรียนตอบ  

  8.  การตรวจคาํตอบ  คือ  การใหนกัเรียนตรวจคําตอบดวยตนเองโดยดูจากแบบ

เฉลยคําตอบ   
 1.8  ประโยชนของชุดกจิกรรม 
  อุษา  คําประกอบ (2530: 33)  ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรม

ตามแนวคิดของ แฮริสเบอรเกอร  ไว  5 ประการ  คือ 

   1. นกัเรียนสามารถทดสอบตัวเองกอนวามีความสามารถอยูในระดับใด หลังจาก

นั้นก็เร่ิมตนเรยีนในสิง่ที่ตนเองไมทราบ ทาํใหไมตองเสยีเวลากลับมาเรียนในสิง่ที่ผูเรียนเรียนรูแลว 

   2.  นักเรียนสามารถนาํบทเรยีนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจไมจาํกัดใน

เร่ืองของเวลาสถานที ่

   3.  เมื่อเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทนัทีเวลาไหนก็ได และได

ทราบการเรียนของตนเองทนัทีเชนกนั 
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   4.  นักเรียนมีโอกาสไดพบปะกับผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียนเรียนดวยตนเอง ครูก็

มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชจุดการเรยีนที่เรียนดวยตนเอง 

   5.  นักเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยูกบัความสามารถของผูเรียน หรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเอง ไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูเรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียน

กลับไปศึกษาเรื่องเดิมนัน้ใหม จนผลการเรยีนไดตามมาตรฐานที่ต้ังไว 

  สมจิต  สวธนไพบูลย (2535: 39) ไดกลาวถึงขอดีของชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมไว ดังนี ้

   1.  ชวยใหนกัเรียนไดเรียนดวยตนเองตามอัตภาพ ความสามารถของแตละบุคคล 

   2.  ชวยแกปญหาขาดแคลนครู 

   3.  ใชสอนซอมเสริมใหแกนกัเรียนที่ยงัเรียนไมทนั 

   4.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน 

   5.  ชวยไมใหเกิดความเบื่อหนายจากการเรียนที่ครูตองทบทวนซ้ําซาก 

   6.  สนองความแตกตางระหวางบุคคลไมจําเปนตองเรียนพรอมกนั 

   7.  นักเรียนตอบผิดไมมีผูเยยเยาะ 

   8.  นักเรียนไมตองคอยฟงการสอนของคร ู

   9.  ชวยลดภาระของครูในการสอน 

   10.  ชวยประหยัดรายจายอปุกรณที่มนีักเรียนจํานวนมาก 

   11.  ผูเรียนจะเรียนเมื่อใดก็ได ไมตองคอยฟงผูสอน 

   12.  การเรียนไมจํากัดเวลาและสถานที ่

   13.  สงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน 

  จากประโยชนของชุดกิจกรรมดังกลาว ผูวจิัยสรุปประโยชนของชุดกิจกรรมสรุปได ดังนี ้

   1.  ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูและสามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่พบ

ดวยตนเอง 

   2.  ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ 

   3.  ผูเรียนไดใชส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย ไดรับประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม 

   4.  เรียนรูไดตลอดเวลา และทุกสถานที ่

   5.  ย้าํใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิง่ขึ้น  เมื่อผูเรียนยงัเกิดความ 

ไมเขาใจก็สามารถนาํมาศึกษาเรียนรูไดอยูเสมอ แมกระทั่งอาจจะลมืเร่ืองที่เรียนมาแลว 

   6.  ลดบทบาทหนาที่ในการสอนของครู โดยใหนกัเรียนมบีทบาทสําคญัในการ

เรียนรูแทน 

   7.  เปนการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนคร ูโดยจะตองทนัสมัยทันตอเหตุการณ 
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ในปจจุบัน 

   8.  เปนการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

   9.  ลดความกดดันใหกับผูเรียนที่เรียนรูชาไมทันเพื่อน 

   10.  ชวยพฒันาศักยภาพของผูเรียนใหเกดิประสิทธิภาพ 

  จากประโยชนของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรดังกลาว  ผูวจิัยสรุปประโยชนของชุด

กิจกรรมวทิยาศาสตรได  ดังนี้   

   1.  คุณคาตอผูเรียน 

    1.1  ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองไดตามอัตภาพตามความสามารถ

แตละบุคคล ตามความสนใจคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

    1.2  นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ ตัดสินใจ แสวงหาความรูดวยตนเอง 

สงเสริมและฝกความรับผิดชอบ นกัเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมที่นกัเรยีนเปนศูนยกลาง 

    1.3  เปนอิสระในการเรียน โดยเฉพาะเปนอิสระจากอารมณของผูสอนอิสระ

จากบุคลิกผูสอน เรียนไดในเวลาที่ตองการไมจํากัดสถานที ่

    1.4  มีโอกาสศึกษาสิง่ที่จะทําใหเกิดการเรียนรูไดกวางขวาง เพราะเรยีนเปน

อิสระไมจํากัดเวลา 

    1.5  ไดฝกและรูคําตอบทันที่สามารถทําความเขาใจใหมทันททีันใดประหนึง่

ไดรับการซอมเสริม 

    1.6  ฝกทักษะการอาน ไมตองคอยการบรรยายของครู ไมตองเบื่อจากการที่

ครูอธิบายซ้ําซาก 

    1.7  ตอบผิดไมมีใครรู ไมมีใครเยาะเยย 

    1.8  สีสันจากภาพในชุดกจิกรรมดึงดูดใหผูเรียนสนใจไมเบื่อรับคําแนะนําใน

การทาํกิจกรรมแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ 

    1.9  ทํากิจกรรมแลวรูผลไดรับการเสริมแรงทันใดทําใหอยากศึกษาคนควาตอ 

   2.  คุณคาตอผูจัดกิจกรรมการเรียนรู 

    2.1  ชวยใหผูจัดกิจกรรมการเรียนรูถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่

สลับซับซอนมลัีกษณะเปนนามธรรมสูงที่ไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายได 

    2.2  ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงทีก่ําลังศกึษา เพราะชุดกิจกรรมเปด

โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนเองและสงัคม 

    2.3  สรางความพรอมและความมัน่ใจใหแกครู  เพราะชดุกิจกรรมจําแนกเปน

หมวดหมู ไดจดัระบบการใชส่ือการเรียนรู ทั้งการผลิตสื่อไดจัดเตรียมไวเรียบรอยแลวกอนนําไปใช 
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    2.4  ไมเกิดความขัดแยงทางอารมณและบุคลิกของผูเรียน 

    2.5  แกปญหาการจัดการเรียนรูการทดลองลดภาระในการจัดการเรียนรู 

ลดรายจาย 

    2.6  ใชสอนซอมเสริมนักเรยีนที่เรียนไมทนัได 
 1.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัชุดกิจกรรม 
  1.9.1  งานวจิัยตางประเทศ 
   มีค (Meek.  1972: 4296 – 4296A) ไดศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบใชชุด

กิจกรรมกับวธิกีารสอนแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนโดยใชชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 

มากกวาการสอนดวยวิธีสอนแบบธรรมดาอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และผูวิจัยไดสํารวจ

ความคิดเหน็ของผูที่อยูในกลุมทดลองทุกคน  โดยทาํการสํารวจ  ทัง้กอนและหลงัการทดลอง               

ผลการวิเคราะหชี้ใหเหน็วา ทุกคนมีพัฒนาการทางเจตคติที่ดีตอการสอนโดยใชชุดกิจกรรมเพิม่ข้ึน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

   เอดเวิรดส (Edwards.  1975: 43) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน ในเรื่อง

ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค โดยใชชุดกิจกรรมเรียนดวยตนเองและใหคําแนะนําจากครู

กับการใชชุดกจิกรรมเรียนดวยตนเองโดยไมตองมีผูแนะนํา กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาจาก

มหาวิทยาลยั อิลลินนอยส  จํานวน  50 คน  แบงเปนกลุมละ  25 คน  ผลการวิจยัพบวา ทัง้ 2 กลุม

มีผลการเรียนไมแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 

   วิวาส (Vivas.  1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการพฒันา และ

ประเมินคาของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1  ในประเทศเวเนซเูอลา โดยใชชุดการสอน

จากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพฒันาทักษะทั้ง 5  คือ  ดานความคิด  ดานความพรอม 

ในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสงัคม  ผลการวจิัย 

พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกจิกรรมมีความสามารถเพิ่มข้ึนในดานความคิด  ดานความ

พรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวนปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม

หลังจากไดรับการสอนดวยชดุกิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

   วิลสัน (Wilson.  1996: 416) ไดทําการวิจยัเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุด 

การสอนของครู  เพื่อแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชา  ดานคณติศาสตรเกี่ยวกับการบวก   

การลบ  ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนยอมรบัวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวา  การสอนแบบปกติ 

อันเปนวิธกีารหนึง่ทีช่วยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็ก

เรียนชา 
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  1.9.2 งานวิจยัในประเทศ 
   กรรณิกา  ไผทฉันท (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมสิง่แวดลอม

ตามวิธกีารวจิยัในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอส่ิงแวดลอม  ใน

กิจกรรมชุมนมุวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ผลปรากฏวา ทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร ข้ันบูรณาการของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอม ตาม

วิธีการวิจัย กบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน อยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

และเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวธิ ี

การวิจยั กับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

   ชลสีต  จนัทาสี (2543: บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิทยาศาสตร และความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 

ที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกจิกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมอืครู  ผล 

การวิจยั พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวทิยาศาสตรกับ 

การสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจ

ทางวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

   เนื้อทอง นายี่ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกจิกรรมทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตรกับการสอน โดยครูเปนผูสอนที่มีตอทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความ

สนใจทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1  ผลการศึกษาพบวา ความสามารถ  ดาน

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและความสนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน

โดยใชชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรกบัการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกนั 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

   ศิริลักษณ  หนองเส (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางการพึ่งพา

ตนเอง ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอน โดยใช

ชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร  ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอน

โดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรยีนรูทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู มีความ 

สามารถทางการพึ่งพาตนเอง ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรแตกตางกนั อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และนักเรยีนที่ไดรับการสอน  โดย

ใชชุดกิจกรรมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมอืครู มีความสามารถ ทาง 

การพึง่พาตนเองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ดานความสามารถในการสรางสิง่ประดิษฐทาง

วิทยาศาสตรแตกตางกนั อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
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2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับสรางองคความรู  
 2.1  ความหมายของการสรางองคความรู 
  สุมณฑา  พรหมบุญ และ อรพรรณ  พรสมีา (2541: 42) กลาวถึงการเรียนรูแบบ

สรรคสรางความรู (Constructivist) เปนวธิีการเรียนรูทีผู่เรียนตองแสวงหาความรู และสรางความรู 

ความเขาใจขึน้ดวยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอ่ืนๆ หรือไดพบสิ่งใหมๆ แลวนํา

ความรูทีม่ีอยูมาเชื่อมโยง  ตรวจสอบกับส่ิงใหมๆ 

  เคนเนท (Kenneth,  T.  1996: 131) ไดใหความหมายการสรางองคความรู เปน 

การเรียนรูที่เกดิขึ้น โดยยึดธรรมชาติเปนการสรางมติความรูสึกในขอมลูใหมของแตละบุคคล  

โดยการเชื่อมโยงกอนจะไดมาซึ่งความเขาใจ 

  จากความหมายดังกลาวจึงสรุปไดวา  การสรางองคความรูเปนกระบวนการเรียนรูที่

เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรู และสรางความรูดวยตนเองโดยแสวงหาความรูเพิ่มเติม 

เพื่อเชื่อมโยงกบัความรูเดิมแลวผนวกเขากบัความรูใหมจนคนพบความรู 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีของการเรยีนรูแบบสรางองคความรู (Constructivism) 
  มารติน (Martin.  1944: 44) กลาววา  ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิซึมวา  เปนกระบวนการทาง

ความคิดเนนถึงความคิดจากการผสมผสานระหวางความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกนั  ซึ่งถูกสราง

ข้ึนเอง โดยตัวผูเรียนเอง  โดยเชื่อวา กุญแจสําคัญของทฤษฎีการสรางความรู ก็คือ  ตัวผูเรียนควรจะ

สรางแนวความคิดดวยตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบขอมูลใหมกับความรูเดิม 

  วอน กราเซอรฟล (Von, Glasersfeld.  1989) กลาววา คอนสตรัคติวิซึม เปนทฤษฎี

ของความรูที่มรีากฐานมาจากปรัชญา  จิตวิทยา และการศึกษาเกีย่วกบัการสื่อความหมาย และ 

การควบคุมกระบวนการสื่อความหมายในตัวตน ทฤษฎีของความรูนีอ้างถงึหลกัการ  2 ขอ  คือ 

   1.  ความรูไมไดเกิดจากการรับรูเพียงอยางเดียว แตเปนการสรางขึน้ โดยบุคคลที่มี

ความรูความเขาใจ 

   2.  หนาที่ของการรับรู คือ  การปรับตัวและการประมวลประสบการณทั้งหมด  แต

ไมใช เพื่อการคนพบสิง่ที่เปนจริง  ซึง่ถานาํเอาหลักการทั้งสองนี้ไปใช จะมีผลเกิดขึ้นตามมาแผกวาง

ไปไกลในการศึกษาพัฒนาการทางสติปญญา และการเรียนรูเชนเดยีวกับในการฝกปฏิบัติการสอน

ในจิตวิทยาบาํบัด และในการจัดการระหวางบุคคล 

  ค็อบบ (Cobb.  1994: 13 – 20) มีความเหน็วาการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม

เปนกระบวนการที่ไมไดหยุดนิ่งอยูกับที ่ผูเรียนสรางองคความรูดวยการสรางรวบรวม ปรับเปลี่ยน

สภาพการณรอบๆ ตัวมาอธบิายสิ่งที่กาํลังศึกษา การเรียนรูตามความเห็นของ ค็อบบ ตองเกิดจาก

การประสานสมัพันธกนัระหวางครูกับนักเรียน ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียนมีอิทธพิลตอการเรียนรู 
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ของนักเรียน 

  ฟอสนอต (Fosnot.  1996: 6) กลาววา  คอนสตรัคติวิซึม เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรู และ

การเรียนรู และเปนการบรรยายโดยอาศัยพื้นฐานทางปรัชญา จิตวทิยาและมานุษยวิทยา ทีว่าความรู 

คืออะไร และไดความรูมาอยางไร ทฤษฎีนี ้จึงอธิบายความรูวา เปนสิง่ชัว่คราว  มีการพัฒนาไมเปนร

นัยและถกูสรางขึ้นภายในตัวคนโดยอาศัยสื่อกลางทางสงัคมและวัฒนธรรม สวนการเรียนรูตามแนว

ทฤษฎนีี้ เปนกระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตนเอง ในการตอสูกับความขัดแยง ที่เกิดขึน้

ระหวางความรูเดิมกับความรูใหมที่แตกตางตางไปจากเดิม เปนการสรางตัวแทนใหม และสรางโมเดล

ของความจรงิ โดยคนเปนผูสรางดวยเครื่องมือทางวฒันธรรม และเปนการประนีประนอมคือ สรางขึน้

โดยผานกิจกรรมทางสังคมผานการรวมมือ แลกเปลี่ยนความคิดทัง้ที่เหน็ดวยและไมเห็นดวย 

  เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2540: 48) ไดกลาววา คอนสตรัคติวิซึม เปนทฤษฎกีารสรางความรู 

เปนปรัชญาแหงการเรียนรู  ความรู เปนสิง่ที่มนษุยสรางขึ้น  ซึง่มีความหมายเฉพาะตัวของบุคคล

นั้นๆ คนสรางความรูไดเอง  โดยการนําขอมูลจากภายนอกมาผสมผสานกบัส่ิงที่เขารูอยูแลวแตเดิม 

สรางความรูใหมีความหมายใหมข้ึน 

  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2540: 42) กลาววา คอนสตรัคติวิซึม เปนการสรรคสราง 

ความรู เปนวิธกีารเรียนรูที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางสรรคความรู  ความเขาใจขึ้นดวย

ตนเอง  ความแข็งแกรงความเจริญงอกงามในความรูจะเกิดขึ้น  เมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู และ 

แลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่นๆ หรือไดพบสิ่งใหมๆ แลวนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง 

  สาคร  ธรรมศกัดิ์ (2541: 10) ไดกลาววา คอนสตรัคติวิซึม เปนการเรยีนรูตามแนว

ทฤษฎีการสรางความรูเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นในตัวผูเรียน  ผูเรียนเปนผูสราง (Construct) 

ความรูจากความสัมพันธระหวางสิง่ทีพ่บเห็นกับความรูความเขาใจทีม่ีอยูเดิม  ผูเรียนสรางความรู

ผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง 

  ศิริภรณ  เมนมั่น (2543: 12) กลาววา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เปนกระบวนการที่

ผูเรียนเปนผูสรางความรูความหมายใหม หรือเกิดการเรยีนรูดวยตนเอง  โดยอาศัยการบูรณาการ

ระหวางความรูเดิมที่มีอยูกบัส่ิงทีพ่บเห็น เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากสภาพแวดลอม 

ทําใหผูเรียนมกีารปรับเปลี่ยนความรูความคิดให 

 กลาวโดยสรุป  ตามแนวคิดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  ไดวา  นกัเรียนจะตอง

มีปฏิสัมพันธกบับุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว  เพื่อที่อธิบาย หรือสรางความหมายในการ

หาคําอธิบายนักเรียนแตละคนจะตองอธบิาย หรือสรางความหมายในการหาคาํอธบิาย  นกัเรียน

แตละคนจะตองสรางความคิดจากเหตกุารณที่พบไดมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนการสอน  ครู

เปนเพียงแตผูสนับสนนุและอํานวยความสะดวก 
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 2.3  การจัดกจิกรรมการเรยีนรูตามแนวสรางองคความรู 
  ปุบผชาติ  ทฬัหิกรณ (2540: 5) ไดกลาววา  การประยุกตการสอนตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม  ทําใหมีการหาวิธีการเรยีนที่ทาํใหนักเรียนไดมีการกระทํา  เนนนักเรียนเปน

ศูนยกลาง  วิธกีารเรียนแบบรวมใจ (Cooperative Learning)  เปนวธิีเรียนที่มีผูใหความสนใจ

ศึกษาวธิีการเรียนแบบคนพบ (Discovery-Learning) ของ Bruner)  วธิีหนึ่งตามแนวทฤษฎ ี

คอนสตรัคติวิซึม  นอกจากนั้น การเรียนรูแบบคนพบโดยชี้แนะแนวทาง (Guide Discovery) และ 

การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method) ก็เปนวิธกีารตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ซึง่

สอดคลองกับ นันทิยา บุญเคลือบ และคณะ (2540: 13) กลาววา การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม

ถือวา  การเรียนรูของนกัเรียนเกิดขึ้นดวยตวันักเรียนเองการเรียนการสอนที่เหมาะสม ก็คือ การให

นักเรียนเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรู โดยผูวิจยัใชข้ันตอนการสอนวิทยาศาสตรของนักการศึกษา

กลุม BSCS (Biological Science Curriculum Study) ซึ่งประกอบดวย  5 ข้ันตอน  ดังนี ้

   1.  การนาํเขาสูบทเรียน (Engagement) ข้ันนี ้จะมีลักษณะเปนการแนะนําบทเรียน 

กิจกรรมจะประกอบไปดวยการซักถามปญหา การทบทวนความรูเดิม การกําหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ในการเรียนการสอนและเปาหมายที่ตองการ 

   2.  การสํารวจ (Exploration) ข้ันนี ้ จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวความคิดทีม่ี

อยูแลวมาจัดความสัมพันธกับหวัขอที่กาํลังจะเรียนใหเปนหมวดหมู  ถาเปนกิจกรรมที่เกีย่วกับ 

การทดลอง  การสํารวจ  การสืบคนดวยวธิีการทางวทิยาศาสตร  รวมทั้งเทคนิคและความรูทาง 

การปฏิบัติจะดําเนนิไปดวยตัวนักเรยีนเอง  โดยครูมีหนาที่เปนเพยีงผูแนะนําหรือผูเร่ิมตนในกรณี 

ที่นกัเรียนไมสามารถหาจุดเริ่มตนได 

   3.  การอธิบาย (Explanation) ในขัน้ตอนนีก้ิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู จะม ี

การนาํความรูที่รวบรวมมาแลวในขั้นการสาํรวจมาใชเปนพืน้ฐานในการศึกษาเรื่องที่กําลงัศึกษาอยู 

กิจกรรมอาจจะประกอบดวยการเกบ็รวบรวมขอมูลจากการอาน และนําขอมูลมาอภิปราย 

   4.  การลงขอสรุป (Elaboration) ในขั้นตอนนี ้จะเนนใหนักเรียนไดนําความรู หรือ

ขอมูลจากขั้นที่ผานมาแลวมาใช  กิจกรรมสวนใหญ  อาจเปนการอภปิรายภายในกลุมของตนเอง 

เพื่อลงขอสรุปเกิดเปนมโนมติหลักขึ้น  นักเรียนจะปรับมโนมติของตนเองในกรณทีี่ไมสอดคลอง  

หรือคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 

   5.  การประเมนิผล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายจากการเรียนรู  โดยครูเปด

โอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบมโนมตทิี่ตนเองไดเรียนรูมาแลว  โดยการประเมินดวยตนเองถงึมโนมติ

ที่ระบุไวในขัน้ที่ 4 วา  มีความสอดคลองถกูตองมากนอยเพียงใด 
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  จิราภรณ  ศิริทว ี(2541: 38 – 40)  กลาววา  การจัดกิจกรรมตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 

เปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีรูปแบบกิจกรรมทีห่ลากหลาย  เพื่อกระตุนให

นักเรียนตื่นตวัอยูตลอดเวลา  มีการเชื่อมโยง  วิธีการเรียนรูในเนื้อหาวชิากับชวีิตจริง  โดยได  กลาวถึง

การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไววา เปนการสอนใหนกัเรียนเปนผูสรางองคความรู คือ การสอน

ใหเด็กคิด วธิคิีดมีหลากหลาย แลวแตทฤษฎี  ในทีน่ี้จะขอกลาวถงึการคิด 10 วิธี  ถานักเรียนไดรับ

การฝกฝนอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องนักเรียน จะเปนผูมีความสามารถในการสรางองคความรู 

และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ดังนี ้

   1.  กลาคิด (Risk Taking) คือ  กลาหาทางเลือกอื่นๆ และเสนอออกมาไมวาจะ

บังเกิดผลเชนไรแกผูเสนอกต็าม  เพื่อใหนกัเรียนกลาคิดครูตองจัดการเรียนรูสงเสริมใหเด็กกลาเสีย่ง 

กลาเดา  กลาคิด  กลาเสนอ และกลาปกปองความคิดของตนดวย 

   2.  คิดคลอง (Fluency) คือ  ความสามารถที่จะผลิตความคิดรวบยอด (Concept) 

หรือความคิดเห็น (Ideas) เปนปริมาณมากๆ ได ยิ่งคิดคลองก็ยิง่มีขอคิดเห็นมาก ยิง่มีขอคิดเห็นมาก

เทาไร โอกาสพบความคิดทีม่ีคุณภาพสูง 

   3.  คิดกวาง (Flexibility) คือ ความสามารถที่จะคิดโดยไมติดอยูในกรอบ หรือ

มุมมองเพียงมมุเดียว  คนทีคิ่ดกวางจะมองเหน็กลยุทธ หรือทางแกปญหาที่หลากหลายในการจัดการ

กับปญหาหนึง่ๆ 

   4.  คิดของเดิม (Originality) คือ  ความสามารถที่จะคิดอยางหลักแหลมทําใหเกิด

ขอคิดเห็นที่เปนของตนเอง 

   5.   คิดดัดแปลง (Elaboration) คือ  ความสามารถตอเติมขอคิดเห็นที่มีอยูแลวให

นาสนใจและสมบูรณยิ่งขึ้น  ความคิดเกา คือ รากฐานการคิดตอของความคิดใหม 

   6.  คิดซับซอน (Complexity) คือ  ความสามารถในการแสวงหาทางเลือกใหม  

ซึ่งหลายๆ คร้ังไดมาดวยความยากลําบาก คนที่คิดซับซอนจะจัดระบบสรรพสิ่งทีสั่นสนไดดี นํา

ระเบียบออกมาจากความโกลาหลได 

   7.  คิดวางแผน (Planning) คือ  ความสามารถจัดการใหไดมาซึ่งผลหรือทางออก

ที่พงึประสงค เปนการรวบรวมการคิดวิธกีารตางๆ เพื่อแกปญหา หรือปองกันปญหาทีอ่าจเกิดขึ้น

อยางเปนระเบียบระบบมีข้ันตอน ดังนี ้

    7.1  ระบุปญหา 

    7.2  ระบุขอจาํกัด 

    7.3  พจิารณาทางเลือก 

    7.4  บริหารทรพัยากรและเวลา 
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    7.5  กาํหนดแผนงาน 

    7.6  ไตรตรองถึงปญหาแทรกซอนที่อาจเกดิขึ้นได 

   8.  คิดตัดสินใจ (Decision Making) คือ การตกลงใจวาจะกระทําการคิดตัดสินใจ

เปนจุดเริ่มของการปฏิบัติการ  เปนการประมวลทางเลอืกตางๆ  โดยใชวินิจฉัยแลวระบุขอตกลงใจวา

จะกระทาํการ ในทิศทางใดทศิทางหนึ่ง 

   9.  คิดระดมสมอง (Brainstorming) คือ เทคนิควธิีการเสาะหาวัตถุดิบ เพื่อนําไป

คิดตอเปนการระดมความคดิเห็นใหมากหลากหลาย  เพือ่นําไปใชหรือพิจารณาโดยการคิดวิธีการ

ตางๆ ตอไป 

   10.  คิดใหรูกนัทัว่ (Communication)  คือ ความสามารถในการเสนอความคิด

หรือขอคิดเห็น  โดยชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจและเหน็ตามได 

  ศูนยปรับปรุงการศึกษาวทิยาศาสตรแหงชาติ (National Center for Improving 

Science Education) ไดเสนอรูปแบบที ่ยาเกอร (Yager.  1991: 55 – 56) ไดเสนอไว  4 ข้ันตอน

ดังนี ้

   1.  ข้ันเชิญชวน (Invitation) ไดแก 

    1.1  สังเกตสิ่งรอบตัวดวยความอยากรูอยากเหน็ 

    1.2  ถามคําถาม 

    1.3  พิจารณาคําตอบที่เปนไปไดของคําถามที่ต้ังขึน้ 

   2.  ข้ันการสาํรวจ (Exploration)  ไดแก 

    2.1  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม 

    2.2  ระดมพลงัสมองเกี่ยวกบัทางเลือกที่อาจเปนไปได 

    2.3  ทําการทดลองโดยใชวสัดุอุปกรณ 

    2.4  รวบรวมและจัดกระทาํขอมูล  

    2.5  ใชยุทธวิธกีารแกปญหา 

    2.6  อภิปรายการแกปญหารวมกับนักเรียนคนอืน่ๆ 

    2.7  ออกแบบและดําเนนิการทดลอง 

    2.8  มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นที่ไมตรงกนั 

   3.   ข้ันนําเสนอคําอธบิายและการแกปญหา (Proposed Explanation Solution)  ไดแก 

    3.1  ส่ือความหมายขอมูลและความคิดเหน็ 

    3.2  สรางคําอธิบายใหม 

    3.3  รวบรวมคําตอบที่หลากหลาย 
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    3.4  ชี้ใหเหน็ถงึคําตอบที่เหมาะสม 

    3.5  บูรณาการคําตอบที่ไดกับความรูและประสบการณเดิมที่มีอยู 

   4.  ข้ันการปฏบัิติ (Taking Action) ไดแก 

    4.1  การตัดสินใจ 

    4.2  นําความรูและทักษะไปใช 

    4.3  ถายโยงความรูและทักษะ 

    4.4  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  มารติน (Martin.  1994: 46) ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดกจิกรรมการสอนตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม ประกอบดวย  4 ข้ันตอน  คือ 

   1.  ข้ันสาํรวจ (Explore) เปนขั้นที่กําหนดสถานการณใหนกัเรียนอยางเหมาะสม

ในการนําเต็มที ่ สงเสริมความรวมมือและการใชคําถาม 

   2.  ข้ันอธิบาย (Explain) เปนขั้นที่ครูมีปฏิสัมพันธกับเดก็เพื่อใหนักเรียนไดคนพบ

ความรู  ใชคําถามชวยใหพวกเขาไดใชความคิดจากการสํารวจ  สรางมโนมติและความหมาย 

อยางสมเหตุผล 

   3.  ข้ันขยายความ (Expand)  เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดพฒันาความคิดในรูปของ

การอธิบาย และใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงเสริมการสื่อสาร  ความรวมมือ และ 

การใชเทคโนโลยี 

   4.  ข้ันประเมนิผล (Evaluate) เปนขั้นที่ประเมินผลมโนมติ  โดยทดสอบวา  เด็ก

เปลี่ยนความคิดมโนมติ และเกิดการเรียนรูทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรหรือไม  ประเมิน

จากการปฏิบัติจริง  การแกปญหาและการใชคําถาม 

  ไดเวอร (Driver.  1989 ; citing  Lawson.  1995: 163) เสนอขั้นตอนไว  ดังนี ้

   1.  ข้ันนาํ (Orientation) เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและแรงจงูใจ 

ในการเรียนบทเรียน 

   2.  ข้ันของการทบทวนความรูเดิม (Elicitation of prior knowledge/ideas) เปน

ข้ันที่ผูเรียนตองแสดงออกถงึความรูความเขาใจเดิม  ข้ันนี้เปนขัน้ทีท่าํใหเกิดความขัดแยงทาง

ปญญา 

   3.  ข้ันจัดโครงสรางแนวคิดใหม (Restructuring of Ideas) ประกอบดวย ข้ันตอน

ยอย  4 ข้ันตอน คือ ข้ันยอยที่ 1  ผูเรียนจะทําใหแนวคิดที่ไดจากขั้นของการทบทวนความรูเดิมให

กระจาง และแลกเปลี่ยนแนวคิด  ข้ันยอยที่ 2  ทาํใหผูเรียนเห็นรูปแบบวิธีการทีห่ลากหลาย  ในการ

ตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณ  นําไปสูสถานะที่เปนความขัดแยงทางความคิด  ซึ่งเปนขัน้
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ยอยตอมา  ข้ันยอยที่ 3  เปนขั้นของการสรางความรูใหม ข้ันยอยที ่4  เปนการประเมินความรูที่

สรางใหม 

   4.   ข้ันนําแนวความคิดไปใช (Application of Ideas) ผูเรียนใชแนวคิดที่สรางขึน้

ไปใชในสถานการณตางๆ  เชน  การตั้งคําถาม  การแกปญหา  การตัดสิน  และการออกแบบ 

การทดลอง 

   5.  ข้ันทบทวน (Review Change in Ideas) เปนขั้นที่ผูเรียนสะทอนความคิด  

โดยการเปรียบเทียบความรูที่สรางขึน้ใหมกับความรูเดิมที่ไดผานขัน้การทบทวนความรูเดิม แสดง

ความคิดเหน็ ความรูสึกในเรื่องที่เรียนรูมา 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 3 – 7)  เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู

แบบสรางองคความรู  มีดังนี ้

   1.  ข้ันแนะนํา เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู

บทเรียน ผูสอนสามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดแก 

    1.1  การเลาเรือ่งตางๆ ใหผูเรียนซักถามหรอืต้ังคําถาม 

    1.2  การฉายภาพนิง่ใหผูเรียนชมและคิดตาม 

    1.3  การชวนสนทนา เพื่อใหผูเรียนตัง้ประเด็นที่อยากรู 

    1.4  การกระตุนความสนใจดวยเกม เพลง ภาพ ฯลฯ 

    1.5  การอาน/ฟง ขาวจากหนังสือพิมพ 

    1.6  การตั้งประเด็นอภิปราย/คําถามสรางพลังคิด 

    1.8  การยกตวัอยางประโยค คําพงัเพย บทกว ี

    1.9  การตั้งสมมติฐาน 

   ในขั้นนี ้ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนเปนผูเลอืกหัวขอการเรียนรู  โดยสราง

สถานการณทีเ่ปนปญหาหรือปฏิสัมพันธทางสงัคมทีก่อใหเกิดความขัดแยงทางปญญา  เพื่อใหเกดิ

องคความรูใหม 

   2.  ข้ันทบทวนความรูเดิม เปนเรื่องที่ผูเรียนแสดงออกถึงความเขาใจเดิมที่มีอยู

เกี่ยวกับเร่ืองทีเ่รียน ในขั้นนีผู้สอนควรใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  ไดแก 

    2.1  การอภิปรายกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

    2.2  การระดมพลังความคิด 

    2.3  การเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง   
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   กิจกรรมในขั้นนี ้ ตองใชความพยายามคน หรืออางอิงความรูเดิมของผูเรียน 

เพราะการเรียนรูที่จะดาํเนนิการในขั้นตอไปข้ึนอยูกับความรูเดิม  ซึ่งเปนปจจัยสาํคญัของการสราง

ความรูใหม 

   3.  ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด เปนขั้นตอนสาํคัญที่เปนหวัใจของขั้นตอนการเรียนรู

ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ คือ 

    3.1  ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในข้ันนี ้ ผูสอนจะ

กระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิด  เพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยผูเรียนจะดาํเนนิกิจกรรม  เพื่อสืบคนหา

ขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ กิจกรรมสําคญัที่ผูสอนสามารถนาํมาใชในขั้นนี ้ ไดแก 

     3.1.1  การคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 

     3.1.2  การสัมภาษณผูรู 

     3.1.3  การปฏิบัติการคนหา (ทดสอบ สืบเสาะ สังเกต สํารวจ)  

     3.1.4  การรวมมือกันของผูเรียนเพื่อเขียนคําอธิบาย 

     3.1.5  การแบงงานความรับผิดชอบภายในกลุม 

    3.2  การสรางความคิดใหม เปนขั้นที่ผูเรียนนาํผลจากการอภิปรายและสาธิต

ที่เปนผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกนัมากาํหนดเปนความคิดใหม หรือความรูใหม 

กิจกรรมที่สําคัญในข้ันนี ้  ไดแก 

     3.2.1  การเขยีนดวยแผนผงัความคิด 

     3.2.2  การเขยีนโครงสราง/โครงการ 

     3.2.3  การเขยีนบรรยาย/เขยีนรายงาน 

     3.2.4  การนาํเสนอแนวคิดใหม 

     3.2.5  การนาํเสนอรูปแบบนวัตกรรมใหม 

    3.3  การประเมินความคิดใหม ในขั้นนี ้ ผูเรียนจะออกแบบดําเนนิการ

ตรวจสอบความรู  ความคิดใหมที่ผูเรียนสรางขึ้น  กิจกรรมสําคัญในข้ันนี ้ ไดแก 

     3.2.1  การอภิปราย 

     3.2.2  การทดสอบผลงาน 

     3.2.3  การทดสอบความคิดของกลุม 

     3.2.4  การทดสอบความรู   

   4.  ข้ันการนําความคิดไปใช เปนขัน้ตอนทีผู่เรียนใชแนวคิด หรือความรู  ความ

เขาใจ ที่ไดพัฒนาขึน้มาใหมในสถานการณตางๆ จนเกดิการเรียนรูอยางมีความหมาย เปน

กิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนไดประมวลองคความรู  เพื่อการนําไปใชประโยชน ลักษณะกิจกรรม 
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ที่สําคัญ  ไดแก 

    4.1  การสรุปแผนผังความคิดเกี่ยวกับความรูใหม 

    4.2  การนาํเสนอโครงงาน/โครงการที่ผูเรียนคิดคน/ประดิษฐข้ึน 

    4.3  การบรรยายสรุปแนวคดิใหม/การสรางสถานการณใหม 

    4.4  การจัดนทิรรศการ/สาธติผลงานของกลุม 

    4.5  การแสดงบทบาทสมมต/ิการโตวาทีเพือ่สรุปการแกปญหา 

   5.  ข้ันสะทอนความคิด/ข้ันทบทวน เปนขั้นที่ผูเรียนไดประเมิน และพฒันา

ความคิดอยางรอบคอบ และตอเนื่องจนสามารถประเมนิผลได มีกิจกรรมสําคัญ  คือ 

    5.1  การประเมินผลงาน 

    5.2  การเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

    5.3  การวางแผนเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ภาพประกอบ 2  แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู 
 
 
 สรุป  การจัดการเรียนรูตามแบบสรางองคความรูเปนการเรียนรูโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ

จริง  คนหาความรูดวยตนเอง  จนพบความรูและรูจักสิ่งที่คนพบ  เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริง   

พรอมทัง้ฝกใหผูเรียนมีทกัษะทางสงัคมที่ดีไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน 
 2.4  การสอนวิทยาศาสตรตามแบบสรางองคความรู 
  ชูลต (Schulte.  1996: 25 – 27)  กลาววา  ในปจจุบันนกัวิทยาศาสตรศึกษาไดนาํ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มาใชในการเรียนวทิยาศาสตรเพราะแนวคิดตามทฤษฎีนี้ถือวา นักเรียนจะ

นําเอาประสบการณไมวา จะเปนความรู ความรูสึกและทักษะที่ตัวเอง มีอยูเขามาในหองเรียนดวย 

และประสบการณเหลานี้จะมีอิทธพิลตอแนวคิดของนักเรียนในการเรียนรูตอไป  ทฤษฎีเนนวา

ความรูมีอยูแลวในตัวนักเรยีน และความรูนี้ จะพัฒนาขึ้นขณะทีน่ักเรียนมีปฏิสัมพนัธกับเพื่อน 

ข้ันแนะนํา 

Orientation 

ขั้นทบทวนความรูเดิม 

Elicitation of the Prior Knowledge 

ขั้นปรับเปล่ียนความคิด 

Turning Restructuring of Ideas 

ขั้นนําความคิดไปใช 

Application of Ideas 

ขั้นทบทวน 

Review 

ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

Clarification and Exchange of Edeas 

การสรางความคิดใหม 

Constructivism of New Ideas 

ประเมินความคิดใหม 

Evaluation of the New Ideas 
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รวมงาน กับครูและกับสภาพแวดลอม นกัเรียนจะเปนคนสรางความรู หรือสรางความหมาย โดย 

ทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณตางๆ ที่ตัวเองมีอยู นกัเรียนจะสรางความคิด ความคาดหวงั 

และคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ เพื่อทาํใหตัวเองเขาใจเกี่ยวกับประสบการณ ใน

ชีวิตประจําวัน  ซึง่คําอธิบายเหลานี้อาจแตกตางจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร อันเปนทีย่อมรับ 

ในปจจุบัน การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีนีเ้ชื่อวา ความรูไมสามารถสงผานจากครูไปยงั

นักเรียน หรือจากหนงัสือเรียนไปยงัตัว นกัเรียนไดอยางงายๆ  แตนักเรียนควรจะเปนคนสราง

คําอธิบาย หรือสรางความคดิขึ้นมาดวยตัวนักเรียนเอง 

  คอนสตรัคติวิซึม เชื่อวา การสอนวิทยาศาสตร ควรเนนนักเรียนเปนศูนยกลางและครูเปน

เพียงผูตรวจสอบความเขาใจของนักเรยีนแตละคนและเปนผูพฒันาเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อชวย

ใหนักเรียนเกดิการเปลี่ยนแปลงมโนมติ  นักเรียนตองมสีวนรวมในการเรียน  เพราะครูจะไมเปน ผูให

คําตอบกับนักเรียน  การเรียนรูข้ึนอยูกับการแปลกเปลี่ยนประสบการณของนักเรียน กับเพื่อน และครู  

การเรียนแบบรวมมือ  จึงมีความสาํคัญ และเปนวิธีสอนหลักที่ใชในหองเรียน  การแลกเปลี่ยน  

ความคิดเหน็ในระหวางกลุมนักเรียน จะทาํใหนักเรียนมคีวามคิดที่ชัดเจน และไดมีโอกาสพิจารณา

แนวคิดของเพือ่นดวย การเรยีนแบบรวมมอืที่สมาชกิกลุม มีความหลากหลายจะทําใหนกัเรียนได

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ของกันและกนั ไดสะทอนความคิดเห็นกับเพื่อนและใหเหตุผลกับแนวคิดเห็น

ของกันและกนั ไดสะทอนความคิดเห็นกบัเพื่อน และใหเหตุผลกับแนวคิดของตนเอง นักเรียนไมจําเปน 

ตองคิดเหมือนกนั แตเขากาํลังเรียนรูแนวคิดในวิถทีางที่มีความหมายกบัตัวเองการเรียนรูตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม นกัเรียนจะไดรับประสบการณในการตั้งสมมติฐานการทํานาย การจัดกระทํากับวสัดุ

อุปกรณ  การนําเสนอปญหา  การแสวงหาคําตอบ  การสรางจินตนาการ  การสืบเสาะหาความรู และ 

การคิดประดิษฐส่ิงตางๆ  นกัเรียนอาจเรียนดวยวิธีสอนที่เรียกวา  วัฏจักรการเรียนรูที่ตองอาศัย

กระบวนการสาํรวจ  การนําเสอมโนมติเหลานัน้  นกัเรียนควรเรียนรู  โดยใชประสาทสมัผัส และลงมอื

ปฏิบัติจับตองวัตถุมากกวา เพียงแคนั่งฟงครูพูดหรือบรรยายหรืออานจากหนงัสือเรียน ซึง่หนังสือเรียน

เปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน  ครูจะไมยึดถือหนังสอืเรียนเพียงอยางเดียวในการใหนกัเรียนเกิด

การเรียนรูอยางมีความหมาย ถงึแมการอานจะเปนกระบวนการทีน่ักเรียนมีสวนรวมแตนักเรียนก็ตอง

สรางความหมายจากเรื่องทีอ่าน 

  ยาเกอร (Yager.  1991: 55 – 56) ไดกลาววา ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

ครูวิทยาศาสตรสามารถปรับแนวปฏิบัติเดิมที่เปนอยูไปสูแนวการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมได  โดยจัดกิจกรรมใหมีลักษณะ  ดังนี ้

   1.  มีการใชคําถามและความคิดของนักเรยีนเพื่อนาํไปสูบทเรียน 

   2.  มกีารยอมรับและสนับสนุนความคิดริเร่ิมของนักเรียน 
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   3.  มกีารสนับสนุนความเปนผูนาํของนักเรียน การทาํงานรวมกนั การจัดกระทํา 

ขอมูลขาวสาร และการลงมอืกระทําตามผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรยีนรู 

   4.  มกีารใชความคิดประสบการณและความสนใจของนกัเรียนเพื่อนําไปสู

บทเรียน 

   5.  มกีารใชคําถามทั้งปลายเปดและปลายปด และสนับสนุนนักเรียนเพื่อนาํไปสู

คําถามและคาํตอบที่เปนเหตุเปนผล 

   6.  มกีารสนับสนุนใหทดสอบตามแนวความคิดของพวกเขาเอง เชน การตอบ 

คําถาม การคาดคะเนสาเหตุ และการทาํนายผลที่จะเกดิขึ้น 

   7.  มีการคนหาทางออกตามแนวคิดของนกัเรียนกอนการเสนอแนวคิดของครู 

   8.  มกีารใชการรวมมือเปนยทุธศาสตรในการเรียนรูโดยเนนที่การทาํงานรวมกนั 

การยอมรับในตัวบุคคลใชเทคนิคการแบงงานกนั 

   9.  มกีารสนับสนุนเวลาใหเพียงพอกับการคิดและการวิเคราะห  เชน  ความสัมพันธ

และการใชแนวความคิดทั้งหมดที่เกิดกับนักเรียน 

 สรุปการสอนวทิยาศาสตรตามแบบสรางองคความรู แนวคิดนี้ถือวา  นกัเรียนจะตองนําเอา

ประสบการณ ไมวาจะเปนความรู ความรูสึก และทกัษะที่ตัวเองมีอยูเขามาในหองเรียนดวย 

ประสบการณเหลานี้ จะมีอิทธิพลตอแนวความคิดของนกัเรียนในการเรียนรูตอไป  นอกจากนั้น 

การสอน ยังเนนนกัเรียนเปนศูนยกลางใหนักเรียนรวมมอืกันในการเรยีนรู และนักเรยีนตองมีสวนรวม

ในการเรียนการสอน  สวนครจูะเปนผูเสริมชวยชี้แนะ และใหคําแนะนาํ 
 2.5  การประเมินผลการสอนแบบสรางองคความรู 
  เบกก (วรรณทพิา  รอดแรงคา.  2540: 114 ; อางองิจาก Begg.  1991: Assessment 

and Constructivism) ไดกลาวถงึ การประเมินผลการเรยีนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ครู

ตองพิจารณาถึงชนิดของขอมูลยอนกลับทีตั่วครูและนักเรียนตองการทัง้กอนการเรียนการสอน 

ระหวางการเรยีนการสอน และหลังการเรยีนการสอน  ซึ่งขอมูลยอนกลับนี้คือคําตอบของคําถาม

ในชวงตางๆ ของการเรียนการสอน 
   กอนการเรียนการสอน 
    1.  ความสนใจของนักเรยีนคืออะไร 

    2.  ความคิดเหน็เดมิของนักเรยีนและมโนติทีค่ลาดเคลื่อนกอนการเรยีน 

การสอน คืออะไร 

    3.  คําถามของนักเรียนที่นาจะเกีย่วของกบัเร่ืองทีเ่รียนมีอะไรบาง ระหวาง 

การเรียนการสอน 
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    4.  กจิกรรมการเรียนการสอนเนนคําถามดังกลาวหรือไม 

    5.  นักเรียนผสมผสานความคิดเขาดวยกนัอยางไรนักเรยีนกาํลังคิดถงึอะไร 

    6.  นักเรียนไดพัฒนาการเรียนที่จะเรียนรู เชน ทักษะการถามคําถาม ทกัษะ

การวางแผนทกัษะทางวทิยาศาสตร และทักษะการแลกเปลี่ยนความคิด 
   หลังการเรยีนการสอน 
    1.  ความคิดเห็นของนักเรียนเมื่อเรียนจบแลวคืออะไร และความคิดเหน็นี้

ตางจากความคิดเห็นที่มีอยูกอนการเรียนการสอนหรือไม 

    2.  ส่ิงที่จะตองรายงานหรือบันทกึในใบประเมินผลการเรียนคืออะไร 

   สวนการรายงานผลการเรียนของนกัเรียนจะรายงานวา นักเรียนไดเรียนรูอะไรไป

แลวบางมากกวาที่จะรายงานวานกัเรียนยงัไมรูอะไร  นอกจากนี ้ยังใหนักเรียนไดประเมินตนเอง  

การประเมนิตนเอง การประเมินเกี่ยวกับการเรียนการสอนจะสะทอนใหเหน็ถงึคุณคาของกิจกรรม

การเรียนรูที่ไดจัดใหกับนกัเรยีนการประเมนิผล  เพื่อตัดสินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียน 

การสอนควรจะเปน  ดังนี ้

    1.  ส่ิงที่ประเมนิควรเปนสถานการณแกปญหาเปนสถานการณที่นกัเรียน 

ไมคุนเคย 

    2.  เนนความรูและประสบการณเดิมของนกัเรียน 

    3.  รวมความคิดเห็นและการประเมินผลตนเองของนักเรียน เพื่อใหนกัเรียนไดมี

ความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองมากขึ้น 

    4.  มีความตืน่เตนและสนกุสนาน 

    5.  ใหนกัเรียนไดทําการตัดสนิใจดวยตนเอง 

    6.  สงเสริมการอภิปรายและสื่อความหมายระหวางนกัเรียน 

    7.  กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิม 

    8.  เนนคาํถามที่ใชวธิีการแกปญหาไดหลากหลายมากกวาคาํถามทีม่ีคําตอบ

ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
   คําถามในระหวางการเรียนการสอน 
    1.  หาวิธีการที่จะคนหาความคิดเหน็ของนักเรียน  ซึ่งทาํไดโดยใชคําถาม อยาง

ไมเปนทางการในขณะที่นกัเรียนกาํลังวางแผนการทดลอง และสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรม 

หรือการแกปญหา 

    2.  มีปฏิสัมพนัธกับความคดิเห็นของนักเรียน และบทบาทครูควรเปนผูทาทาย  

ผูสนับสนนุโดยใชคําถาม “ถาเปน ...” และ “ถาไมเปน ...” และคําถามที่เคารพความคิดเห็นของ 
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นักเรียน 

    3.  ชวยนักเรียนสรางความคดิที่หลากหลาย และพจิารณาขอสรุปที่แตกตางกัน

หลายๆ ขอ 

    4.  ชวยนักเรียนพัฒนายทุธวธิีที่จะบงชีว้านกัเรียนเองกาํลงัเรียนอะไรจากสิ่งที่

ตัวเองเผชิญอยูครูตองพยายามทําใหนกัเรียนเหน็วาตัวของนักเรียนเองมีอํานาจทีจ่ะควบคุมตนเอง

ในการเรียนรู สวนบทบาทครูคืออํานวยความสะดวกในการใหนกัเรียนไดประเมินตนเอง ซึง่บทบาทนี้

คือ ชวยนักเรยีนสรางกลยทุธ และใชกลยุทธ  เพื่อสะทอนถงึการเรียนรูของตัวเองชวยใหนกัเรียน

ไดเปรียบเทียบความรูปจจบัุนทีม่ีอยู  รูอะไร  รูเกี่ยวกับอะไร และรูอยางไร กับความรูของนักเรียนคน

อ่ืนๆ และใหนกัเรียนชืน่ชอบกับความคิดอืน่ๆ ที่อาจเปนไปได 

 สรุป การประเมินผลการเรียน ครูตองวัดมโนมตทิี่เปลี่ยนแปลง เพื่อเปรียบเทยีบมโนมติ

กอนการเรียนการสอนกบัหลังการเรียนการสอน ประเมนิความเหมาะสมของกิจกรรม หรือประเมนิ

ปญหาตามความสนใจของนกัเรียน และประเมินความสามารถของนักเรียนในการลงขอสรุป หรือ

การหาคําตอบ 
 2.6  บทบาทของผูสอนตามแบบสรางองคความรู 
  ดีวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover.  1987: 1990) ไดเสนอหลกัการ

สําคัญในการพัฒนาความคดิ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการสอนของผูสอนไปสูการเปน

ผูเสนอตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ที่สําคญั  3 ประการ  คือ 

   1.  จากบทบาทการเปนผูสอนไปสูการเปนผูสราง (From Instruct to Construct) 

ผูสอนที่มาจากวิธกีารสอนแบบดั้งเดิม มีความคิดเรื่องการสอนวา  ผูสอนคือผูถายทอด  ซึ่งผูสอนที่

ไดรับการฝกหดัดวยวิธกีารสอนแบบดั้งเดมิ  จะเนนที่เนือ้หาความรู และวิธีการที่จะนําเสนอใหกับ

ผูเรียน  โดยผูสอนจะถกูฝกหัดใหสอนโดยลําดับเนื้อหา  ฝกฝน ตรวจสอบและทดสอบเด็ก ในทัศนะ

ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  ตองการใหผูสอนลดบทบาทการเปนผูส่ังสอนมาเปนผูใหคําแนะนาํ 

เพื่อใหผูเรียนไดเปนผูสรางความรูดวยตนเอง  แตผูสอนจะตองติดตามความสนใจและสิ่งที่ผูเรียน

เรียนรู เพื่อชวยใหการเรียนรูของผูเรียนบรรลุผล 

   2.  จากการใชการเสริมแรงไปสูความสนใจ (From Reinforcement to Interest) 

ความสนใจเปนปจจัยสาํคัญในการเรียนรูของผูเรียน  การใหความสนใจกับความคิดและความ

สนใจของผูเรียนเปนสิ่งที่สําคัญ ผูสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม จะตองใหการสนบัสนุน และ

กระตุนความสนใจของผูเรียนไปสูการเรียนรู  จึงมีความแตกตางจากการใชแรงเสริมภายนอก  เชน 

รางวัลตางๆ เพื่อใหผูเรียนทาํกิจกรรมตามที่ผูสอนกําหนดและความสนใจของเสมือนแรงจูงใจ

ภายในที่นาํผูเรียนไปสูการพฒันาการเรียนรู 
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   3.  จากการบงัคับควบคุมไปสูการพัฒนาเด็กใหพึง่พาตนเอง (From Obedience 

to Autonomous) วิธกีารสอนแบบดั้งเดิมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม มีวิธีการสอนที่ตองการให

ผูเรียนเชื่อฟงและปฏิบัติตามครูเพราะถือวา ผูสอนคือ แหลงความรู และเปนเสมือนกฎเกณฑ ใน 

การควบคุมการแสดงออกของผูเรียน  ดังนั้น  ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  จงึเปน  

ความสัมพันธแบบพึ่งพาผูอ่ืน  แตการเปลีย่นแปลงความคิดของผูสอน  จากการบงัคับควบคุมผูเรียน

สงเสริมใหผูเรียนพึ่งพาตนเอง หรือสามารถควบคุมตนเอง  เกี่ยวของกับการสรางความสัมพนัธแบบ

รวมมือใหเกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน และพัฒนาผูเรียนไปสูการมจีริยธรรมแบบพึ่งพาตนเอง 

  บรูคส และ บรูคส (Brooks ; &  Brooks.  1993: 103 – 118) กลาวถึงบทบาทของ

ผูสอนควรยึดหลักในการสอน  12 ประการ ดังตอไปนี ้

   1.  ครูตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และใชคําถามกระตุน

ใหนักเรียนใชกระบวนการแกปญหา เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู เพื่อชวยใหนักเรียนไดคิดแกปญหา 

   2.  ครูจะตองใชแหลงขอมูลวัตถุดิบที่อยูรอบๆ ตัวนักเรียน มาใชใหเปนประโยชน

เพื่อสงเสริมและกระตุนใหนกัเรียนไดเรียนรู 

   3.  เมื่อมอบหมายงานใหนักเรียนทาํ ครูจะตองใชคําพูดที่ทาํใหนักเรียนเกิด

ความคิด และสติปญญา เชน “ใหจําแนก” “ใหวเิคราะห” “ใหทํานาย” และ “ใหสรางสรรค” 

   4.  ครูจะตองอนุญาตใหนักเรียน ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ความรูสึกนึกคิด 

ที่มีตอบทเรยีน วิธีสอนและเนื้อหาวิชา 

   5.  ครูจะตองพยายามทาํความเขาใจความคิดรวบยอดของนักเรียน  กอนที่จะรวม

แสดงความคดิเห็นของครูเอง 

   6.  ครูจะตองกระตุนใหนักเรียนไดมีโอกาสสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

ทั้งกับเพื่อนนกัเรียนดวยกนั และกับครู 

   7.  ครูตองกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  โดยครูใชคําถามที่สมเหตสุมผล  

ใชคําถามปลายเปด และสงเสริมใหนักเรียนไดถามคําถามกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน 

   8.  ครูตองพยายามชวยใหนกัเรียนไดแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง 

   9.  ครูจะตองใหความสนใจ ประสบการณเดิมของผูเรียน เพื่อใหนกัเรียนได

นํามาใชใหเปนประโยชน ในการตัง้สมมติฐาน เพื่อหาวิธีการตรวจสอบและกระตุนใหนักเรียนได

รวมอภิปรายปญหา 

   10.  ครูจะตองใหเวลากับนกัเรียนเพื่อรอคําตอบหลังจากทีป่อนคําถาม 

   11.  ครูจะตองใหเวลากับนกัเรียน  เพื่อหาความสัมพนัธ ระหวางความรูเดิมกับ

ความรูใหมของนกัเรียน 
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   12.  ครูจะตองตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน  โดยใชแผนภูม ิ

การเรียนรูแบบวัฎจักร (Learning Cycle)  ซึ่งประกอบดวย 

    12.1  การนําเขาสูบทเรียน   

    12.2  การสํารวจ    

    12.3  การอธบิาย    

    12.4  การลงขอสรุป    

    12.5  การประเมินผล   

  สมศักดิ ์ สินธรุะเวชญ (2542: 54) กลาววา การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 

ผูสอนจะตองมีบทบาท  ดังนี ้

   1.  เปดโอกาสใหผูเรียนสงัเกต สํารวจเพื่อใหเหน็ปญหา 

   2.  มีปฏิสัมพนัธกับผูเรียน  เชน  แนะนาํ  ถามใหคิด เพือ่ใหผูเรียนคนพบ หรือสราง 

ความรูดวยตนเอง 

   3.  ชวยพัฒนาผูเรียนใหคิดคนตอไปใหทาํงานเปนกลุม  พฒันาใหผูเรียน มี

ประสบการณกวางไกล 

   4.  ประเมินความคิดรวบยอดของผูเรียน  ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิด

ตางๆ การปฏิบัติ การแกปญหาและการพัฒนา ใหเคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่นๆ 

  จรรยา  ภูอุดม (2544 : 161) ไดกลาวถึง บทบาทของครูในการจัดกจิกรรมการเรียน 

การสอน  มีดังตอไปนี ้

   1.  เลือกมโนมติหลักที่ตองการใหเกิดการเรียนรู เพื่อนาํมากาํหนดเปนสถานการณ 

   2.  นําเสนอสถานการณปญหา และชี้นาํความสนใจของนักเรียนดวยการสนทนา

หรือนําเสนองานที่เหมาะสม 

   3.  ใชคําถามทาทายนกัเรียนใหเกิดการสาํรวจ เพื่อนําไปสูการสรางหรือขยาย 

มโนมต ิ เกิดการตรวจสอบแนวคดิของตนเอง  โดยการถามใหนักเรียนอธิบายถึงเหตผุล  และ

รายละเอียดของขั้นตอนการกระทาํหรือแนวคิดตางๆ 

   4.  ชวยเหลือนักเรียนใหเกดิความชัดเจนในการสื่อสาร  นาํเสนอศพัทเทคนิค ที่

นักเรียนจะตองประสบ แนะนําใหนกัเรียนรูจักใชภาษา และสัญลักษณที่เหมาะสมตลอดจนตั้งคําถาม 

ใหนักเรียนอธบิาย และขยายความเพิ่มเติม 

   5.  สรางแรงจงูใจในการเรียนรูและใหขอมลูยอนกลับแกนักเรียน ในเวลาที่จาํเปน

หรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงการตีคาหรือแกแนวคิดของนักเรียน แตใชคําถามกระตุนใหนักเรียนสามารถ

คนพบหนทางดวยตนเอง 
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   6.  พยายามทาํความเขาใจ และคนหารายละเอียดในคําตอบหรือแนวคิดของ

นักเรียน 

  สรุปไดวา  กจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรู 

ครูควรมีบทบาท  ดังนี ้

   1.  ครูใชคําถาม ถามกระตุนใหนักเรียนคิดโดยคํานงึถงึความแตกตางระหวาง

บุคคล 

   2.  ครูใหนักเรยีนแตละคนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น 

   3.  ครูใหเวลากับนักเรียนในการคิดและการเชื่อมโยงการเรียนรู 

   4.  เปดโอกาสใหนักเรียนมปีฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกัน 

   5.  ใหนกัเรียนเปนผูรับผิดชอบและเกิดการเรียนรูเอง ครูเปนเพยีงผูอํานวยความ

สะดวกใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู 

   6.  ครูจะตองประเมินผลตามสภาพจริง เนนวานักเรียนไดเรียนรูอะไร 

   7.  เปดโอกาสใหนักเรียนคนพบขอมูลขาวสาร 

   8.  กระตุนใหนักเรียนมีการแขงขันภายในชั้นเรียน 

   9.  สนับสนนุนักเรียนใหเรียนรูที่ชัดเจน  พจิารณาการมีเหตุผล การสราง และ

สรุปความ 
 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการสรางองคความรู  
  2.7.1  งานวจิัยตางประเทศ 
   แอนบานทิ ี(Anbanithi.  1993)  ไดศึกษาถึงประสทิธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะ 

การแกปญหาคณิตศาสตร กลุมตัวอยาง จํานวน 106 คน แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี ้กลุมที่ 1 ไดรับ

การสอนตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางความรูเอง กลุมที่ 2  ไดรับการสอนโดยตรง  กลุมที ่3 ไดรับ

การสอนโดยตรงรวมกับการจดัสภาพแวดลอม ตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางความรูเอง และกลุมที่ 4 

เปนกลุมควบคุม ทาํการทดลอง  14 วัน  ผลการวิจยัพบวา  ผูเรียนทีอ่ยูในกลุมสภาพแวดลอมตาม

กรอบแนวคิดผูเรียน เปนผูสรางความรูเองมีระดับของความเขาใจปญหา  ความเชื่อเกี่ยวกับเหตุผล

ในความสําเรจ็ทางคณิตศาสตร  ความสามารถในการใชกลยุทธในการคิด  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และการแกปญหาสงูกวากลุมที่ไดรับการสอนโดยตรง 

   สลาเตอร (Slater.  1993) สลาเตอร  มีความสนใจการศกึษาในวิชาดาราศาสตร

โดยเขาไดศึกษาประสทิธิภาพของวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม การจัดการศึกษาประสิทธิภาพ

ของวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม การจัดการศึกษาวชิาดาราศาสตรของครูในระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนตน กบัครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนกับครู จํานวน 25 คน 



 39

โดยใชเวลาศกึษา 15 สัปดาห  ตามหลักสตูรวิชาดาราศาสตร พบวาเทคนิคและการเรียนการสอน

แบบคอนสตรัคติวิซึม สามารถชวยสรางประสิทธิภาพการเรียนรูไดดีข้ึน 

   เคอร (Kerr.  1999) ไดศึกษางานวิจัย เร่ือง เครื่องมือในการสรางองคความรู เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  ซึ่งศึกษาอยูใน

โรงเรียนในเมอืง ประเดน็ปญหา คือ  การสอนแบบปกตใินวิชาคณิตศาสตร  ทาํใหนกัเรียน  มีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับตํ่า  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของผูเชี่ยวชาญ  ใน 

วิชาคณิตศาสตร ที่ไดชี้ใหเหน็ถงึความตองการ ในการจัดการเรียนการสอน แบบใหนักเรียนสราง 

องคความรู การวิจัยไดกาํหนดเงื่อนไขตางๆ ในการพฒันาการสรางเครื่องมือ ดังนั้น 1) ความตองการ 

ที่ระบุได   2) การแบงปนมมุมองในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร  3) การสนับสนุน

จากผูเชีย่วชาญ  4) การแบงปนจัดสรรขอมูล  5) การเลอืกวิธีการหลกัสูตร  6) การฝก และความ 

เอาใจใสของผูปกครอง  7) การพัฒนาและสนับสนนุของผูรวมงาน  8) กระบวนการประเมิน ขอคนพบ

จากการศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ และทฤษฎทีี่เปนรูปสามเหลี่ยม ในดานสติปญญาและอารมณ 

ผลจากกระบวน การประเมนิที่หลากหลายพบวา มกีารพฒันาที่ดีข้ึน  ยิง่กวานั้นผูปกครองและนักเรียน

ไดรายงานวา การเรียนการสอนแบบสรางองคความรู  ทาํใหนักเรียนมเีจตคติในการเรียน และทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีข้ึน 

   ไวท (White.  1999) ไดศึกษางานวิจัย  เร่ืองการจัดการเรยีนการสอนตามแนว 

คอนสตรัคติวิซึม  ในชั้นเรียนชีววิทยา : ผลกระทบที่มีตอความสามารถดานเนื้อหา พัฒนาการดาน

สติปญญา และเจตคติวิชาวทิยาศาสตรของนกัเรียนศกึษากลุมเสีย่ง  โดยกลุมควบคมุ เปนการ

ทดลองตามคูมือครู สวนกลุมทดลองสอนโดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม  ซึง่นาสนใจคือผูวิจัยได

ทําการศึกษากับนักศกึษาปที่ 3  ในกลุมทีเ่รียนรวมวิชาชีววทิยาที่เปนกลุมเสี่ยง  ซึ่งลงทะเบียนเรยีน

ตามความสนใจ  งานวิจัยนี ้เปนการวิจยักึง่ทดลองแบบ Pretest-posttest Control Group Design 

โดยใชคะแนน GPA และ SAT เปนการปรับความสามารถของนักเรยีนทัง้ 2 กลุม ใหเทากนั  แตละ

กลุม ทําการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน  เพื่อวัดความสามารถดานเนื้อหา  พัฒนาการดาน

สติปญญา และเจตคติวิชาวทิยาศาสตร  การวิเคราะหขอมูล  ใช  Covariance และคาสหสัมพนัธ 

ผลการวิจยัพบวา  พัฒนาการดานสติปญญาโดยสอบกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใช GALT มี

นัยสําคัญในกลุมทดลอง  แตไมพบในกลุมควบคุมและไมมีนัยสาํคัญในดานเจตคติวิชาวิทยาศาสตร 

แตทั้งสองกลุมมีความสามารถดานเนื้อหาเพิ่มข้ึน  ซึ่งกลุมทดลองมคีวามสามารถดานเนื้อหาเพิ่ม

มากขึ้นกวากลุมควบคุม  ยิ่งกวานั้นนักศกึษาที่เปนกลุมเสี่ยง (คะแนน SAT นอยกวา 800) ในกลุม

ทดลองมีความสามารถดานเนื้อหา และการคิดที่เปนเหตุเปนผลเพิ่มข้ึน อยางมนีัยสําคัญ 
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 จากเอกสารและงานวจิัยที่กลาวมาทัง้หมด  สรุปไดวา  การเรียนการสอนตามทฤษฎ ี

คอนสตรัคติวิสต เปนการจดักิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูทีเ่นนใหผูเรียนไดคิด และสราง

ความรูข้ึนมาดวยตัวผูเรียนเอง  การมีปฏิสัมพันธกับขอมูล หรือส่ิงแวดลอม  โดยยดึผูเรียนเปน

ศูนยกลางการเรียนรู  ต้ังแตการทบทวนความรูเดิม  รับ  แสวงหา และรวบรวมขอมลู  ศึกษา  คิด 

วิเคราะห และสรางความหมายขอมูล และประสบการณโดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง ซึง่

เปนการเรียนรูดวยการนําตนเอง  จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัย จึง

สนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร  โดย

การสอนดวยชดุกิจกรรมสรางองคความรู 
  2.7.2  งานวจิัยภายในประเทศ 
   วิโชติ พงษศิริ (2540:  68) ทาํการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม 

การเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึม ดวยวิธกีารสอนแบบแกปญหากับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษา  

พบวา  นักเรียนนี่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน แบบคอนสตรัคติวิซึม  ดวยวิธีสอนแบบ

แกปญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้ อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเจตคติที่ดีตอ 

วิชาคณิตศาสตรอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

   สาคร  ธรรมศักดิ์ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม และความสามารถในการคิดแกปญหาสิง่แวดลอม ของ

นักเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปที ่4  ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แบบรวมมือกับการสอน

ตามคูมือครู  โดยกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  ปการศึกษา 2540  โรงเรียน 

พระโขนงพทิยาลัย  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  จํานวน  80 คน  แบงเปนกลุมละ 40 คน  กลุมทดลอง

ไดรับการสอนตามแนวคิด คอนสตรัคติวิซึมแบบรวมมือ  กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู 

ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมของนักเรียนกลุมควบคมุ

กับกลุมทดลอง แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01  สวนความสามารถในการคิด

แกปญหาสิง่แวดลอมของนกัเรียนกลุมควบคุมกับกลุมทดลองแตกตางกัน อยางไมมนีัยสําคัญ 

ทางสถิติ 

   กมลพร  พุทธวงศ (2542)  ไดศึกษางานวจิัย เร่ือง ผลการเรียนจากการจัด

เทคโนโลยีการเรียนการสอนแนวทฤษฎีสรางสรรคนิยมในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  จังหวัดหนองคาย  ซึ่งงานวิจัย มีความนาสนใจ คือ

กิจกรรมการเรยีนการสอน เปนการจัดเทคโนโลยกีารเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรางสรรคนิยม 

โดยการประยกุตเอาเทคนิค  วิธกีาร  แนวคิดคิด  อุปกรณ และเครื่องมือมาใชจัดสิ่งแวดลอม
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ทางการเรียนวตัถุประสงคของการวิจัย คือ  เพื่อจัดเทคโนโลยีการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี

สรางสรรคนิยมในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต และศึกษาพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน 

ผลของการวิจยัพบวา  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ  89.06    2) นกัเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในดานตางๆ ในระดับดี   3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรในหลายๆ ดานในระดับมาก 

   ปริยา  รักพวง (2543) ศึกษางานวิจัย เร่ือง  การศึกษาผลการสอนแบบแกปญหา

โดยใชกิจกรรมการเรียน แบบคอนสตรัคติวิซึม  กลุมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การบวก  ลบ  คูณ 

ทศนิยมสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรยีนชุมชนบานหนองปลงิ  จังหวัดกําแพงเพชร  

ผลการวิจยัพบวา  การเรียนกลุมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การบวก  ลบ  คูณ  ทศนิยมของนักเรียน

ที่เรียนดวยการสอนแบบแกปญหา  โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึม  มผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานกัเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   รัศมี  สุจินพรหม (2543) ไดทําการวิจยั เร่ือง ผลของการใชแผนการจัดกิจกรรม 

ที่ใหนักเรียนสรางองคความรูที่มีตอผลการพัฒนากระบวนการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรยีนบานบุทม  จงัหวัดสุรินทร ซึ่งงานวิจัยของ                

รัศมี  สุตจินพรหม  มีความนาสนใจ คือ เนนพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน  ซึง่ยังมีผูทาํการวิจัย

ไมมากนัก  ผลของการวิจยัพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการเรียน  เร่ืองการคูณ และ 

การหารสูงขึ้นกวากอนไดรับการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมรอยละ 81.25 และ 75.43 ตามลําดับ 

ดานพฒันาการทางกระบวนการคิดที่ผูวิจยักําหนดไว  จาํนวน  6 ลักษณะ คือ การคิดคลองคิด อยางมี

เหตุผล กลาคดิ คิดระดมสมอง คิดตัดสินใจ และคิดหลากหลาย ผลของการวิจัยพบวา ลักษณะการคิด

ดังกลาวเกิดกบันักเรียนทุกกลุมและทุกคน  แสดงวา การเรียนโดยใชแผนการจัดกจิกรรมใหนักเรียน

สรางองคความรูตนเอง  มีผลทําใหนกัเรียนมีพฒันาการดานลักษณะ  การคิดทั้ง  6 ลักษณะ  

   ระพินทร  ครามมี (2544: 75 – 77) ไดทําการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1  ที่เรียนวิชา

สังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับการสอนแบบแกปญหา  พบวา นักเรียนที่

เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  กับนกัเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบแกปญหา มีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกนั  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนโดย

การสอนตามแนว คอนสตรัคติวิซมึ กับนกัเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบแกปญหามีความสามารถ

ในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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3.  เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1  ความหมายเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธกิารไดปรับปรุง

หลักสูตรวิชาวทิยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

ใหมีลักษณะทีเ่อื้อตอการพฒันาความสามารถของนักเรียน  โดยยึดจดุประสงค  ดังนี้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2536) 

   1.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎีข้ันพืน้ฐานของวิชาวทิยาศาสตร 

   2.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจาํกัดของวิชาวทิยาศาสตร 

   3.  เพื่อใหเกิดทักษะที่สําคญัในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

   4.  เพื่อใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 

   5.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

และอิทธิพลของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม  

   6.  เพื่อใหสามารถนาํความรู ความเขาใจในเรื่องวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไป

ใชประโยชนตอสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ความหมายทีแ่ทจริงของวทิยาศาสตร  หมายถงึ  สวนที่เปนตวัความรู (Body of 

Knowledge) ทางวทิยาศาสตร  ไดแก  ขอเท็จจริง (Fact) มโนมติ (Concept) หลักการ (Principle)    

กฎ (Law) ทฤษฎี (Theory) สมมติฐาน (Hypothesis) และสวนที่เปนกระบวนการแสวงหาความรู 

(Process of Scientific Inquiry)  (สมจิต  สวธนไพบูลย 2535: 94) 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงความสัมพันธของความรูทางวทิยาศาสตร 
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  กระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร เปนกระบวนการคิดและกระทาํ อยางมี

ระบบ ทีน่ํามาใชในการแสวงหาความรูนัน้อาจแตกตางกนับาง แตก็มีลักษณะรวมกันทําใหสามารถ

จัดเปนขั้นตอนได ดวยวิธีการทางวทิยาศาสตร ซึ่งมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ (ภพ  เลาหไพบูลย.  2542: 10) 

   1.  ข้ันตัง้ปญหา 

   2.  ข้ันตัง้สมมติฐาน 

   3.  ข้ันการรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตและ/หรือการทดลอง 

   4.  ข้ันสรุปผล การสงัเกต/หรือการทดลอง 

  ในการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรนัน้  นอกจากจะใชวิธีการทางวทิยาศาสตร

หรือวิธีการแกปญหาทางอื่นๆ เพื่อใหการศกึษาคนควาใหไดผลดีนั้นขึน้อยูกับการคดิ การกระทํา 

ที่เปนอุปนิสัยของผูนั้น ทีก่อใหเกิดประโยชนตอการแสวงหาความรูเร็วกวาเจตคติของวทิยาศาสตร 

(Scientific Attitude) ประกอบดวยคุณลักษณะ  ดังนี ้

   1.  ความอยากรูอยากเหน็ 

   2.  ความเพียรพยายาม 

   3.  ความมเีหตุผล 

   4.  ความซื่อสัตย 

   5.  ความมีระเบียบ/รอบคอบ 

   6.  ความมีใจกวาง 
 3.2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวทิยาศาสตร (American Association for the 

Advancement of Science-AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร และตั้งชื่อโครงการนี้วา 

วิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการ (Science : A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวา โครงการ 

ซาบา (SAPA) โครงการนี้แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970  ไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ไว  13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะพื้นฐาน (Basic Science Process Skills)  8 ทักษะ และทักษะ 

ข้ันพื้นฐานผสมผสาน (Integrated Science Process Skills)  5 ทักษะ ดังนี้ (ภพ   เลาหไพบูลย. 

2540: 14 – 29) 

  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันพืน้ฐาน 

   1.  ทักษะการสังเกต 

   2.  ทักษะการวัด 

   3.  ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข 

   4.  ทักษะการจําแนกประเภท 
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   5.  ทักษะการหาความสัมพนัธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

   6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

   7.  ทักษะการลงความคิดเหน็จากขอมูล 

   8.  ทักษะการพยากรณ 

  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 

   1.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

   2.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

   3.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 

   4.  ทักษะการทดลอง 

   5.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปขอมูล 
 

  1.  ทักษะการสังเกต (Observation) 

   การสังเกต หมายถงึ  การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

รวมกัน ไดแก  ตา  ห ู จมูก  ล้ิน และผิวกาย เขาไปสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณโดยไมใสความคิดเหน็

ของผูสังเกตลงไป  ขอมูลที่ไดจากการสังเกต อาจแบงออกไดเปนประเภท  คือ  ขอมลูเขาคุณภาพ 

ขอมูลเชิงปริมาณ (โดยการกะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  ความสามารถที่

แสดงวา  เกิดทักษะแลว  คือ 

   1.1  ชี้บงและบรรยายคุณสมบัติของสิ่งทีสั่งเกตเกีย่วกบัรูปราง กลิน่ รส เสียง 

และบอกได 

   1.2  บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ โดยการกะประมาณ 

   1.3  บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 

  2.  ทักษะการวัด (Measurement) 

   การวัด  หมายถึง  การเลือก และการใชเครื่องมือทาํการวดัหาปริมาณของสิ่ง

ตางๆ ออกมา เปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสม และถูกตอง โดยมีหนวยกํากับเสมอ  

ความสามารถที่แสดงวา  เกิดทักษะแลว คือ 

   2.1  เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับส่ิงที่จะวัด 

   2.2  บอกเหตผุลในการเลือกเครื่องมือวัดได 

   2.3  บอกวิธวีดัและวิธีใชเครื่องมือไดถูกตอง 

   2.4  ทําการวดัความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภมูิ ปริมาตร น้ําหนกัและ

อ่ืนๆ ไดถูกตอง 

   2.5  ระบหุนวยของตัวเลขทีไ่ดจากการวัดได 
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  3.  ทักษะการคํานวณ (Using Number) 

   การคํานวณ  หมายถงึ  การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดงจํานวน 

ที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก  ลบ  คูณ  หาร หรือหาคาเฉลี่ย 

   3.1  การนับ  ไดแก 

    3.1.1  นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง 

    3.1.2  ใชตัวเลขแสดงจํานวนทีน่ับได 

    3.1.3  ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจาํนวนเทากันหรือตางกนั 

    3.1.4  ตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากนัหรือตางกนั 

   3.2  การหาคาเฉลี่ย 

    3.2.1  บอกวิธหีาคาเฉลี่ย 

    3.2.2  หาคาเฉลี่ย 

    3.2.3  แสดงวธิีการหาคาเฉลี่ย 

  4.  ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) 

   การจําแนกประเภท  หมายถงึ  การแบงพวกหรือเรียงลาํดับวัตถ ุหรือส่ิงของ ที่อยู

ในปรากฏการณโดยที่เกณฑดังกลาว  อาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธ

อยางใดอยางหนึง่ก็ได  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทกัษะแลว  คือ 

   4.1  เรียงลําดบัหรือแบงพวกสิ่งตางๆ จากเกณฑผูอ่ืนกาํหนดใหได 

   4.2  เรียงลําดบัหรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 

   4.3  เกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลาํดับหรือแบงพวกได 
  5.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกบัเวลา 
Space/Space Relationship and Space-time Relationship)  สเปสของวัตถ ุ หมายถึง ที่วางที่

วัตถุนัน้ครอบครองอยูจะมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับวตัถุนั้นโดยทัว่ไปแลว สเปสของวัตถุม ี 3 มติิ  

คือ ความกวาง ความยาว ความสงู  ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถ ุ ไดแก 

ความสัมพันธระหวาง 3 มิติกับ 2 มิติ  ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถหุนึง่กับอีกวัตถุ

หนึง่  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทกัษะแลว คือ 

   5.1  ชี้บงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติที่กาํหนดใหได 

   5.2  วาดรูป 2 มิติ จากวัตถหุรือ 3 มิติ ที่กาํหนดได 

   5.3  บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได 

   5.4  บอกความสัมพนัธของรูป 2 มิติได เชน ระบุรูป 3 มติิที่เหน็เนื่องจากการหมนุ 

รูป 2 มิติ เมื่อเห็นเงา (2 มิติ) ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถ ุ(2 มิติ) เปนตนกาํเนิดเงา 
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   5.5  บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ) ทีเ่กิดจากการตัดวัตถ ุ(3 มิติ) ออกเปน 2 สวน 

   5.6 บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 

   5.7  บอกไดวา วัตถุหนึ่งอยูในตําแหนงหรอืทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 

   5.8  บอกความสัมพนัธของสิ่งที่อยูหนากระจกและภาพที่ปรากฏในกระจกวา เปน

ซายหรือขวาของกันและกันได ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก ความสัมพันธ

ระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่

เปลี่ยนไปกับเวลา 

    5.8.1  บอกความสัมพันธระหวางการเปลีย่นแปลงตาํแหนงที่อยูของวตัถุกับ

เวลาได 

    5.8.2  บอกความสัมพันธระหวางการเปลีย่นแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่ง

ตางๆ กับเวลาได 

  6.  ทักษะการจัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and 

Communication) 

   การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถงึ การนาํขอมูลที่ไดจากการสังเกต     

การวัด การทดลอง และจากแหลงอืน่ๆ มาจัดกระทาํเสยีใหม  เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของ

ขอมูลชุดนี้ดีข้ึน  โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ  ไดอะแกรม  วงจร  กราฟ  สมการ 

เขียน  บรรยาย  เปนตน   ความสามารถทีแ่สดงวาเกิดทกัษะแลว 

   6.1  เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลใหเหมาะสม 

   6.2  บอกเหตผุลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 

   6.3  ออกแบบการนาํเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 

   6.4  เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมทีเ่ขาใจดีข้ึนได 

   6.5  บรรยายลักษณะของสิง่ใดสิ่งหนึง่ดวยขอความที่เหมาะสม กะทัดรัด จนสื่อ

ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 

   6.6  บรรยาย หรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อความหมายให

ผูอ่ืนเขาใจได 

  7.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู (Inferring) 

   การลงความคดิเห็นจากขอมลู หมายถึง การเพิ่มความคดิเห็นใหกับขอมูลที่ได

จากการสังเกตอยางมเีหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดมิมาชวย  ความสามารถที่

แสดงวา เกิดทักษะแลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมลูที่ไดจาก 

การสังเกตโดยใชความรูหรือประสบการณมาชวย 
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  8.  ทักษะการพยากรณ (Prediction) 

   การพยากรณ หมายถงึ การสรุปคําตอบลวงหนากอนจะทดลอง โดยอาศัย

ปรากฏการณที่เกิดซ้าํๆ หลกัการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนัน้ๆ มาชวยในการสรุป  การพยากรณ

ขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟ ทําได 2 แบบ คือ การพยากรณภายใน

ขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูลที่มีอยู  ความสามารถที่แสดง

วาเกิดทักษะแลว  คือ 

   8.1  การทาํนายทัว่ไป เชน ทํานายผลที่เกดิขึ้นจากขอมลูที่เปนหลักการ กฎ หรือ

ทฤษฎทีี่มีอยูได 

   8.2  การพยากรณจากขอมลูเชิงปริมาณ  เชน 

    8.2.1  ทํานายผลที่จะเกิดภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 

    8.2.2  ทํานายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 

  9.  ทักษะการตั้งสมมตฐิาน (Formulation Hypothesis) 

   การตั้งสมมตฐิาน คือ  คําตอบที่คิดไวลวงหนา มกักลาวเปนขอความทีบ่อก

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ต้ังไวอาจถูก หรือผิด 

ก็ได  ซึ่งทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบ  เพื่อสนบัสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ต้ังไว  

ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ สามารถหาคาํตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศยั 

การสังเกต ความรูและประสบการณเดิม 

  10.  ทักษะการกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 

   การกําหนดนยิามเชงิปฏิบัติการ หมายถงึ  การกาํหนดความหมายหรือขอบเขต

ของคําตางๆ (ที่อยูในสมมตฐิานที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกนัและสามารถสังเกต หรือวัดได 

  11.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling 

Variables)  การกําหนดตัวแปร  หมายถึง  การชี้บงตวัแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคมุ

ในสมมติฐานหนึง่ๆ   

   ตัวแปรตน คือ ส่ิงที่เปนสาเหตุที่ทาํใหเกิดผลตางๆ หรือส่ิงที่เราตองการทดลองดูวา

เปนสาเหตทุี่กอใหเกิดผลเชนนัน้จริงหรือไม 

   ตัวแปรตาม คือ ส่ิงที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตนหรือส่ิงที่เปน

สาเหตุเปลีย่นไปตัวแปรตามหรือส่ิงทีเ่ปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 

   ตัวแปรควบคุม  หมายถงึ  การควบคุมส่ิงอื่นๆ นอกเหนอืจากตัวแปรตนทีท่ําให 

ผลการทดลองคลาดเคลื่อน  ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกนั 
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   ความสามารถที่แสดงวา เกิดทักษะแลว คือ บงชี้และกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

และตัวแปรที่ตองควบคุมได 

  12.  ทักษะการทดลอง (Experimenting) 

   การทดลอง หมายถงึ กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคาํตอบหรือทดสอบ

สมมติฐานที่ต้ังไว การทดลอง ประกอบดวยกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ 

   12.1  การออกแบบการทดลองหมายถึงการวางแผนการทดลองกอนลงมือ

ทดลองจริง  เพื่อกําหนด 

    12.1.1  วิธกีารทดลอง ซึง่เกีย่วกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 

    12.1.2  อุปกรณ หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 

   12.2  การปฏิบัติการทดลอง หมายถงึ การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 

   12.3  การบันทึกการทดลอง หมายถึง การจดบันทกึขอมูลที่ไดจากการทดลอง 

ซึ่งอาจเปนผลจากการสังเกต การวัดและอื่นๆ ความสามารถที่แสดงวาเกิดทกัษะแลว คือ 

   12.4  การออกแบบการทดลองโดย กําหนดวิธกีารทดลองไดถูกตองเหมาะสม 

โดยคํานงึถงึตวัแปรตน ตัวแปรตาม และตวัแปรที่ตองควบคุมดวย 

   12.5  ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 

   12.6  บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 

  13.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and Conclusion) 

   การตีความหมายขอมูล หมายถงึ การแปลความหมายหรือบรรยายคณุลักษณะ

และสมบัติของขอมูลที่มีอยู  การตีความหมายในบางครั้ง อาจตองใชทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร อ่ืนๆ ดวย  เชน  ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ  เปนตน  การลงขอสรุป 

หมายถงึ การสรุปความสัมพันธของขอมลูทั้งหมด  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทกัษะแลว คือ 

   1.3.1  แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะ และสมบติัของขอมูลทีม่ีอยูได  

(การตีความหมายขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 

   1.3.2  บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 

  ทักษะดังกลาว เปนทกัษะทีใ่ชในการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรในการศึกษา

วิทยาศาสตร จะตองใหนักเรียนไดทั้งความรูและทักษะในการแสวงหาความรู ซึ่ง สมจิต สวธนไพบลูย 

(2535: 103)  ไดสรุปความสัมพันธระหวางความรูทางวทิยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ไว  ดังนี ้
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ภาพประกอบ 4  แสดงความสัมพนัธระหวางความรูทางวทิยาศาสตรและกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

  

 

  ดังนัน้ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดรับเนื้อหา

ความรูทางวทิยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสอง

ลักษณะและเพื่อความสะดวกในการประเมินผล ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชา

วิทยาศาสตรในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรสําหรับเปน

เกณฑวัดผลวานกัเรียนไดเรียนรูไปมากนอยหรือลึกซึง้เพียงใด 4 พฤติกรรม ดังนี ้(ประวิตร  ชูศิลป. 

2524: 21 – 31) 

   1.  ความรู – ความจาํ  หมายถงึ  ความสามารถในการระลึกถึงสิง่ทีเ่คยเรียนรูมา

เกี่ยวกับขอเทจ็จริงความคิดรวบยอด หลกัการ กฎ ทฤษฎี 

   2.  ความเขาใจ  หมายถงึ  ความสามารถในการจาํแนกความรูไดเมื่อปรากฏอยู

ในรูปใหมและความสามารถในการแปลความรูจากสัญลกัษณหนึ่งไปอกีสัญลักษณหนึ่ง 

   3.  การนาํความรูไปใช  หมายถงึ  ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ 

ทางวทิยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมๆ  หรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

   4.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถงึ ความสามารถในการสืบเสาะ 

หาความรูทางวิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  ดานการสังเกต  การวัด 

การคํานวณ  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  การตั้งสมมตฐิาน  การกาํหนดและควบคมุ

ตัวแปร  การทดลอง  การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป  การลงความเหน็จากขอมูล 
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 จากเอกสารขางตน  ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรทั้ง  

4 ดาน  คือ  ความรู-ความจาํ  ความเขาใจ  การนาํไปใช และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร

ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยพิจารณาใหครอบคลุมจุดประสงค 

การเรียนรูของบทเรียนวทิยาศาสตร เร่ืองการจําแนกสาร  
 3.3  งานวิจัยเกี่ยวกับผลสมัฤทธิข์องการเรียน 
  3.3.1  งานวจิัยตางประเทศ 
   วิลเลี่ยม (William.  1981: 1605 – A) ไดศึกษาเปรยีบเทยีบทัศนคติผลสัมฤทธิ์และ

ความสามารถในการคิด อยางมวีิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กับการสอน

แบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา กลุมทดลอง  41 คน  สอนดวยวิธีสืบเสาะหา

ความรูเดิม กลุมควบคุม  43 คน  สวนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา  24 สัปดาหผลการวิจยัพบวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสงูกวากลุมควบคุม 

   คอลลินส (Collins.  1990: 2783 – A) ไดศึกษารูปแบบการสอนโดยใชการสืบเสาะ 

หาความรูกับนักเรียนไฮสคูล ปที ่1  จํานวน 30 คน  โดยใชไอคิวและเกรดคณิตศาสตรเปนเกณฑ ใน

การแบงกลุมแตละกลุมรวมกันอภิปรายนัน้ เปนเนื้อหาทางตรรกวิทยาและทฤษฎีเซททัง้สองกลุมใช

การสืบเสาะตลอดเวลา จัดประสบการณดานตางๆ เชน จัดภาพยนตร และตั้งปญหาทางตรรกวทิยา  

8 ขอ ผลปรากฏวา กลุมทดลองไดคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน  กลุมควบคมุได 5 คะแนน  ซึ่งผลแตกตางกนั 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

   สมิท (Smith.  1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากวธิีการสอนที่มีตอเจตคติ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาเกรด 7  

โดยแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ  กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย กลุมที่สองรับการสอนแบบ

ใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมที่สามไดรับการสอน  ทัง้แบบบรรยาย และใหลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง เครื่องมือที่ใชเปนวิธทีดสอบภาคสนาม  ซ่ึงเรียกวา การประเมนิผลวิชาวทิยาศาสตร  โดยใช

วิธีการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณราการ (IASA) ผลการวิจัยพบวา  นกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหลง

มือปฏิบัติดวยตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนทั้งแบบบรรยาย และ 

ใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย 

   นาบอร (Nabor.  1975: 3241 – A) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหา และ

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 5 และเกรด 6  โดยใชแบบทดสอบ Lawa test of 

Education Progress : Science วัดความสามารถในการแกปญหา และใชแบบทดสอบ Lawa test 

of Basic Skills From 5 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสงู จะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ 
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  3.3.2  งานวจิัยในประเทศ 
   วนิดา  อยูยนื (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการประดิษฐของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  ที่สอนโดย

ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา  นกัเรียนที่ไดรับ

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ 

   รัตนะ  บัวรา (2540: 102) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวิทยาศาสตร และ

ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการสอนโดย

ใชชุดการเรียนดวยตนเอง กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจยัพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรยีนดวยตนเอง สูงกวาของนกัเรียนที่ไดรับ

การสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

   สุมาลี โชติชุม (2544 :  บทคดัยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร และเชาวอารมณของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2  ทีส่อนโดยใชชุดการเรียน

วิทยาศาสตรที่สงเสริม  เชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  ผลทางการวิจยัพบวา  นกัเรียนที่ไดรับ

การสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมอืครู มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากงานวิจยัทีก่ลาวขางตนสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร

โดยใหมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเนนใหนกัเรียนคิด ปฏิบัติดวยตนเอง  จะทําให

นักเรียนเกิดความรูความเขาใจในบทเรียนอยางแทจริงและจะทาํใหมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 

   พรศรี  ดาวรุงสวรรค (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณของนกัเรียน  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร  ผลการวิจัย  พบวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร และความสามารถในการคดิ  อยางมวีิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

   สมใจ  มีสมวทิย (2548: บทคัดยอ) ไดทาํการวิจัย เร่ือง  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน และความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการสอน

แบบอริยสัจ 4 ผลการวิจยัพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการคิด

แกปญหาของนักเรียนโดยสอนแบบอรยิสจั 4 หลงัเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมนียัสําคัญทางสถติิ 

ที่ระดบั .01 
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4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค 
 4.1  ความหมายของการตัดสินใจ 
  ราชบัณฑิตสถาน (2538: 338) ไดใหความหมายของคําวา “ตัดสินใจ” หมายถงึ  

ตกลงใจนอกจากนีม้ีนกัการศึกษาไทย และนักการศึกษาจากตางประเทศไดใหความหมายของ 

การตัดสินใจไว  ดังนี ้

  บารนารด (วฒุิชัย  จํานง.  2523: 3 ; อางอิงจาก Barnard.  1938)  ไดกลาวถึง

กระบวนการตดัสินใจวา  เปนเทคนิควิธีลดทางเลือก  การเลือกนัน้จะใชเทคนิควธิีใดก็ตาม ที่จะ

เลือกทางเลอืกเลานั้นลงมาใหเหลือทางเดียว 

  บรอสส (อรุณศรี กุมุท.  2529: 4 ; อางอิงจาก Bross.  1953) ไดอธิบายเกี่ยวกับ 

การตัดสินใจไววา  ปจจุบันพฤติกรรมการตัดสินใจไดทวคีวามยุงยากมากขึ้น  มิใชแตวา จะมี

ทางเลือกมากมายใหตัดสินใจเลือกเทานัน้  แตมีความขัดแยงในเรื่องคานิยมที่ยึดถือดวยบุคคล

สามารถไดรับความชวยเหลอื  2 ประการคือ ประการแรกในการตัดสินใจในเปาหมายเฉพาะอยาง

เรียกวา ผลที่ไดและประการที่สองในการพจิารณาทางเลอืกหลายๆ ทาง และชั่งน้าํหนักทางเลือก

เหลานั้นในสวนที่สัมพนัธกับคุณลักษณะของเขาเอง เพื่อใหสามารถตัดสินใจได 

  กอร (Gore.  1964: 30) กลาววา การตัดสินใจ คือ การเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีอยูหลาย

ทางเปนแนวในการไปสูเปาหมายทีก่ําหนด 

  แพตเทอสัน (Patterson.  1980: 107) ไดใหความหมายวา  การตัดสินใจ  หมายถึง 

การที่บุคคลเขาไปสูการเสี่ยง  โดยมีการรวบรวมและประเมินขอมูล มีทางเลือกหลายทาง และมีส่ิง

ประกอบอื่นๆ ที่สําคัญอันนําไปสูการตัดสินใจเลือก  

  สมพงศ  เกษมสิน (2523: 207) กลาววา  การตัดสินใจ  หมายถึง การชั่งใจไตรตรอง 

และเลือกทางดําเนนิงานที่เห็นวาดทีี่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่ตองการ 

  กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 115) กลาววา  การตัดสินใจหมายถงึ การเลือก  ซึ่งถือเอา

เกณฑใดเกณฑหนึ่งเปนเครือ่งตัดสินใจ  จากทางเลือกหลายๆ ทางหากมีทางเลือกมากจะชวยให

สามารถตัดสนิใจไดดีที่สุด 

  วุฒิชัย  จํานง (2533: 3) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา  การตัดสินใจเปน

กระบวนการเลือกในระหวางทางเลือกตางๆ ใหเหลือทางเหลือเพียงทางเดียว  ซึ่งจะเปนไปตาม 

ลําดับข้ันตอนในอันที่จะเลือกสิ่งหนึง่สิ่งใดออกมาสําหรบันําไปปฏิบัติจริง 

  รศนา  อัชชะกิจ (2537: 84) กลาวถึง  การตัดสินใจวา  การตัดสินใจเปนพฤติกรรม 

ขณะเมื่อบุคคลตองเผชิญหนากบัทางเลือกที่กาํลังรอคอยการตัดสินใจ  ต้ังแต  2 ทางเลือกขึ้นไป 
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และจําเปนตองเลือกสิง่หนึ่งจากหลายสิง่ 

 การตัดสินใจเปนกิจกรรมอยางหนึ่งในทัศนะของ บารนารด (Barnard) ไซมอน (Simon) 

กริฟฟธ (Griffiths) และบุคคลอีกหลายๆ ทาน  มีความเหน็ตรงกนัวา  การตัดสินใจเปนปจจัยที่

สําคัญยิ่ง จนอาจกลาวไดวา ปญหาตาง ๆ ในองคการไมวาจะเปนปญหาดานนโยบายหรือปญหา

ดานการปฏิบัติ งานลวนตองอาศัยการตัดสินใจทัง้สิ้น นบัแตการสรางทางเลือกตางๆ ที่เปนไปได 

การเลือกทางเลือกใดทางเลอืกหนึ่งมาปฏบัิติ การตัดสินใจที่ดีที่เหมาะสมกับปญหาและสถานการณ

จะชวยใหการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หรืออาจกลาวไดวา ประสิทธิภาพของการ

ตัดสินใจ เปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพของงาน 

 จากความหมายของการตัดสินใจทีก่ลาว  สรุปไดวา  การตัดสินใจหมายถงึกระบวนการ

เลือกในระหวางในระหวางทางเลือกตั้งแตสองทางเลือกขึ้นไปเปนไปตามตามลาํดับข้ันตอนทีจ่ะ

เลือกใหเหลือเพียงทางเลือกเดียว เพื่อนําไปปฏิบัติได 
 4.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตดัสินใจ 
  ไดมีผูแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับการตัดสินใจในองคการไวมากมาย แตที่นาสนใจ

พอสรุปได  ดังนี ้

  ลิชฟลด (Litchfield.  1956: 3 – 29) กลาววา  การตัดสนิใจเปนจักรของเหตุการณ 

(Cycles of Events) นับแตการกําหนดปญหา การวิเคราะหปญหา จนถงึการวางแผนแกไขปญหา

และการประเมินผล ที่วาการตัดสินใจเปนจักรของเหตุการณ นัน่คือ  เมื่อนํากระบวนการตัดสินใจ

ไปแกปญหาหนึ่งแลว มักจะมีปญหาอยางอื่นติดตามมา ปญหาที่ติดตามมานี้อาจเกดิขึ้นในชวงใด

ชวงหนึง่ของกระบวนการแกปญหา และปญหาที่เกิดขึ้นใหมก็ตองอาศยัการแกปญหาที่เปน

กระบวนการเชนกนั อยางไรก็ตาม บลอร และ สกอต (Blau ; & Scott.  n.d.) ไดชี้ใหเห็นวา

ประสบการณที่ไดจากการแกปญหาหนึ่ง จะมีประโยชนตอการใชแกปญหาครั้งตอๆ ไป  ดังนั้น

แมวากระบวนการแกปญหาครั้งแรกมีแนวโนมวา  จะกอใหเกิดปญหาครั้งแรกมีแนวโนมวา  จะ

กอใหเกิดปญหาอยางอืน่แทรกซอนขึน้มาดังกลาวแลว  แตประสบการณหรือการเรียนรูที่ไดจาก

การแกปญหาครั้งแรกนั้น นบัไดวา มีสวนสําคัญในการแกปญหาใหมไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อปญหาใหมมีลักษณะเหมือนหรือคลายกับปญหาเดิม 

  แทรนเนน็โบม (สุนทร ี วัฒนพันธุ.  2535 ; อางอิงจาก Trannenbaum.  1950: 2524) 

มีความเหน็วา  การตัดสินใจที่เปนระบบนัน้  ซึ่งประกอบดวยขึ้นตอนตางๆ ดังนี ้

   1.  การรับรูและกําหนดปญหา (Recognition and Defining the Problem)  

การรับรูปญหามีความสําคญัตอการตัดสินใจ การรับรูปญหาไมเพียงแตรอใหปญหาเกิดขึ้น

เสียกอน แตตองพยายามคาดการณลวงหนาวา  นาจะเกิดปญหาอะไรบาง 
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   2.  การระบุปญหา (Identifying the Problem) เมื่อรับรูปญหาทีเ่กิดขึ้น หรือ

คาดการณไดวา จะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นแลว ยงัตองสามารถระบุใหชัดลงไปวา  ปญหาที่เกิดขึ้น

หรือจะเกิดขึ้นนั้นอยูตรงไหน ประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง และจําเปนตองแกไขตรงจุดไหน

กอนหลัง ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละสถานการณนั้นอาจมมีากกวาหนึ่งปญหา และการที่จะ

แกปญหาหลายๆ ปญหาไปพรอมๆ กนันัน้ บางครั้งอาจมีขอจํากัดหลาย ๆ อยางที่ไมอาจทาํได 

จําเปนตองเลอืกปญหาที่สําคัญและเรงดวนมาแกไขกอน 

   3.  การสรางทางเลือกในการแกปญหา (Generalization of Alternatives) 

เนื่องจากปญหาตางๆ ทุกปญหายอมมีหนทางที่จะแกไขไดหลายทาง ดังนัน้การกําหนดทางเลือก

ตางๆ ที่เปนไดไวหลายทางจะชวยใหการเปรียบเทียบผลดีผลเสียของแตละทางไดชดัเจน และทํา

ใหไดทางเลือกที่ดีทีเ่หมาะสมมากขึน้ นอกจากนัน้การสรางทางเลือกตาง ๆ ในการแกปญหามกัมี

ขอจํากัดในเรือ่งความรูและประสบการณ ดังนัน้การเปดโอกาสใหบุคคลหลายคน จากหลายฝายมี

สวนในการสรางทางเลือกกจ็ะเปนวิธีการหนึง่ทีจ่ะทาํใหไดทางเลือกมากขึ้น 

   4.  การเลือกทางแกปญหา (Selection of the Alternatives) เมื่อไดทางเลือกตาง ๆ 

ที่เปนไปไดแลว ข้ันตอไปก็คือ จําเปนตองตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมาดําเนินการแกไข

ปญหาในทางการบริหารบางครั้งไมอาจเลอืกทางที่ใหผลสูงสุดไดเสมอไป เนื่องจากมขีอจํากัด อยาง

อ่ืนเปนเงื่อนไขอยู เชน เวลา งบประมาณ ฯลฯ  จงึจําเปนตองเลือกทางที่ใหผลกลาง ๆ แตลดเงื่อนไข

ขอจํากัดตาง ๆ ลงไดมาก 

   5.  การดําเนินการและประเมินผล (Implementation and Evaluation) เมื่อได

ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดแกปญหาแลว ก็ดําเนนิการวางแผนและดาํเนินการแกไขปญหาดังกลาว

ตามทางเลือกที่ไดตัดสินใจไปแลว พรอมทัง้ติดตามประเมินผลเพื่อแกไขสิ่งบกพรองตางๆ อันอาจ

เกิดขึ้นการดําเนินการแกปญหา และการประเมินผลนับวา มีความสาํคญัมากในกระบวนการ

ตัดสินใจ   การตัดสินใจเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผลเพยีงใดก็ตาม หากการปฏิบัติตามทางเลือก 

ไมดําเนนิไปอยางรัดกมุแลวการแกปญหาก็ไมอาจบรรจุผลตามเปาหมายได 

  ทฤษฎีการตัดสินใจของ เกแลต (Gelatt’s Decision Making Theory) (อรอนงค 

ธัญญะวนั.  2539: 71 – 72 ; อางอิงจาก Gelatt.  n.d.) เปนทฤษฎีที่แสดงถึงวงจรกระบวนการ

ตัดสินใจโดยเริ่มจากจดุมุงหมายหรือจุดประสงค และเมื่อบุคคลมีความประสงคทีต่องการจะ

ตัดสินใจ  บุคคลนั้นก็ประสงคจะไดรับขอสนเทศ   โดยเขาจะรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการตัดสินใจของเขา ตอจากนัน้บุคคลกจ็ะพิจารณาขอมูลที่ไดรับและพยายาม

นํามาประยกุต ใหสอดคลองกับการเลือกพิจารณาความเปนไปไดของทางเลือกสําหรับทาํนายผล  

อาจขึ้นอยูกับความสาํเร็จของประสบการณในอดีต และระดับความปรารถนาของบุคคลนั้น  ซึ่ง
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การทาํนายผลจะมีประสิทธภิาพหรือไมเพยีงใดจะขึ้นอยูกับส่ิงสองประการคือ ขอมูลที่รวบรวมได 

และน้ําหนกั ในการคาดคะเนอยางเหมาะสมหรือไมเหมาะสมสาํหรับลําดับข้ันตอไป  เปนระบบ

คานิยม ในขัน้นี้บุคคลจะพิจารณาถงึผลทีพ่ึงปรารถนาเขาจะเปรียบเทียบผลที่ไดรับกับลําดับข้ัน

คานิยม  เชน  ถาเราเลือกวิชาชีพนี้เพื่อตองการเงนิเดือนมาก หรือคาดวา เขาสามารถจบใน

สาขาวิชานี้ไดและจะไดมีโอกาสศึกษาตอ เขาอาจจะตองตั้งคําถามวาคานิยมสูงสุดของเขานัน้ คือ

อะไร  ทัง้นี ้ เพื่อใหการตัดสินใจเลือกของเขาเหมาะสมยิ่งขึน้  สวนขั้นสุดทายเปนการประเมินผล 

และการเลือกตัดสินใจ  ซึง่จะเปนผลจากการตัดสินใจไดในครั้งนัน้ โดยไดผลที่ไดรับเหมาะสมกับ

จุดมุงหมายและขอมูล หรือตัดสินใจที่จะสํารวจตอไปโดยวางแผนเพือ่ใหไดขอมูลใหม  เพื่อการ

ตัดสินใจครั้งตอไป  สรุปวงจรกระบวนการการตัดสินใจประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคญั  ดังนี ้

   1.  จุดมุงหมาย บุคคลตองการตัดสินใจเมือ่มีทางเลือกอยางนอยสองทางเลือก 

   2.  ขอสนเทศ บุคคลตองหาขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกนั้นๆ 

   3.  ความเปนไปได โดยจะตองคนหาความเปนไปไดทั้งหมดของกิจกรรม 

   4.  ความเปนไปไดของขอมูลที่ไดรับโดยจะตองตรวจสอบลําดับความเปนไปได

ในแตละทางเลือก 

   5.  ความนาจะเปนของผลทีจ่ะไดรับโดยการทํานายความนาจะเปนไปจริงของแต

ละลําดับทางเลือก 

   6.  คานิยม โดยการประเมนิความตองการของบุคคลในแตละลําดับ 

   7.  การประเมนิผล โดยประเมินความเหมาะสมและเลือกตัดสินใจ 

   8.  การตัดสินใจมีการตัดสินใจซึ่งอาจเปน 

    8.1  การตัดสินใจสิ้นสุดลง 

    8.2  การคนหาขอสนเทศใหม 
 4.3  ประเภทของการตัดสนิใจ 
  ไพลิน  ผองใส (2531: 160 – 161) แบงประเภทของการตัดสินใจออกเปน 3 ประเภท คือ 

   1.  การตัดสินใจภายใตความแนนอน (Certainty) หมายถึง การตัดสินใจที่ผูบริหาร 

ทราบลวงหนาอยางแนนอนวา  ถาปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งลงไปแลวจะเกิดผลอยางไรนัน้ คือ        

ผูตัดสินใจทราบขอเท็จจริงตางๆ และคาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึน้ในอนาคตไดถกูตอง หรือมี

ความคลาดเคลื่อนนอยมาก  อยางไรก็ตาม  ความเชื่อถือไดของการตัดสินใจภายใตความแนนอนนี ้

ข้ึนอยูกับกลวธิี และประสิทธิภาพของเครือ่งมือที่ใชประกอบการตัดสนิใจ  เครื่องมอืที่นยิมใช 

    1.1  การปฏิบัติการวิจัย 

    1.2  วธิีการทางสถิติ 
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    1.3  เศรษฐศาสตรการบริหาร 

    1.4  วกีารทางคณิตศาสตร 

   2.  การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง (Risk) หมายถงึ  ผูบริหารตองคาดคะเนถงึ

โอกาสหรือความนาจะเปนทีจ่ะเกิดขึ้น  ซึ่งผูตัดสินใจไมอาจรูไดวา  ผลจากการตัดสินใจภายใต

สถานการณนัน้จะเปนอยางไร  การตัดสินใจจะกระทาํตามขอมูลทีม่ีอยูแตไมสมบูรณ  ซึ่งวิธกีารนี้

ไมเปนทีน่ิยม 

   3.  การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน (Uncertainty) หมายถงึ  ผูตัดสินใจ 

ไมทราบผลของการตัดสินใจจะเปนอยางไร  การตัดสินใจลักษณะนี ้ เปนการอาศัยประสบการณ 

ความเชื่อมัน่  ลางสงัหรณของผูตัดสินใจมากาํหนด  เกณฑที่ใชประกอบการตัดสินใจขึ้นอยูกับ

ลักษณะของนสัิยของผูตัดสินใจ  แบงออกเปน  5 ประเภท  ดังนี ้

    3.1  บุคคลประเภทใชหลกัการไดนอยดีกวาไมไดเลย เปนบุคคลที่ระแวดระวัง 

ภัย ไมไววางใจในความไมแนนอน  มีประสบการณในทางคาดการณดานรายฉะนัน้จึงตัดสินใจเลือก

วิธีปฏิบัติที่แนใจวาประสบผลสําเร็จตํ่าสุด แตมีความแนนอน 

    3.2  บุคคลประเภทผูโชคดีเสมอ เปนผูมีประสบการณในทางคาดการณลวงหนา

ในแงดีไมคํานงึถึงความไมแนนอน เพาะเชือ่มั่นในความเชี่ยวชาญสูงสดุของตน 

    3.3  บุคคลประเภทใชหลกัประนีประนอม เปนบุคคลที่เหมาะสาํหรับอยูรวมใน

สถานการณทีป่ระกอบดวยบุคคลทั้งสองประเภทดังกลาวขางตน 

    3.4  บุคคลประเภทนยิมความเสมอภาค จะนําทางเลือกมาคิดถวงน้าํหนกัให

เทากันและเหมือนกนัหมด สวนการตัดสินใจจะพิจารณาจากคาสูงสุดของปริมาณตามที่คาดหวงั 

    3.5  บุคคลประเภทใฝสูงเกนิศักดิ์ คือจะพยายามรักษาโอกาสที่จะไดรับ

ประโยชนสูงสดุหรือปฏิบัติตามทางเลือกทีม่ีโอกาสเสยีนอยที่สุดนัน่เอง 

  จุมพล  หนิมพานิช (2533: 28 – 31) ใหความเห็นวา กระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร

ที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ ควรมีข้ันตอน  ดังนี ้

   1.  การระบุปญหา (Identification of Problem) ปญหาอาจเกิดขึ้นหลายรูปแบบ

ที่แตกตางกัน ปญหาทางปญหาผูบริหารอาจทราบไดทนัท ี เพราะเกดิขึ้นตอหนาฝาย 

   2.  การแสวงหรือคนหาทางเลือกตางๆ (Search for Alternatives) เปนการพิจารณา 

ถึงทางเลือกทีใ่ชในการแกปญหา  ผูบริหารควรแสวงหาทางเลือกไวหลายๆ ทางสําหรับการแกปญหา

และควรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค หาวิธีการแกไขปญหาที่ดีทีเปนไปได  ปญหาบางปญหา  อาจมี

ทางเลือกใหเหน็เดนชัดพอสมควร  แตบางปญหาอาจตองอาศัยผูที่ใกลชิดคุนเคยกับปญหามาชวย

หาทางแกไข 
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   3.  การประเมนิทางเลือกตางๆ (Evaluation of Alternatives) เปนการนําทางเลือก 

มาใหน้ําหนักเปรียบเทียบดคูวามสาํคัญของแตละทางเลือก โดยยึดหลักวาพยายามเลือกทางเลอืกที่

ใหประโยชนสูงสุด สําหรับวตัถุประสงคทีม่ีอยูกอนมีการประเมินทางเลือกควรมีการรวบรวมขาวสาร

หรือขอเท็จจริงทีถู่กตอง 

   4.  การตัดสินใจเลือกทางเลอืก (Choice of Alternatives) เปนขั้นที่ผูบริหาร

ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  การตัดสินใจจะเปนสิง่ที่ชวยใหเกิดความชดัเจนขจัด

บรรยากาศความไมแนนอกออกไป 
 4.4  กระบวนการตัดสินใจ 
  จํานง  พรายแยมแข (2529: 25 – 26) กลาววา  ในการตัดสินใจของคนเราแตละครั้ง

ไมวา จะเปนเรื่องเล็กหรือเร่ืองใหญก็ตาม  ยอมจะตองเปนไปตามกระบวนการอยางเดียวกันทั้งสิน้ 

เวนแตจะใชเวลามากนอยตางกนัในบางขั้นตอนเทานั้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับทักษะและความสามารถของ

แตละบุคคลเปนสําคัญ 

  ดังนัน้  เมื่อบุคคลเผชิญกบัสถานการณทีจ่ะตองแกปญหาโดยฉับพลนัทนัททีนัใด

หรือไมก็ตามขัน้ตอนสําคัญกอนเริ่มเขาสูกระบวนการตดัสินใจ ก็คือ  บุคคลนั้นจะตองมี

สติสัมปชัญญะที่มัน่คงไมต่ืนตระหนกตอเหตุการณที่กําลังเผชิญอยู และพรอมกนันัน้จะตองขจัด

อคติหรือความลําเอียง (รัก-โกรธ-กลัว-เขลา) ออกจากจิตใจใหหมดเสียกอน  แลวจึงเริ่มปฏิบัติไป

ตามขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึง่บอยครั้งทีเดยีวทีเ่ราจะเหน็

บุคคลบางคนชอบทําเรื่องเลก็ใหเปนเรื่องใหญ หรือเร่ืองงายใหเปนเรื่องยากเพราะความขาดสติ

และเมื่อมีอคติขณะที่ตัดสินใจแกปญหานัน้ๆ 

  รศนา  อัชชะกิจ (2537: 97) กลาวถึง กระบวนการตัดสินใจวา  กระบวนการตัดสินใจ

อยางมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการในลักษณะของทีมงานความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาที่

ปรับใหเขาใจตรงกันสําหรับปฏิบัติงานภายในกรอบ อยางเปนระบบ ข้ันตอนจะชวยใหทุกฝายเขาใจ

กลวิธี ในการเสนอขอคิดเห็นสามารถสื่อสารความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  ในกระบวนการคิดคน  ผู

ตัดสินใจตองพยายามทําใจเปนอิสระ พิจารณาใหรอบดาน กวางไกล อุทิศเวลาใหนามมากเพียงพอ

ไมรีบเรงจนเสียการงาน แมวา ทุกขั้นตอนจะดําเนินมาดวยดีแตเร่ิมตน  ถาตัดสินใจผิดพลาดการ

แกปญหายอมลมเหลวเปนธรรมดา  จึงกลาวไดวา  กอนจะตัดสินใจ แกปญหาใดๆ จะตองพิจารณา

ใหรอบคอบ คิดใหกวางไกล มีใจอิสระปราศจากอคติ  มีสติสัมปชัญญะ  จึงทําใหการตัดสินใจ

ผิดพลาดนอยที่สุด 
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 4.5  ขั้นตอนการตัดสนิใจ 
  จากกระบวนการตัดสินใจที่กลาวมาแลว พบวา การตัดสนิใจจะตองปฏิบัติอยางเปนไป

ตามลําดับข้ันตอนมีนกัการศึกษา และนักจิตวิทยาเสนอขั้นตอนการตัดสินใจไวหลายๆ แนวคิด

ดวยกนั  ดังนี้ 

  เกแลต (Gelatt.  1992: 70 – 75) กลาววา เหตุผลเปนรูปแบบพื้นฐานในการตัดสินใจ

ที่ดีซึ่งหลักการของการตัดสินใจ อยางมีเหตผุลนั้น  มีข้ันตอนตางๆ ดังนี ้

   1.  การระบุปญหา  เปนความสามารถในการบอกปญหาที่จะเกิดขึ้นเปนปญหาที่

สําคัญที่ตองไดรับการแกไข 

   2.  การกาํหนดจุดมุงหมาย  เปนการกาํหนดถึงเปาหมายของปญหา 

   3.  การวิเคราะห  เปนการใชความคิดเพื่อบงบอกถงึความเปนมา  ความสําคัญของ

ปญหา 

   4.  การตั้งสมมติฐาน  เปนความสามารถที่จะบอกถึงสาเหตทุี่เปนไปไดของปญหา 

   5.  การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เปนการเลือกทางเลือกออกมา เพื่อนําไปใชในการ

แกปญหาเปนการเลือกอยางมีเหตุผล และเปนสิง่ที่คาดวาจะใหประโยชนสูงสุด 

  กริฟฟทส (Griffiths.  1959: 94) ไดเสนอแนะวา  การตัดสินใจควรมีข้ันตอน  ดังนี ้

   1.  ศึกษาดูวาปญหา คืออะไร และวางขอบเขตของปญหานั้น 

   2.  วิเคราะหและประเมินผลปญหานั้น 

   3.  สรางเกณฑและมาตรฐานเพื่อประเมนิทางเลือก หรือการตัดสินใจ 

   4.  รวบรวมขอมูล 

   5.  หาทางเลือกหรือวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด 

   6.  ลงมือปฏิบัติตามทางเลือกที่ดีกวา โดย 

    6.1  วางโปรแกรมการแกปญหา 

    6.2  ควบคุมกจิกรรมในปญหานั้น 

    6.3  ประเมนิผลที่ไดและกระบวนการที่ทาํไป 

  วุฒิชัย  จํานง (2523: 76) กลาวถงึแนวคิดที่มีมาตั้งแตสมัยของ เฟร็ดเดอริค ดับเบิล

ยู เทเลอร (Frededric , W. Taylor) เกี่ยวกับเร่ืองการจัดการตามแนววิทยาศาสตรวาจริงๆ แลว 

ข้ันตอนที ่เทเลอร (Taylor) เสนอออกมานัน้เปนขัน้ตอนการแกปญหาซึ่งแนนอนวา กระบวนการ

ตัดสินใจจะใชกระบวนการขัน้ตอนในการแกปญหาเขามาเกี่ยวของดวยอยูเสมอ จึงแบงขั้นตอน

ตางๆ ดังนี ้
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   1.  การแยกแยะตัวปญหา  เปนการสรางความไมแนใจโดยการคนหาทําความ

เขาใจกับปญหาที่แทจริง เมือ่ผูทําการตัดสินใจมีความรูสึกวาไดเกิดปญหาขึ้นมา 

   2.  การหาขาวที่เกีย่วของกับตัวปญหานัน้  การที่จะเกิดปญหาใดๆ ข้ึน จําเปนตอง 

มีเหตุผล ฉะนัน้การหาขาวสารก็คือการเสาะหาสิ่งที่เปนสาเหตทุี่กอใหเกิดปญหานัน้ 

   3.  การประเมนิคาขาวสาร ในบรรดาขาวสารที่หามาไมไดหมายความวาขาวสาร

นั้นเกี่ยวของกบัตัวปญหาเสมอไป  จึงจําเปนตองมกีารประเมินคาดวูาขาวสารทีไดมาถูกตอง

เหมาะสมหรือไม  เพื่อจะไดมีการเสาะหาขาวสารเพิ่มเติม 

   4.  การกาํหนดทางเลือก เปนการที่พยายามจะครอบคลุมวิถทีางที่จะแกปญหา

ไดในหลายวิธทีางเลือกทุกทางอาจจะชวยเราแกปญหา แตอาจจะมีความสาํคัญหรอืจําเปน 

ตลอดจนความเหมาะสมในหลายๆ ระดับดวยกนั ฉะนัน้ความจาํเปนอยางหนึ่งคือการกําหนด

ทางเลือกที่มีความสาํคัญของการแกปญหา  เพื่อที่จะสรปุในการเลือกในขั้นตอไป 

   5.  การเลือกทางเลือก ในขัน้นี้เปนที่ยอมรับกันวาเปนการตัดสินใจอยางแทจริง 

แตยังไมสามารถกลาวไดวาสมบูรณ  เพราะจําเปนตองมีอีกขึ้นหนึง่ 

   6.  การปฏิบัติตามการตัดสนิใจ  เปนการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจ หรือ

ทางเลือกนั้นเราจะทราบไดวา การตัดสินใจนั้นถูกตองเพียงใดก็ข้ึนอยูกับวาสามารถที่จะแกปญหา

ที่ไดแยกแยะออกมาไดตามขัน้ตอนแรกไดหรือไม 

  อาภรณพันธ  จันทรสวาง (2525: 156) ไดสรุปข้ันตอนของการตัดสินใจเปน  4  ข้ัน 

ใหญๆ คือ 

   1.  การพิจารณาถึงตวัปญหา เพื่อดูวา  ปญหาที่แทจริงคืออะไร 

   2.  การพิจารณาทางเลือกตางๆ เพื่อการตัดสินใจ กลาวคือ ภายหลังจากที่พบ

ปญหาแลว จะตองพิจารณาทางเลือกตางๆ ที่จะใชแกปญหาซึง่มหีลายวธิ ี  

   3.  การประเมนิผลทางเลือกตางๆ เหลานัน้  เปนการประเมินทางเลือกวาทางเลือกใด 

เปนทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ดีกวาทางเลือกอื่นๆ ทัง้หมด 

   4.  การตัดสินใจเลือกทางเลอืกทีน่ําไปใชแกปญหา เมื่อไดทางเลือกแลวก็ตัดสินใจ 

เลือกทางเลือกนัน้สําหรับแกปญหาตอไป 

  จํานง พรายแยมแข (2529: 27) ไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจที่จะทาํ

การใดๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี ้

   1.  รวบรวมขอมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณนัน้ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

   2.  ประเมินคาและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล เพื่อที่จะแยกความจรงิออกจาก

ความเห็น  จนสามารถมองเห็นสาเหตทุี่แทจริงของเรื่องนั้นๆ ไดอยางชัดเจน 
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   3.  กาํหนดทางเลือกและทางออก สําหรับสถานการณและปญหาไวหลายๆ ทาง 

   4.  กาํหนดเกณฑอยางมหีลกัการ เพื่อใชคัดเลือกแนวทางหรือทางเลือกที่ดีที่สุด 

   5.  กาํหนดวัตถุประสงคและเปาหมายเกี่ยวกับส่ิงที่เราคาดหวงัจะใหสัมฤทธิ์ผล 

   6.  วางแผนปฏิบัติงานอยางรอบคอบตามวิธทีางที่เปนไปได 

   7.  ตัดสินใจลงมือดําเนินการจนบรรลุผลตามที่ตองการ 

  วุฒิชัย จํานง (2523: 76) ไดกลาวถึง รูปแบบของการตดัสินใจสั่งการไว  ดังนี ้

   1.  ตัดสินใจเองหลงัจากไดพบปรึกษากับผูบังคับบัญชาแลว 

   2.  ตัดสินใจเองโดยมิไดปรึกษากับผูใตบังคับบัญชา และมิไดชี้แจงเหตุผล ให

ผูใตบังคับบัญชาทราบ 

   3.  ตัดสินใจเองโดยมิไดปรึกษาผูใตบังคับบัญชา แตไดชี้แจงเหตุผล ให

ผูใตบังคับบัญชา ทราบภายหลัง 

   4.  ตัดสินใจเอง  โดยไดปรึกษาหารือกับกบัผูใตบังคับบัญชากอน 

   5.  รวมทาํการตัดสินใจกับผูใตบังคับบัญชา 

   6.  มอบหมายอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจใหแกผูใตบังคบับัญชา 

  บัญชา  อ้ึงสกลุ (2537: 2 – 4) ในการทํางานใดๆ มกัมีปญหาเกิดขึ้นเสมอ  ซึง่เปนสิ่ง

ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  โดยเฉพาะการตัดสนิใจแกปญหาของผูบริหารโรงเรียน  ซึง่เปนกระบวนการ

ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  ผูบริหารจะตองมีความรู  ความเขาใจ

และมีทักษะในการปฏิบัติ มีความเหน็วา วิธกีารแกปญหาที่ดีที่สุดควรมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี ้

   1.  การวิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) หมายถงึ  การสํารวจ

สภาพการณการทํางานในปจจุบัน และยอมรับวา ปญหาในการทาํงานเปนสิง่ที่หลกีเลี่ยงไมได

ดังนัน้ ผูบริหาร จึงตองพิจารณาสภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันของโรงเรียนวา  มีอะไรบางไรเปน

ปญหาจริงๆ อะไรเปนปญหาความรูสึก  ปญหานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  ขอมูลเกี่ยวกับปญหานั้นมี

เพียงพอหรือไม เชื่อถือไดมากนอยเพยีงใด และปญหาที่กําลงัเผชิญอยูนี้มีความเรงดวนมาก นอย

เพียงใดที่จะตองรีบดําเนนิการแกไข 

   2.  การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) เมื่อผูบริหารไดวิเคราะหสภาพการ

ทํางานในปจจบัุนจนสามารถระบุปญหาไดแลว และตองการใหเกิดผลอะไรในการแกปญหานั้น ใน

ข้ันนี ้เปนการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาวา  ปญหานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร มีสาเหตุมาจากอะไร 

   3.  การพฒันาทางเลือกในการแกปญหา (Develop Alternatives) คนหาวิธีการ

ตางๆ ในการดาํเนนิงานเพื่อแกปญหา  ภายหลงัจากการวิเคราะหปญหาจนทราบสาเหตุตางๆ ที่

ทําใหเกิดปญหานั้นอยางแนชัดแลว  เทคนิคการระดมสมองจะชวยใหเกิดการพฒันาทางเลือกใน 
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การแกปญหาไดหลายๆ ทาง  จากนัน้ จึงอภิปรายทางเลือกในการแกปญหาตางๆ วา สามารถ 

ทําใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่ตองการหรอืไม 

   4.  การประเมนิทางเลือกในการแกปญหา (Evaluate the Alternatives) เมื่อ ได

พัฒนาทางเลอืกในการแกปญหาหลายๆ ทางแลว ข้ันตอไป  ซึ่งมีความสําคัญ คือ  การประเมนิ

ทางเลือกในการแกปญหากอนตัดสินใจ 

   5.  การวางแผนดําเนินการ (Plan the Solutions) เมื่อผูบริหารไดประเมนิ

ทางเลือกในการแกปญหาแลว ข้ันนี ้เปนการนําทางเลือกที่ผานเกณฑประเมินแลวมาพิจารณาวา

แผงดําเนนิงานตอไป 

   6.  การดําเนินการ (Implement the Solutions) เปนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ

ซึ่งผูบริหารจะตองมีการติดตามผล และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนอยางใกลชิด 

ทั้งนี ้เพื่อปองกันการผิดพลาดในการดําเนินงาน 

   7.  การประเมนิผล (Evaluations) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการในการ

แกปญหาและการตัดสินใจ  เพื่อใหทราบวาแผนงานตางๆ เมื่อนาํไปสูการปฏิบัติแลว 

  กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 155) การตัดสินใจ หรือการวินจิฉัยสั่งการ  เปนหนาที ่ที่สําคัญ

ของผูบริหาร  ซึ่งในการตัดสินใจมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้  

   1.  ตัวผูตัดสนิใจ  หมายถึง  ผูที่มีหนาที่ในการตัดสินใจ โดยทั่วไป  ไดแก  ผูบริหาร

หรือผูนํา หรือผูมีหนาที่กระทําการตัดสินใจ  

   2.  จุดมุงหมาย ผูทีจ่ะทาํการตัดสินใจตองทราบจุดมุงหมายที่ชัดเจนและแนนอน

กอนทําการตัดสินใจ 

   3.  ทางเลือก พิจารณาทางเลือกตางๆ ที่จะเปนไปไดในการที่จะตัดสินใจแลว

จัดหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมไวหลายๆ ทาง หากทางเลือกทีน่ํามาพิจารณาไมมคุีณคา  การ

ตัดสินใจอาจไมประสบผลสําเร็จ 
 4.6  ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค 
  เกแลต (Gelatt.  1992: 69 – 79) กลาววา ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค 

เปนการผสมผสานระหวางหลังเหตุผลตามคําสั่งสอน และการใชสัญชาติญาณที่แหลมคม มาใชใน

การตัดสินใจอยางสรางสรรคการใชเหตุผลและสัญชาติญาณในการตัดสินใจ 

  คําแนะนําสาํหรับการทําตัวใหสนุกกับการตัดสินใจอยางสรางสรรค ก็คือ ใหใชเหตุผล

และสัญชาตญาณ ในการตัดสินใจในทีน่ี ้หมายถงึ  ความเอาใจใส ความเปนเหตุเปนผล และสิง่ที่

สามารถพิสูจนได  สวนสัญชาติญาณ  หมายถงึ  ความรูสึก  ความรูทีม่ีมาจากประสบการณเดิม  

หลักการที่เปนเหตุเปนผลมีองคประกอบ  ดังตอไปนี้ 
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   1.  การระบุปญหา เปนความสามารถในการบอกปญหาที่จะเกิดขึ้น  เปนปญหา 

ที่สําคัญที่ตองไดรับการแกไข 

   2.  การระบุวัตถุประสงค  เปนความสามารถในการกําหนดถึงเปาหมายของ

ปญหาวาตองการแกปญหาเพื่ออะไร 

   3.  การวิเคราะห เปนการใชความคิดเพื่อบงบอกถงึความเปนมา ความสําคัญ

ของปญหา 

   4.  ต้ังสมมติฐาน เปนความสามารถที่จะบอกถึงสาเหตุที่เปนไปไดของปญหา 

   5.  มทีางเลือกที่ดีที่สุด เปนการเลือกทางเลอืกออกมาเพื่อนําไปใชในการแกปญหา 

เปนการเลือกอยางมีเหตุผล และเปนสิง่ทีค่าดวาจะใหประโยชนสูงสุด 

  สวนวิธีการใชสัญชาติญาณ เปนการใชความรูจากประสบการณเดิม  ความรูสึกของ

ตนเองเขาไปตดัสินใจ 

  การตัดสินใจโดยใชเหตุผลและสัญชาติญาณมีความสัมพันธกัน  ซึ่งจาํเปนที่จะตอง

เรียนรู  โดยใชสมองทัง้สองซกี  ตองมีความกลาในการตดัสินใจ  จําเปนที่จะตองใชเหตุผลที่อยูใน

ขอบเขต และใชสัญชาติญาณ ในการใชเหตุผลคือการปฏิบัติอยูในขอบเขต สวนการใชสัญชาติญาณ

คือการปฏิบัติดวยขอบเขต 

  หลักการของสมองซีกซายและซีกขวา  สามารถนาํมาสนบัสนุนการตัดสินใจได การคดิ

แบบตะวันตกมักจะคิดดวยสมองซีกซาย คือ  การคิดแบบมีเหตุผล ใหลองใชสมองซีกซายตัดสนิใจ

แบบไมมีเหตผุลเราไมสามารถกระทําได 

 ในการตัดสินใจจะตองมีการพัฒนาทักษะการตัดสินใจทัง้สองแนว  คือ ตัดสินใจโดยใช

สมองซีกซายและสมองซีกขวา  แตไมจําเปนตองมทีักษะทั้งสองอยางเทากนั 
 4.7  งานวิจัยเกี่ยวของกับความสามารถในการตัดสนิใจอยางสรางสรรค 
  4.1.1  งานวจิัยตางประเทศ 
   เพอรโรน (Perrone.  1965: 254 – 257) ไดศึกษาการเลอืกอาชีพของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา  เด็กที่มีระดับเชาวปญญาสูงมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนดี  มีปญหา

สวนตัวนอย เลือกอาชีพที่มกีารแสดงออก และอาชพีทีท่าํความพอใจสวนตัวมาให และตองการ

ศึกษาตอในระดับสูงตอไป  เพื่อนาํตนไปสูจุดมุงหมายทีต้ั่งไวในชวีิตตรงกันขามกับเด็กที่มีระดับ

เชาวปญญาต่ํา และผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา  จะไมสนใจการแสดงออกของตน และต้ัง

จุดมุงหมายในงานอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตน 

   แพทเทอรสัน (Petterson.  1996: 3061 – A) ไดศึกษากลุมตัวอยางทีเ่ปนนกักรีฑา

หญิง ของสถาบันเอกชนขนาดเล็ก NA/A  จํานวน  53 คน และไมเปนนักกรฑีา  จํานวน  88 คน  



 63

เปรียบเทยีบการตัดสินใจ การศึกษาพบวา  ความพรอมในการตัดสินใจเลือกอาชพีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เปนการวัดโดย The Salience Inventory วัดความสําคัญของคานิยม 21 อยาง 

โดยการใชวัดคานิยม พบวา  นักกรฑีาหญงิและไมเปนนกักรีฑาหญงิมคีานิยม 2 ดาน  คือ  รูปแบบ

การใชชีวิตและความเชื่อแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  

สวนสถานภาพกับรูปแบบการใชชีวิตและความเชื่อไมมคีวามสัมพันธกัน  นกักรฑีามีความตองการ

เกี่ยวกับความพอใจดานการวางแผนดานอาชีพ และการบริการใหคําปรึกษา 

   ลาสกิน (Laskin.  1980: 4413 – A) ไดทําการศึกษาผลของโปรแกรมการตัดสินใจ 

ที่มีตอวุฒิภาวะทางอาชพีของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 132 คน  ผลปรากฏวา  กลุม

ตัวอยางที่เขารวมในโปรแกรมการทดลองไดคะแนนรวมจากแบบทดสอบพัฒนาการทางอาชพีสูง

กวากลุมควบคุม 

   โรบินสัน (Robinson.  1996: 243 – A) ไดศึกษาทางเลอืกพฤติกรรมสุขภาพของ

วัยรุน  ซึ่งปจจบัุนมีความรูเกีย่วกับกระบวนการตัดสินใจ  เร่ืองพฤติกรรมสุขภาพดอยกวาวยัรุน

สมัยกอน  จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี ้ จะใชทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

ดานสุขภาพโดยสอนตามทฤษฎี Ground Theory  มักจะคนหาประสบการณดานพฤติกรรมสุขภาพ

ของวัยรุน กลุมตัวอยางเปนวัยรุน 15 คน  อายุระหวาง 12 – 14 ป โดยการสัมภาษณขอมูลอยาง

ละเอียด วเิคราะหขอมูลโดยการเปรยีบเทยีบแบบเมตริก (Matrix) พบวา วัยรุนมีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจสุขภาพของวัยรุน คือ การประเมินคุณคา การยืนยัน การเลือก และ

การปองกนั ทัง้ 4 ประการ นีจ้ะผสมผสานออกมาเปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ สุขภาพวยัรุน 

มีการพฒันาสงูขึ้นในเรื่องความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ การสนับสนนุ 

ดานสุขภาพและรูปแบบอื่นๆ ความรูเกีย่วกับกระบวนการตดัสินใจที่ใชในการเลือกดานพฤติกรรม

สุขภาพของวยัรุน  ใชสําหรับการพัฒนาในสาขาสงเสรมิพยาบาลและสุขภาพ 
  4.7.2  งานวจิัยภายในประเทศ 
   อัญชลีพร  เตชะศิรินุกูล (2535: 64 – 66) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนวิชาวทิยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรชองนักเรียน 

ที่เรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาวทิยาศาสตรดวยยุทธวิธีการ

ตัดสินใจกับตามคูมือครู  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนกัเรียน 

ที่เรียนโดยใชชุดการสอนวิชาวทิยาศาสตร  ดวยยทุธวธิีการตัดสินใจกับนักเรียนที่ไดรับการสอน 

ตามคูมือครูแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  และความสามารถในการคิด

แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนดวยยทุธวธิีการตัดสินใจ  หลงั 

การเรียนสงูกวากอนการเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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   สุนทรี  วัฒนพนัธุ (2535: 92 – 93) ไดทําการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี  

อําเภอโพธิท์อง จงัหวัดอางทอง  จํานวน 70 คน  โดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรประเภท

ทดลองกับการสอนตามคูมอืครู  สรุปผลการคนควาไดวา  ความสามารถในการตัดสินใจของนกัเรียน

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองกับการสอนตามคูมือครู 

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และความสามารถในการตัดสินใจของนักเรยีน 

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองระหวางกอนการเรียนกับ 

หลังการเรียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 

   บุญยิง่  วรรณศิริกุล (2540: 81) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา

วิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 โรงเรียนชโินรส

วทิยาลยั  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 70 คน  โดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหา

ดวยวิธกีารทางวทิยาศาสตร กับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการตัดสินใจ

ของนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหาดวยวิธกีารทางวทิยาศาสตร กบั 

การสอนตามปกติแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการตัดสนิใจ

ของนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหาดวยวิธกีารทางวทิยาศาสตร และกลุม 

ที่ไดรับการสอนตามปกติมีความ สัมพนัธกนัทางบวกอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01จากการศกึษา

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรยีนรูที่ใหนกัเรยีนมีโอกาสแสดง ความคิดเหน็แบบ

ประชาธิปไตย และฝกตัดสนิใจดวยตนเองและการตัดสินใจของกลุมนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

สูงและมีความสามารถในการตัดสินใจสูงซึง่สอดคลองกบัการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมสราง 

องคความรู 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

  
 ผูวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค 

ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู  

เพื่อใหการวิจยับรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนด  ผูวจิัยไดดําเนนิการคนควาตามหัวขอ  ดังตอไปนี ้

 1.  ประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษาวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่1  ภาคเรียนที่ 1   

ปการศึกษา 2551  โรงเรียนขจรโรจนวิทยา  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  จํานวน   

5 หองเรยีน  นกัเรียนทั้งหมด  จํานวน  215 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั คร้ังนี ้เปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1         

ปการศึกษา 2551 โรงเรียนขจรโรจนวิทยา  เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร  จํานวน  1 หองเรียน  

นักเรียนทัง้หมด  จํานวน  43 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random  Sampling) โดย

ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Simple Unit) 

 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้เปนเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร  หนวยการเรียนรูที ่1 

สมบัติของสารและการจําแนก เร่ืองการจําแนกสาร 

 

ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง คือ  ภาคเรียนที ่1  ปการศกึษา 2551  โดยใชเวลา  

3 สัปดาห ๆ ละ  4 คาบ ๆ ละ  60 นาท ี รวม  12 คาบ  



 66

แบบแผนการทดลอง 
 การวิจยัครั้งนี ้เปนวิจยัเชงิทดลอง  ซึง่ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ 

One-Group Pretest – Posttest  Design (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ.  2531: 216)  

โดยมีรูปแบบ  ดังนี ้

 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 

    

RE T1 X T2 
    

 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

  RE  แทน กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย 

  T1  แทน การทดสอบกอนเรียน   

  X  แทน การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมสรางองคความรู 

  T2  แทน การทดสอบหลังเรียน   
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมสรางองคความรู 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 
 

 1.   ชุดกิจกรรมสรางองคความรู   
  1.1  ขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรมสรางองคความรู 
   1.  ศึกษาหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดประสงคการเรียนรู และ

ขอบขายเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจากหลักสตูรขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544   

   2.  ศึกษาเอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม  เพื่อเปนแนวทาง 

ในการจัดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 

   3.  ศึกษารายละเอียด  หลักการและแนวคดิที่เกี่ยวของกบัการสอนแบบสรางองค

ความรู  
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   4.  ศึกษาทฤษฎีและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจอยางสรางสรรค  

เพื่อเปนแนวทางในการนํามาสรางชุดกิจกรรม 

   5.  วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มโนมติ เนื้อหาวิชา และกิจกรรม 

การจัดการเรียนรูเร่ืองการจําแนก ชัน้มัธยมศึกษาปที่  1 

    6.  สรางชุดกจิกรรมสรางองคความรู  จํานวน  12 คาบ  โดยผูวิจัยไดปรับปรุง 

มาจากขั้นตอนและหลกัการสรางชุดกิจกรรมของ บัทส (Butts.  1974: 85) เนลสัน และ เลอเบียร 

(Nelson; & Lorbeer.  1975: 247) และ เดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover. 1976: 

388 ) ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด  ดังนี ้

    6.1  ชื่อชุดกิจกรรมสรางองคความรู คือ บอกใหทราบถึงหัวเรื่องที่ตองเรียนรู 

    6.2  คําชี้แจง คือ อธิบายวิธกีารใชชุดกิจกรรม 

    6.3  จุดประสงคการเรียนรู คือ การระบุพฤติกรรมการเรยีนรูตามหลักสูตร 

    6.4  เวลา คือ การระบุจํานวนเวลาวา  กิจกรรมนั้นใชเวลาเพยีงใด 

    6.5  กิจกรรมการเรียนรู คือ วิธกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูไวเปนขั้นตอน

เพื่อใหบรรลุจดุประสงคการเรียนรูโดยยึดตามรูปแบบของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2550: 3 – 7)  ซึ่งประกอบดวย  5 ข้ันตอน  ดังนี ้

     6.5.1  ข้ันแนะนํา  หมายถงึ  ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายของบทเรยีน

และมีแรงจูงใจในการเรียนรู  ใหผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอการเรียนรู  โดยสรางสถานการณที่เปน

ปญหาที่กอใหเกิดความขดัแยงทางปญญาเพื่อใหเกิดองคความรูใหม  

    6.5.2  ข้ันทบทวนความรูเดิม  หมายถงึ  ผูเรียนแสดงออกถึง ความรู

ความเขาใจเดิมที่มีอยูในเรื่องทีก่ําลงัจะเรยีนรู   

    6.5.3  ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด  หมายถึง เปนขั้นตอนทีสํ่าคัญของการจัด 

การเรียนรูตามแนวทางสรางองคความรู คือ  ผูเรียนจะตองดําเนนิกิจกรรมสืบคนขอมูลจากแหลง 

การเรียนรูตางๆ เพื่อนาํมาอภิปรายและสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกนั และทาํ 

การตรวจสอบความรู  ความคิดใหมที่ผูเรียนสรางขึน้  

     6.5.4  ข้ันนาํความคิดไปใช  หมายถงึ  ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิด หรือ

ความรูความเขาใจมาพัฒนา  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

     6.5.5  ข้ันสะทอนความคิด  หมายถงึ  ผูเรียนจะไดทบวนความคิด   

ความเขาใจ  โดยการเปรียบเทียบความคดิ  ระวางความคิดเดิมกับความคิดใหม 

    6.6  คําถามทายกิจกรรม คือ การกาํหนดคําถามตามจดุประสงคการเรียนรู

ใหนักเรียนตอบ  
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    6.7  การตรวจคําตอบ คือ การใหนกัเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง  โดยดูจาก

แบบเฉลยคําตอบ   
  1.2  วิธีหาคณุภาพของชดุกิจกรรม 
   1.  นําชุดกจิกรรมสรางองคความรู ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาวทิยาศาสตร  

จํานวน 2 ทาน และผูเชีย่วชาญทางการวดัและประเมินผล 1 ทาน  ตรวจสอบ เพื่อหาความเทีย่งตรง 

เชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหา  ภาษา  ความสอดคลองของ

จุดประสงคการเรียนรู และความเหมาะสมของเวลา  ตลอดจนขอบกพรองตางๆ  

   2.  นําชุดกจิกรรมที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณความเที่ยงตรง 

ตามเนื้อหา  โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00  

   3.  นําชุดกจิกรรมสรางองคความรู ที่ปรับปรุง  แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสรางองคความรู   

โดยดําเนนิการ  ดังนี ้

    3.1  ทดลองกลุมเล็ก 5 คน  เพื่อหาขอบกพรองของชดุกจิกรรม  แลวนาํมา

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกบัผูเรียนอีกครัง้ 

    3.2  ทดลองภาคสนาม  นาํชุดกิจกรรมสรางองคความรู ที่ปรับปรุงแกไขแลว

ไปทดลองใชกบันักเรียน  30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสทิธิภาพ  โดยเกณฑที่ใชในการ

ปรับปรุงชุดกิจกรรม  พิจารณาจากการตอบคําถามในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบทายชุดกิจกรรม  

ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  

     80  ตัวแรก  หมายถงึ  คะแนนเฉลีย่ของนกัเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถามใน

แตละชุดกิจกรรม  ไดคะแนนไมตํ่ากวา  80 %  

     80  ตัวหลงั  หมายถงึ  คะแนนเฉลีย่ของนกัเรียนทั้งหมดที่ทาํแบบทดสอบ

ทายชุดกิจกรรม ไดคะแนนไมตํ่ากวา  80 %  

    เมื่อพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง ถาไดตามเกณฑมาตรฐาน  

80/80 ก็ถือวา เปนชุดกิจกรรมที่สมบูรณ แตถาไมถึง 80/80  ถือวา เปนชุดกิจกรรมที่ไมสมบูรณ

ตองปรับปรุงแกไข 

     ชุดกิจกรรมที ่1  สมบัติของสาร และการจําแนกประสทิธิภาพ 81.03/82.67 

     ชุดกิจกรรมที ่2  สารเนื้อเดียว  ประสิทธิภาพ  82.44/83.33 

     ชุดกิจกรรมที ่3  สารละลาย  ประสิทธิภาพ  81.67/81.43 

     ชุดกิจกรรมที ่4  สารเนื้อผสม  ประสิทธิภาพ  81.94/82.22  

   4.  นําชุดกจิกรรมที่มีประสิทธิภาพไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที ่1  

เร่ือง การจําแนกสาร  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบมีข้ันตอน  ดังนี ้

  2.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และการสรางแบบทดสอบ และ 

การเขียนขอสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  2.2  ศึกษาจุดประสงคการเรยีนรูและเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  เร่ือง การจําแนกสาร โดยแบงพฤตกิรมตางๆ ออกเปน  4 ดาน  คือ  

   2.2.1  ดานความรู – ความจาํ  

   2.2.2  ดานความเขาใจ   

   2.2.3  ดานการนําไปใช   

   2.2.4  ดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

แบบเลือกตอบ  5 ตัวเลือก  เร่ือง การจําแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  จํานวน  40 ขอ 

  2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  

ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาวทิยาศาสตร  จํานวน  2 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางการวัด และ

ประเมินผล 1 ทาน ตรวจสอบลักษณะของคําถาม ตัวเลอืก ภาษาที่ใช โดยใชดัชนีความสอดคลอง

ระหวางจุดประสงคกับพฤตกิรรมที่ตองการวัด  ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ทีม่ีคาระหวาง 

0.67 – 1.00 

  2.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ที่

ไดรับการตรวจแกไขแลว  ไปทดสอบกับนกัเรียนที่เรียนเรื่อง การจาํแนกสาร มาแลว ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง  จํานวน  100 คน  

  2.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  

ไปตรวจใหคะแนน  โดยใหคะแนน  1 คะแนน  สําหรับขอที่ตอบถูก และให  0 คะแนนสาํหรับขอที่

ตอบผิด หรือไมตอบ หรือตอบเกิน  1 คําตอบ 

  2.7  นําผลการทดสอบมาวเิคราะหเปนรายขอ  เพื่อหาคาความยาก (P) และหาคา

อํานาจ (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใช

เทคนิค  27 % ของ จุง เตหฟาน  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ( p ) อยูระหวาง  0.20 – 0.80 

และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จาก 40 ขอ  คัดเลือกไวจํานวน  30 ขอ แบบทดสอบมีคา

ความยากงายระหวาง  0.20  – 0.77 และคาอํานาจจาํแนกระหวาง 0.20 – 0.66 
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  2.8  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลว  จํานวน  30 ขอ ไปทดสอบกับนกัเรียนที่เรียน

เร่ือง การจําแนกสาร มาแลว ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  100 คน  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบโดยใชสูตร K-R 20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 123) ไดคา

ความเชื่อมัน่  0.73  

  2.9  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  

ไปใชกับกลุมตัวอยางสําหรับการวิจยัตอไป 
 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางตามขั้นตอน  ดังนี ้

  1.  ศึกษาคนควาวธิีการสรางแบบประเมินความสามารถในการตัดสินใจ  อยาง

สรางสรรคทางวทิยาศาสตร  จากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับทฤษฎี  ความหมายของ

ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

  2.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร  

จํานวน  8 สถานการณ  แตละสถานการณสรุปเปน  6 ข้ันตอน  คือ 

   2.1  การระบปุญหา  

   2.2  การกําหนดจุดมุงหมาย 

   2.3  การตั้งสมมติฐาน 

   2.4  การวิเคราะห 

   2.5  การเลือกทางที่ดีที่สุด  

   2.6  การเลือกทางเลือกโดยใชความรูเดิมทางวิทยาศาสตร  

  3.  ลักษณะแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจเปนแบบสถานการณ

ประเภทปลายเปด (Open Form)  จํานวน  8 สถานการณ  48 ขอ 

   ตัวอยาง  แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตร 

    โปรดอานสถานการณตอไปนี้ แลวพิจารณาวา ถานกัเรียนอยูในสถานการณ

ดังกลาวนกัเรยีนจะมีการตัดสินใจอยางไร สําหรับการตัดสินใจนั้น ประกอบเกณฑในการตัดสินใจ 

ตอไปนี้ 

   3.1  การระบุปญหา  หมายถงึ  ความสามารถในการบอกปญหาจากสถานการณได 

   3.2  การกําหนดจุดมุงหมาย  หมายถงึ  ความสามารถในการกาํหนดเปาหมายของ

ปญหาวาตองการแกไขปญหาเพื่ออะไรจากสถานการณที่กําหนดให 
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   3.3  การตั้งสมมติฐาน  หมายถงึ  ความสามารถในการบอกวิธกีารแกปญหา

ลวงหนากอนคนควาหาขอมูล 

   3.4  การวิเคราะห  หมายถงึ  ความสามารถในการใชความคิดเพื่อบงบอกถึงความ

เปนมาและความสําคัญของปญหา 

   3.5  การเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด  หมายถึง  ความสามารถในการบอกถงึแนวทาง

แกปญหาที่คาดวาจะใหประโยชนสูงสุด   

   3.6  การเลือกทางเลือกโดยใชความรูเดิมทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  การใช

ความรูและประสบการณเดมิทางวทิยาศาสตรเขาไปตัดสนิใจแกปญหาในสถานการณได 

  4.  นําแบบทดสอบที่สรางขึน้ไปใหผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน  ตรวจสอบลักษณะของคําถาม 

ตัวเลือก  ความสอดคลองระหวางจุดประสงค กับพฤตกิรรมที่ตองการวัด  ภาษาที่ใช  เพื่อนาํมา

ปรับปรุงแกไข 

  5.  คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยมคีาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

 ที่มีคา ระหวาง 0.67 – 1.00  

  6.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

ที่ไดรับการตรวจแกไขแลว ไปทดสอบกับนกัเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  100 คน  เพื่อหา

คุณภาพของแบบทดสอบ 

  7.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

ไปตรวจใหคะแนน  ซึ่งเปนการประเมินผลโดยอิงคเกณฑรูบริคส (Rubrics Score)  โดยการแบงระดับ

การใหคะแนนแตละขอเปน  3 ระดับ คือ 3,  2 และ 1   ซึง่ หมายถงึ  ดี  พอใช  และควรปรับปรุง 

ตามลําดับ  โดยการใหคะแนนแตละขอยอยจะเปนอิสระตอกัน  เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลว 

นํามาวิเคราะห  ดังตอไปนี ้

  8.  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาอาํนาจจําแนก (t) ของแตละขอในสถานการณหนึง่ๆ 

โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง – กลุมตํ่า  แลวคัดเลือกขอสอบทีมีคาอาํนาจจําแนก (t) ที่มีนยัสําคัญทาง

สถิติอยางนอย .05  ข้ึนไป  แบบทดสอบมคีาอํานาจจาํแนก 2.59 – 4.35 

  9.  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว  จํานวน  4 สถานการณ  24 ขอ  ไปทดสอบกับนักเรียน 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  100 คน  เพือ่หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธกีารหาสัมประสิทธิ์

แอลฟา  (α - Coefficient) ของ  ครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 125)  ไดคา 

ความเชื่อมัน่ 0.81 

  10.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว  ไปใชกับกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนนิการทดลอง  ดังนี ้

 1.  สุมนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  โดยการจับฉลากหองเรียนมา 1 หอง (จํานวนนักเรียน  

43 คน) จากจาํนวนนักเรียน  5 หองเรียน 

 2.  แนะนาํวธิกีารและบทบาทของนักเรยีนในการเรียนการสอน 

 3.  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

 4.  ดําเนนิการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูเปนเวลา  3 สัปดาห รวม  

12 คาบ 

 5.  เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนรูตามกาํหนดแลว  ทําการทดสอบหลงัเรียน (Posttest)   

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

 6.  ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร และแบบทดสอบวัด 

ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร แลวนาํผลคะแนนทีไ่ดมาวิเคราะห

โดยวิธกีารทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอไป  

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีนที่ไดรับการสอน  โดยใชชดุ

กิจกรรมสรางองคความรู  กอนเรียนและหลังเรียน  โดยการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ t – test 

Dependent Simple 

 2.  ศึกษาความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนักเรียน 

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู  กอนเรียน และหลังเรียน  โดยการวิเคราะห

คะแนนเฉลีย่ t – test Dependent  Simple  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.  สถิติพื้นฐาน  
   1.1  หาคาเฉลีย่คํานวณจากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 137)  
   

     
n
∑Χ

=Χ  
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    เมื่อ  Χ   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

         ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           n   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 

   1.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนน คํานวณจากสูตร  

(พวงรัตน  ทวรัีตน.  2540: 143) 
 

    
( )

( )1

22

−

Χ−Χ
= ∑∑

nn
n

S  

 

  เมื่อ  S   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    n    แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

         ∑Χ   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

        ∑Χ 2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

 
  2.  สถิติที่ใชตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
   2.1  หาคาความเที่ยงตรงของชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร โดยใชดัชนีความ

สอดคลอง  คํานวณจากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 117)       
 

    
Ν

= ∑R
IOC  

 

    เมื่อ  IOC     แทน คาดัชนีความสอดคลอง 

      ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

      Ν       แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   2.2  หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยวเิคราะหขอสอบเปนรายขอใชเทคนิค 27% จากตารางวิเคราะหขอสอบ

ของ จุง เตห ฟาน (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ.  2543: 334 – 360)  

   2.3  หาคาอาํนาจจาํแนก (t) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ

อยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร  โดยใชเทคนิค  25% ของกลุมสูง-กลุมตํ่าแลวใชวธิแีจกแจง  



 74

t-distribution  จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 132) 
 

    1;
22

−=

+

Χ−Χ
= ndf

n
S

n
S

t

L

L

H

H

LH  

 

    เมื่อ    t    แทน คาที่ใชพจิารณาของการแจกแจงแบบท ี

      HΧ  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุมสูง 

             LΧ  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุมตํ่า 

      2
HS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง 

      2
LS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมตํ่า 

      Hn  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมสูง 

      Ln   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตํ่า 
 

   2.4  หาคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยใชสูตร 

KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 123) 
 

    
⎪⎭

⎪
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⎪⎩
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⎨
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    เมื่อ  ttr   แทน ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

      n   แทน จํานวนขอสอบแบบทดสอบ 

      p   แทน สัดสวนของผูทําถกูในขอหนึ่งๆ   

          
งหมดจํานวนคนทั้

ทําถูกจํานวนคนที่
=   

      q   แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ  1- p  

      2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 

   2.5  หาคาความเชื่อมัน่ (α) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยาง

สรางสรรคทางวทิยาศาสตร โดยวธิีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 

125) 
 



 75
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    เมื่อ  α   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

      n   แทน จํานวนขอ 

      2
iS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

      2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 

   2.6  หาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมสรางองคความรู ใชสูตร  E1/E2  ดังนี้   

(เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต.  2528: 295) 
    สูตรที่ 1 

       
100

1

×
Α
Ν

Χ
= ∑E  

 

  เมื่อ  E1    แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชดุกิจกรรมคิดเปน 

        รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด 

        และการประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 

    ∑Χ  แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและการประกอบกิจกรรม 

        ระหวางเรียนของผูเรียน 

    Ν   แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 

    Α   แทน    คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและการประกอบกิจกรรม 

        ระหวางเรียน 
 

    สูตรที ่2  

       
100

2

×
Β
Ν

= ∑F
E     

 

  เมื่อ  E2    แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชดุกิจกรรมคิดเปนรอยละ 

        ของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายกิจกรรม 

    ∑F  แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบทายกจิกรรมของผูเรียน 

    Ν   แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 

    B  แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบทายกิจกรรม 
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  3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน  คํานวณ

จากสูตร t–test Dependent Sample (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 165 – 167) 
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   เมื่อ  t   แทน คาที่ใชพจิารณาการแจกแจงแบบท ี

     D   แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

     n   แทน จํานวนคูของคะแนนจากการสอบครั้งแรกและครั้งหลงั 

     ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 

         หลังการใชชุดกิจกรรม 

     ∑ 2D แทน ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 

         หลังการใชชุดกิจกรรมแตละตัวยกกาํลังสอง 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ลักษณะที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจยัไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้

 n  แทน จํานวนนักเรยีนกลุมตัวอยาง 

 Χ   แทน คะแนนเฉลีย่ 

 S.D. แทน คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

 t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t – test  dependent  samples 

 **  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจยัไดเสนอตามลําดับ

ดังนี ้

 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการจัด 

การเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูกอนเรียนและหลังเรียน 

 2.  ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนกัเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูกอนเรียนและหลงัเรียน 
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 1.   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรระหวางกอนเรยีนกบัหลงัเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใช  ชุดกิจกรรมสรางองคความรู  โดยใชวิธทีางสถิติ  t – test  แบบ  dependent  samples  

ไดผล  ดังตาราง  2 

 

ตาราง 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนที่สอนโดยใชชุด 

     กิจกรรมสรางองคความรูทางวทิยาศาสตร     
 

ทดสอบ n Χ  S.D. t 

     

กอนเรียน 43 14.47 3.47  

    18.34** 

หลังเรียน 43 18.51 3.61  
     

t(.01;df 42) = 2.42 

  

 จากตาราง 2  แสดงวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมสรางองคความรู

ทางวทิยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  
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 2.  ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคระหวางกอนเรียนกับหลงัเรยีนที่ไดรับ 

การจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมสรางองคความรูทางวทิยาศาสตร  โดยใชวิธทีางสถิติ  t – test  แบบ  

Dependent  Samples  ไดผล  ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3   ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนที่สอนโดย 

     ชุดกิจกรรมสรางองคความรูทางวิทยาศาสตร   
 

ทดสอบ n Χ  S.D. t 

     

กอนเรียน 43 47.30 12.54  

    16.08** 

หลังเรียน 43 51.02 12.68  
     

t(.01;df 42) = 2.42 

 

 จากตาราง 3  แสดงวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสราง 

องคความรู ทางวิทยาศาสตรมีความสามารถในการตัดสนิใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

หลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัครั้งนี ้ เปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมสราง 

องคความรูที่มตีอผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  การศึกษามีรายละเอียดและผลการวจิัย  ดังนี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู 

 2.  เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา 

ปที่ 1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกจิกรรมสรางองคความรู 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูหลังเรียน  มีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน 

 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูหลังเรียน  มี 

ความ  สามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคสูงกวากอนเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551  โรงเรียนขจรโรจนวทิยา  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  5 หองเรียน  นักเรยีน

ทั้งหมด  จํานวน  215 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั คร้ังนีเ้ปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1         

ปการศึกษา 2551  โรงเรียนขจรโรจนวิทยา  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร   จํานวน 1 หองเรียน 

นักเรียนทัง้หมด  จํานวน   43  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple  Random  Sampling) 

โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Simple  Unit) 
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 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้ เปนเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร  หนวย 

การเรียนรูที่ 1 สมบัติของสารและการจําแนก  เร่ืองการจาํแนกสาร 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 

  1.  ชุดกจิกรรมสรางองคความรู  

  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 
 วิธีดําเนินการทดลอง   
  ผูวิจัยดําเนนิตามขั้นตอน  ดังนี ้

  1.  สุมนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  43 คน 

  2.  แนะนาํขั้นตอนการทํากจิกรรมและบทบาทของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู 

  3.  ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร และ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการตัดสนิใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

  4.  ดําเนนิการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูทางวทิยาศาสตร  

เวลา 12 คาบ  

  5.  เมื่อเสร็จส้ินการสอนทาํการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียนวทิยาศาสตร และแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตร 

  6.  นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลวนาํคะแนนมาวิเคราะห  โดยวิธีการทาง

สถิติ  เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิเคราะหขอมลู  ไดดําเนนิการ  ดังตอไปนี้ 

  1.  หาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของ

คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร   

  2.  ตรวจสอบสมมติฐานขอ 1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

ระหวางกอนเรยีนกับหลงัเรียน โดยใช  t – test  แบบ  Dependent  Samples  

  3.  ตรวจสอบสมมติฐานขอ 2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตดัสินใจอยาง

สรางสรรคทางวทิยาศาสตรกอนเรียนกับหลังเรียน โดยใช t – test  แบบ  Dependent  Samples 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู  สรุป

ผลได  ดังนี ้

 1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  

 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูมีความ สามารถ

ในการตัดสินใจอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนยัสําคัญสถิติที่ระดับ .01  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค

ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู   

ผลการศึกษาคนควาอภิปรายได  ดังนี ้
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1  

ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวในขอที่ 1  จากผลการวิจยัดังกลาวอภิปรายได  ดังนี ้ 

  ชุดกิจกรรมสรางองคความรู  เปนชุดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีรูปแบบ

กิจกรรมทีห่ลากหลาย  เพื่อกระตุนใหผูเรียนตื่นตัวอยูตลอดเวลา และมีการเชื่อมโยงวิธ ี

การเรียนรูในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง โดยนาํประสบการณหรือความรูเดิมมาผสมผสานกบัความรูใหม 

เพื่อใหเกิดเปนความรูของผูเรียนเอง  โดยแบงขั้นตอนการจัดการเรียนรูออกเปน 5 ข้ัน  ไดแก   

   ข้ันที่ 1  ข้ันแนะนํา เปนขั้นทีผู่เรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายของบทเรยีนและมีแรงจูงใจ

ในการเรียนรู  โดยใหผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอการเรียนรู โดยสรางสถานการณที่เปนปญหาที่กอใหเกิด

ความขัดแยงทางปญญาเพือ่ใหเกิดองคความรูใหม  

   ข้ันที่ 2  ข้ันทบทวนความรูเดิม เปนขั้นที่ผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิม

ที่มีอยูในเรื่องที่กําลงัจะเรียนรู  ข้ันนี ้เปนขั้นทีท่ําใหเกิดความขัดแยงทางปญญา ซึง่จะนําไปสูการสราง

ความรูใหมของผูเรียน  

   ข้ันที่ 3  ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด เปนขั้นตอนสําคัญทีเ่ปนหวัใจของการจัดการเรียนรู

ตามแนวทางสรางองคความรู คือ ผูเรียนจะตองดําเนินกิจกรรมสืบคนขอมูลที่ไดมาจากขัน้ทบทวน
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ความรูเดิมจากแหลงการเรยีนรูตางๆ  เพือ่นํามาอภิปรายและสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  เพื่อ

ทําใหเกิดความกระจางในความรูไดมากทีสุ่ด และทําการตรวจสอบความรูความคิดใหมที่ผูเรียนสราง

ข้ึน  

   ข้ันที่ 4  ข้ันนาํความคิดไปใช เปนขัน้ที่ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิด หรือความรูความ

เขาใจที่ไดมาใหม ในสถานการณตางๆ  เชน  การแกปญหา การตัดสิน และการออกแบบ การทดลอง 

จนทาํใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดประมวลองคความรู  เพื่อนาํไปใชให

เกิดประโยชนไดมากที่สุด  

   ข้ันที ่5  ข้ันสะทอนความคิด เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดทบทวนความรู ความคิด ความ

เขาใจ ในความรูที่สรางขึน้ใหมกับความรูเดิม  โดยการเปรียบเทียบความคิด  ระวางความคิดเดิมกบั

ความคิดใหมที่ไดผานขัน้การทบทวนความรูเดิมมาแลว  พรอมทัง้แสดงความคิดเหน็ ความรูสึกในเรื่อง

ที่เรียนรูมาแลว จนผูเรียนสามารถประเมนิผลการเรียนรูได  

   ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู  ทั้ง 5 ข้ัน  จากชุดกิจกรรมสรางองคความรูไดสงผล  ทําให

นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง การจําแนกสารไดดีข้ึน  ซึง่ทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น

ตามไปดวย  ดังนัน้  ชุดกิจกรรมสรางองคความรู สงผลใหผูเรียนเกดิการเปลี่ยนแปลงมโนมต ิคือ 

นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน  เพราะครูจะไมเปนผูใหคําตอบกับนกัเรียนเหมือนกอน  การเรียนรูจะ

ข้ึนอยูกับการแลกเปลี่ยนประสบการณของนกัเรียนกับเพื่อนและครู ซึง่เปนการเรียนแบบรวมมือ  จึงมี

การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในระหวางกลุมนักเรียน จะทําใหนกัเรียนมคีวามคิดทีช่ัดเจน ไดสะทอน

ความคิดเหน็และสามารถใหเหตุผลกับแนวคิดเห็นของตนเองได นักเรยีนจะไดรับประสบการณในการ

ต้ังสมมติฐานการทาํนาย การจัดกระทาํกบัวัสดุอุปกรณ การนําเสนอปญหา  การแสวงหาคําตอบ  การ

สรางจินตนาการ  การสืบเสาะหาความรู และการคิดประดิษฐส่ิงตางๆ  โดยอาศัยกระบวนการสาํรวจ

และลงมือปฏิบัติจริง  จึงทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น  ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นตามไปดวย 

   การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมสรางองคความรูเปนการสรรคสรางความรู เปนวิธ ี

การเรียนรูที่ผูเรียนตองแสวงหาความรูและสรางสรรคความรูความเขาใจขึ้นดวยตนเอง ความแข็งแกรง  

ความเจริญงอกงามในความรูจะเกิดขึ้น เมือ่ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

คนอื่นๆ หรือไดพบสิ่งใหมๆ แลวนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  มีความ

คงทนในการเรียนรู ซึง่สอดคลองกับ สุวฒัน  นยิมคา (2531: 25 – 126) ไดกลาววา ในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรนั้น ผูเรียนจะเรียนรูไดดียิ่งขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการคนควาความรู

นั้นดวยตนเองมากกวาการบอกความรูใหกบัผูเรียนโดยตรง ซึ่งการเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนไดมี

การพัฒนาความรู  ความคิด  ความเขาใจในเนื้อหา และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรไดเปนอยางด ี
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สาคร  ธรรมศักดิ์ (2541: บทคัดยอ) พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่4  ที่ไดรับการสอนตามแนว คอนสตรัคติวิซึม

แบบรวมมือกบัการสอนตามคูมือครู  แตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงทาํใหผูเรียนที่ไดรับการจดัการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมสราง

องคความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค 
  จากการศึกษาพบวา  ความสามรถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู พบวา  

ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตรหลังเรยีนสงูกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวในขอที่ 2  จากผลการวิจยั

ดังกลาวอภิปรายได  ดังนี ้ 

  ชุดกิจกรรมสรางองคความรูเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหนกัเรียนมี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดวยวธิีการที่ตางๆ กนั ซึ่งนาํไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญาที่

สามารถคลี่คลายสถานการณที่เปนปญหาหรือขจัดความขัดแยงทางปญญาได โดยนาํความรูไปใช

ในชีวิตประจาํวันและตัดสินใจเกี่ยวกับการแกปญหาและประเด็นตางๆ ในปจจุบันหรือในอนาคตได

อยางเหมาะสม ในชุดกจิกรรมสรางองคความรูมีไดมีการแทรกขั้นตอนที่ฝกการตัดสินใจอยู 6 ข้ัน  ซึง่

เปนการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถฝกการตัดสินใจไดดวยตนเอง  ไดแก   

   ข้ันที่ 1  ข้ันการระบุปญหา เปนขั้นที่ผูเรียนสามารถบอกถึงปญหาที่เกิดขึ้น หรือ

การคาดการณลวงหนาวา จะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นจากสถานการณนั้น ๆ โดยอาศัยความรูเดิมหรือ

ประสบการณที่เคยพบมาบางแลว   

   ข้ันที่ 2  ข้ันการกําหนดจุดมุงหมาย  เปนขัน้ที่ผูเรียนเมื่อรูปญหาทีเ่กิดขึ้น หรือ

คาดการณไดวา  จะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นแลว ยงัตองสามารถระบุใหชัดลงไปวา  ปญหาที่เกิดขึ้นหรือ

จะเกิดขึ้นนั้นอยูตรงไหน ประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง และจาํเปนตองแกไขตรงจุดไหน

กอนหลัง  

   ข้ันที่ 3   ข้ันการตั้ง สมมติฐาน  เปนขั้นที่เมื่อผูเรียน ไดทําการวิเคราะหปญหาแลว

สามารถบอกวธิีการแกปญหาลวงหนากอนการคนควาหาแนวทางการแกไข โดยอาศัยการสังเกต 

ความรู และประสบการณเดมิ  โดยการตั้งสมมติฐานอาจถูกหรือผิดก็ได ซึ่งจะทราบไดภายหลงัการ

คนควาหาขอมูล  

   ข้ันที่ 4  ข้ันการวิเคราะห เปนขั้นที่ผูเรียนตองวิเคราะหถงึสาเหตุของปญหาวา  

เกิดขึ้นไดอยางไร  โดยผูเรียนจะตองทําการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ หรือทําการ
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ทดลอง รวมทัง้สอบถามจากผูรูเพื่อที่จะนาํขอมูล ที่ไดมาสรุปถึงสาเหตุของปญหาทีเ่กิดขึ้น และหา

วิธีการแกไขปญหาได   

   ข้ันที่ 5  ข้ันการเลือกทางที่ดีที่สุด  เปนขั้นที่ผูเรียนไดเลอืกแนวทางในการแกไข

ปญหา โดยแนวทางที่ผูเรียนเลือกแกไขปญหานั้นตองเปนแนวทางที่มีความสอดคลองกับ

จุดมุงหมายและขอมูลที่คนควา รวมทัง้ เปนทางเลือกทีใ่หผลสูงสุดในการแกไขปญหาดวย  ซึ่ง

แนวทางในการแกไขปญหาจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรู ความเขาใจ  รวมทั้งความคิดสรางสรรค

ของผูเรียนเอง   

   ข้ันที ่6  ข้ันการเลือกทางเลือกโดยใชความรูเดิมทางวทิยาศาสตร เปนขั้นการเลือก

ทางเลือกที่ใชแกไขปญหาโดยใชความรูทีไ่ดจากประสบการณเดิมทางวิทยาศาสตรเขาไปตัดสินใจ

แกไขปญหา เพื่อใหไดแนวทางการแกไขปญหาที่เปนไปตามกฎ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร  

   ซึ่งแตละขั้นเปนการฝกการตดัสินใจในสถานการณที่เปนวิทยาศาสตร และเปน 

การตัดสินใจทีเ่ปนประโยชนตอสังคม โดยนักเรียนจะไดฝกและเลือกตดัสินใจดวยตนเองโดยใช

ความคิดอยางมีเหตุผล ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี  วฒันพันธ (2535 : 92 – 93) ไดทํา 

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2  ใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองกับการสอนตามคูมอืครู 

ผลการวิจยั  พบวา  ความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม

โครงงานวทิยาศาสตรประเภททดลองกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01  โดยการเรียนรูแบบสรางองคความรูไดฝกการตัดสินใจ  ตลอดเวลาของการทาํกิจกรรม

โดยใชหลักวิทยาศาสตรและสัญชาติญาณทําใหนกัเรียนมีความกลาทีจ่ะตัดสินใจเมือ่พบปญหา 

ตางๆ ที่เกิดขึน้ ไมกลวัปญหา  ไมหนีปญหา  ดังที ่นวลศิริ  เปาโรหิตย (2528: 23) กลาววา  การทํา

กิจกรรมทกุอยางตองมีการตัดสินใจเขาไปเกี่ยวของแทบทั้งสิน้  ซึ่งสอดคลองกับ บุญยิ่ง  วรรณศิริกุล 

(2540) พบวา นักเรียนที่ฝกคิดแกปญหาจะมีความสามารถในการตัดสินใจสูงกวานกัเรียนที่ไมได

ฝกหัด  

   การเรียนรูแบบสรางองคความรูที่ผูเรียนมปีฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดวยวธิีการที่

ตางๆ กนั โดยอาศัยประสบการณเดิม  โครงสรางทางปญญาที่มีอยูและแรงจูงใจภายในเปนพื้นฐาน

มากกวาโดยอาศัยเพยีงการรับขอมูลจากสิ่งแวดลอมหรือรับการสอนจากภายนอกเทานัน้ และความ

ขัดแยงทางปญญาที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับสถานการณที่เปนปญหา  ซึ่งไมสามารถแก หรือ

อธิบายไดดวยโครงสรางทางปญญาที่มีอยู หรือจากการมีปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนจะเปนแรงจูงใจใหเกดิ

จากการไตรตรองซึ่งนาํไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญาที่สามารถคลี่คลายสถานการณทีเ่ปน

ปญหาหรือขจัดความขัดแยงทางปญญาไดและใชเปนเครื่องมือสําหรบัการแกปญหา หรืออธิบาย
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สถานการณเฉพาะอืน่ๆ ที่อยูในกรอบโครงสรางนัน้ได และเปนพื้นฐานสําหรับการสรางโครงสราง

ใหมตอไป  ซึง่ตรงกับความคิดเห็นของ คอบบ (Cobb.  1994)  ที่วา  การเรียนรูตามแนวทฤษฎ ี

คอนสตรัคติซึม  เปนกระบวนการที่ไมไดหยุดนิ่งกับที่ผูเรียนสรางองคความรูดวยการสรางรวบรวม 

ปรับเปลี่ยนสภาพการณรอบๆ ตัว มาอธบิายสิ่งที่กาํลังศึกษา  โดยเกดิจากการมีปฏิสัมพันธกัน

ระหวางครูกับผูเรียน  ผูเรียนกับส่ิงแวดลอมรอบตัว  ดังนั้น  การเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม 

สรางองคความรูไดฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจไดดีข้ึน 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงทาํใหผูเรียนที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสราง

องคความรู มคีวามสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน  

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู

และการศึกษาวิจัย  ดังนี ้
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรควรนําชุดกิจกรรมสรางองคความรู

ไปใชในการจดักิจกรรมการเรียนรู  โดยอาจเลือกเนื้อหาอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาจัดทําเปนชุดกิจกรรม

สรางองคความรู  เพราะเปนการจัดการเรยีนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง

ซึ่งจะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอยาง

สรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

  1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู  ปญหาที่มักจะ

เกิดขึ้นเสมอ คือ ขอจํากัดเรือ่งเวลา  ดังนัน้  ครูผูสอนควรกําหนดเวลาของการทํางานในแตละขั้นตอน 

ใหชัดเจน 

  1.3  ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกบัเนื้อหาสาระที่

เรียนโดยใหผูเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองออกมาอยางอิสระทั้งในดานความรู   ความคิด  

และการลงมือปฏิบัติ  เพื่อใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง  
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
  2.1  ควรมีการจัดทําชุดกิจกรรมสรางองคความรูเปนบทเรียนสําเร็จรูปในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารหรือในเนื้อหาอ่ืน ๆ  เชน  เร่ืองเซลล

และสวนประกอบของเซลล  เร่ือง งานและพลังงาน เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรูมากยิง่ขึ้น และ 

ชุดกิจกรรมเกดิประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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  2.2  ควรศึกษาใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูกับตัวแปรอื่นๆ  เชน  การคิดอยางมี

วิจารณญาณ  การคิดอยางมีเหตุผล  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  จิตวทิยาศาสตร 

  2.3   ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูกับ

นักเรียนชวงชัน้ที ่2 และ 4  
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 -  แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมสรางองคความรูโดยผูเชี่ยวชาญ 

 -  แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรโดยผูเชี่ยวชาญ 

 -  แบบประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ อยางสรางสรรค 

  ทางวทิยาศาสตรโดยผูเชี่ยวชาญ 
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อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช 
ชุดกิจกรรมสรางองคความรู 
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คําช้ีแจง : ในการตรวจแบบประเมินเครื่องมือวิจัย  มี  3 สวน  

 สวนที่ 1  แบบประเมิน ชุดกจิกรรมสรางองคความรู 

 สวนที่ 2  แบบประเมิน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 สวนที่ 3  แบบประเมิน แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทาง 

     วิทยาศาสตร 

 
 
 

 

 

 

วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินสาํหรับผูเชี่ยวชาญ เพือ่ใหประเมนิดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ของชุดกิจกรรมสรางองคความรู ดานจุดประสงคของกิจกรรม เนื้อหา การใชภาษา กิจกรรม 

และแบบทดสอบทายกิจกรรม ซึ่งชุดกิจกรรมสรางองคความรู  จะเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขจรโรจนวทิยา เขตราษฎรบูรณะ  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยเนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาเปนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร หนวยการเรียนรูที ่1 สมบัติของสาร

และการจําแนก เร่ือง การจาํแนกสาร  

 

สาระที่ 1  สารและสมบัติของสาร 

 มาตรฐาน ว 3.1  เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มกีระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่

เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ สังเกต สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห อภิปรายสมบัติตางๆ 

ของสาร จําแนกสารออกเปนกลุมตามเนือ้สาร หรือขนาดของอนุภาค 
 

ชุดกิจกรรมสรางองคความรู  
 1.  เปนชุดกิจกรรมที่ผูวิจยัสรางขึ้นโดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตัวของ

ผูเรียน  ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธ ระหวางความรูความเขาใจที่คนพบใหม กับ

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมสรางองคความรู 
 โดยผูเช่ียวชาญ 
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ความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม  โดยใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามลําดับข้ันตอนตางๆ ดวย

ตนเอง จนสรางสรรคเกิดเปนความรูใหม  โดยผูวิจัยไดยดึขั้นตอนและหลักการสรางชุดกิจกรรม

ของ บัทส (Butt.  1974: 85)  เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lobeer.  1975: 2547) และ 

ครอกโคเวอร  (Devito ; & Krockover.  1976: 388) เปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมการเรียน

การสอน  ซึ่งชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งประกอบดวย 

  1.1  ชื่อชุดกิจกรรมสรางองคความรู  คือ  บอกใหทราบถึงหัวเรื่องที่ตองเรียนรู 

  1.2  คําชี้แจง  คือ  อธิบายวิธีการใชชุดกิจกรรม 

  1.3  จุดประสงคการเรียนรู  คือ  การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 

  1.4  เวลา  คือ  การระบุจํานวนเวลาวากิจกรรมนั้นใชเวลาเพียงใด 

  1.5  กิจกรรมการเรียนรู  คือ  วธิีการจัดกจิกรรมการเรียนรูไวเปนขัน้ตอนเพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคการเรียนรู  โดยยดึรูปแบบของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 3 – 7)  ซึ่งมี

ข้ันตอน  ดังนี ้

   1.5.1  ข้ันแนะนํา  หมายถงึ  ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายของบทเรยีน และมี

แรงจูงใจในการเรียนรู  ใหผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอการเรยีนรู  โดยสรางสถานการณที่เปนปญหาที่

กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญาเพื่อใหเกิดองคความรูใหม 

   1.5.2  ข้ันทบทวนความรูเดิม  หมายถงึ  ผูเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจ

เดิมที่มีอยูในเรื่องที่กาํลังจะเรียนรู   

   1.5.3  ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด  หมายถึง  เปนขัน้ตอนทีสํ่าคัญของการจัดการเรียนรู 

ตามแนวทางสรางองคความรู  คือ ผูเรียนจะตองดําเนินกิจกรรมสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ  

เพื่อนาํมาอภิปรายและสาธติแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และทาํการตรวจสอบความรู  ความคิดใหม

ที่ผูเรียนสรางขึ้น  

   1.5.4  ข้ันนาํความคิดไปใช  หมายถงึ  ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิด หรือความรู 

ความเขาใจมาพัฒนา  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูยางมคีวามหมาย 

   1.5.5  ข้ันสะทอนความคิด  หมายถงึ  ผูเรียนจะไดทบวนความคิด  ความเขาใจ  

โดยการเปรียบเทียบความคิด  ระวางความคิดเดิมกับความคิดใหม 

  1.6  คําถามทายกิจกรรม  คือ  การกําหนดคําถามตามจดุประสงคการเรียนรูให

นักเรียนตอบ  

  1.7  การตรวจคําตอบ  คือ  การใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเองโดยดูจากแบบ

เฉลยคําตอบ   
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คําช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
 ชุดกิจกรรมสรางองคความรู ประกอบดวย 4 ชุดกิจกรรม  ดังนี ้

 ชุดกิจกรรมสรางองคความรู ชุดที่ 1  การจําแนกสาร 

 ชุดกิจกรรมสรางองคความรู ชุดที่ 2  สารเนือ้เดียว 

 ชุดกิจกรรมสรางองคความรู ชุดที่ 3  สารละลาย 

 ชุดกิจกรรมสรางองคความรู ชุดที่ 4  สารเนือ้ผสม 
 

 โปรดประเมินและใหขอแนะนําเพิ่มเติม สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

ชุดกิจกรรมสรางองคความรูทั้ง 4 ชุด 

 

  

  

  

  

 โปรดพิจารณาประเมนิความสอดคลองของชุดกิจกรรมสรางองคความรู  เกี่ยวกับ ความ

เหมาะสมของเนื้อหา ภาษา ความสอดคลองของจุดประสงคกับสาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู

กับสาระการเรียนรู ความเหมาะสมของเวลาในการใชปฏิบัติกิจกรรม และแบบทดสอบทายกิจกรรม

ตลอดจนขอบกพรองตางๆ โดยขอความกรณุาเขียนเครื่องหมาย   ลงในแบบประเมินในชองระดบั

ความคดิเหน็ของทาน  โดยกาํหนดให  

   +1 หมายถงึ สอดคลอง  

    0  หมายถงึ ไมแนใจ 

   -1 หมายถงึ ไมสอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมสรางองคความรู 
ชุดที่ 1 การจําแนกสาร 
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ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมนิ 

+1 0 -1 
หมายเหต ุ

     

1.  ดานจุดประสงคของกจิกรรม     

    1.1  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขัน้พื้นฐาน     

    1.2  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้     

    1.3  สอดคลองกับสาระการเรียนรู     

    1.4  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู     

    1.5  สอดคลองกับเนื้อหา     

2.  ดานเนื้อหา     

    2.1  เนื้อหาถูกตองครบถวน     

    2.2  เนื้อหามีความตอเนื่องเปนลาํดับข้ันตอน     

    2.3  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาทีก่าํหนด     

    2.4  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     

    2.5  เนื้อหากะทัดรัดเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู     

    2.6  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     

3. ดานการใชภาษา     

    3.1 ใชภาษาที่เขาใจงาย     

    3.2 ความถกูตองในการใชภาษา     

    3.3 มีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู     

    3.4 มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     

    3.5 สงเสรมิใหผูเรียนใชภาษาที่ถูกตอง     

4. ดานกจิกรรมวิทยาศาสตร     

    4.1 สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู     

    4.2 สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา     

    4.3 จัดลําดับกิจกรรมถูกตองเหมาะสม     

    4.4 เหมาะสมกับเวลาที่ใชในการทํากิจกรรม     

    4.5 มีความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     

    4.6 อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู     

    4.7 มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     
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ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมนิ 

+1 0 -1 
หมายเหต ุ

     

5. คําถามทายกิจกรรม     

    5.1  สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู     

    5.2  มีความยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียน     

    5.3  สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา     

    5.4  คําถามเขาใจงาย ไมกํากวม     

    5.5  จํานวนขอคําถามเหมาะสม     

 
ขอแนะนําและขอวจิารณ 
.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                               ลงชื่อ .................................................................. ผูประเมิน 

          (...................................................................) 

                          ............./................./..............           
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วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินสาํหรับผูเชี่ยวชาญเพื่อใหประเมนิดัชนีความสอดคลอง

(IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ตรวจสอบความชดัเจนของ 

ขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และพฤติกรรม 

ที่ตองการวัดแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  5 ตัวเลือก  มีทัง้หมด  40 ขอ  ซึ่งจะเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรยีนขจร

โรจนวทิยา เขตราษฎรบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา เปน

เนื้อหา วิชาวิทยาศาสตรพืน้ฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระที ่3: สารและสมบติัของสาร  

หนวยการเรียนรูที่ 1  สมบัติของสารและการจําแนก เร่ือง การจําแนกสาร 
 

สาระที่ 1  สารและสมบัติของสาร 

 มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่ง

ที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น สังเกต สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห อภิปรายสมบัติตางๆ 

ของสาร จําแนกสารออกเปนกลุมตามเนื้อสาร หรือขนาดของอนุภาค 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  สํารวจ ทดลอง วิเคราะห และอธิบายสมบัติทางกายภาพของสาร 

 2.  จําแนกสารเปนกลุมตามลักษณะของเนื้อสารและขนาดของอนุภาค 

 3.  สํารวจ ทดลอง และอธิบายความแตกตางระหวางสมบัติ ลักษณะเนื้อสารของสาร 

เนื้อเดียว สารเนื้อผสม ขนาดของอนุภาคของสารแขวนลอย คอลลอยด สารละลาย 

 4.  สํารวจและอธิบายองคประกอบของสารละลาย ความเขมขนของสารละลาย 

 5.  ยกตัวอยางการใชประโยชนจากสารละลายและนําความรูเร่ืองสารละลายไปใช

ประโยชนในชวีิตประจําวนั 

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
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คําช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัย ทาํการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  โดยวัดพฤติกรรมการเรยีน   

4 ดาน  ดังนี ้

 1.  ดานความรู – ความจาํ  หมายถงึ  ความสามารถในการระลึกถงึสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว

เกี่ยวกับขอเทจ็จริง  ขอตกลง  ศัพท  กฎ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร  

 2.  ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธบิายความหมาย  จําแนก  ตีความ  

และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  คําศัพท  หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

 3.  ดานการนาํไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนาํความรู  วิธกีารทางวิทยาศาสตร 

ไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากทีเ่คยเรียนมาแลว  โดยเฉพาะอยางยิง่ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวนั 

 4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของบุคคล ใน 

การสืบเสาะหาความรู  โดยผานการฝกฝนความคิดอยางมีระบบจนเกิดความชาํนาญ  สามารถ

เลือกใชกิจกรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม  สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลอง

กับเนื้อหา ในการวิจยัครั้งนี ้ประกอบดวยทักษะ ดังนี้  ทกัษะการสังเกต  ทกัษะการจําแนกประเภท  

ทักษะการลงความคิดเหน็จากขอมูล  ทกัษะการตัง้สมมติฐาน  ทักษะการทดลอง  ทักษะ 

การตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป 
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 โปรดพิจารณาประเมนิความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 

โดยตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู และพฤติกรรมทีต่องการวัด โดยขอความกรณุาเขียนเครื่องหมาย   ลงในแบบประเมินใน

ชองระดับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดให 

   +1 หมายถงึ สอดคลอง     

    0  หมายถงึ ไมแนใจ 

   -1 หมายถงึ  ไมสอดคลอง 

 

ระดับความคดิเห็น ระดบัความคดิเห็น 
ขอที่ 

+1 0 -1 
หมายเหต ุ ขอที่ 

+1 0 -1 
หมายเหต ุ

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

โดยผูเช่ียวชาญ 
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ระดับความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ 

+1 0 -1 
หมายเหต ุ ขอที่ 

+1 0 -1 
หมายเหต ุ

31     36     

32     37     

33     38     

34     39     

35     40     

 
ขอแนะนําและขอวจิารณ 
.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                               ลงชื่อ .................................................................. ผูประเมิน 

          (...................................................................) 

                          ............./................./..............           
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วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี ้เปนแบบประเมินสาํหรับผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใหประเมนิดัชนีความสอดคลอง

(IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ อยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของสถานการณ ขอคําถามและเกณฑการประเมิน

ที่ตองการวัดและความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน แบบทดสอบนี ้ เปนแบบทดสอบแบบ

อัตนัย มทีัง้หมด 8 สถานการณ  สถานการณละ 6 คําถาม  ซึ่งจะเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขจรโรจนวทิยา  เขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร  
 

คําช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัทาํการวัดความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคทาง คือ

ความสามารถทางสติปญญาและความคิดที่นาํเอาประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาจาก

สถานการณทีก่ําหนดให ตามขั้นตอนการแกปญหา 6 ข้ันตอน  คือ 

 1.  การระบุปญหา  

 2.  การกาํหนดจุดมุงหมาย 

 3.  การตั้งสมมติฐาน 

 4.  การวิเคราะห 

 5.  การเลือกทางที่ดีที่สุด  

 6.  การเลือกทางเลือกโดยใชความรูที่ไดจากประสบการณเดิมทางวทิยาศาสตร 

   

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

โดยผูเช่ียวชาญ 
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 โปรดพิจารณาประเมนิความสอดคลองแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ

อยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร  โดยตรวจสอบความสอดคลอง และความเหมาะสมของ

สถานการณ  ขอคําถาม และเกณฑการประเมินที่ตองการวัดและความถูกตองของเกณฑการให

คะแนน  โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย   ลงในแบบประเมินในชอง ระดับความคิดเห็น

ของทาน  โดยกําหนดให 

   +1 หมายถงึ สอดคลอง     

    0  หมายถงึ ไมแนใจ 

   -1 หมายถงึ  ไมสอดคลอง 
 

ระดับความคดิเห็น 
สถานการณที ่

+1 0 -1 
หมายเหต ุ

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
ขอแนะนําและขอวจิารณ 
.............................................................................................................................................. 

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

                                               ลงชื่อ .................................................................. ผูประเมิน 

          (...................................................................) 

                          ............./................./..............           

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

โดยผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกจิกรรมสรางองคความรู 

 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  วิทยาศาสตร 

 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ 

  อยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 
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ตาราง 4  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมสรางองคความรู 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 

รวม 

 

IOC 

 
      

1.  ดานจุดประสงคของกจิกรรม      

    1.1  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขัน้พื้นฐาน +1 +1 +1 3 1.00 

    1.2  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ +1 +1 +1 3 1.00 

    1.3  สอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

    1.4  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

    1.5  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.  ดานเนื้อหา      

    2.1  เนื้อหาถูกตองครบถวน +1 +1 +1 3 1.00 

    2.2  เนื้อหามีความตอเนื่องเปนลาํดับข้ันตอน +1 +1 0 3 1.00 

    2.3  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาทีก่าํหนด +1 +1 +1 2 0.67 

    2.4  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

    2.5  เนื้อหากะทัดรัดเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

    2.6  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
3.  ดานการใชภาษา      

    3.1  ใชภาษาทีเ่ขาใจงาย +1 +1 +1 3 1.00 

    3.2  ความถูกตองในการใชภาษา +1 +1 +1 2 0.67 

    3.3  มีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

    3.4  มีความเหมาะสมกบัระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 

    3.5  สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาที่ถูกตอง   +1 +1 +1 3 1.00 
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 

รวม 

 

IOC 

 
      

4. ดานกจิกรรมวิทยาศาสตร      

4.1 สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

4.2 สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 

4.3 จัดลําดับกิจกรรมถูกตองเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 

4.4 เหมาะสมกับเวลาที่ใชในการทํากิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 

4.5 มีความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 

4.6 อุปกรณทีใ่ชเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

4.7 มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
5. คําถามทายกิจกรรม      

5.1 สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 

5.2 มีความยากงายเหมาะกบัระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 

5.3 สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา +1 0 +1 2 0.67 

5.4 คําถามเขาใจงาย ไมกํากวม +1 +1 +1 3 1.00 

5.5 จํานวนขอคําถามเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 
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ตาราง 5  คาดชันีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

        วทิยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

ขอที่ 
คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

รวม IOC ขอที่ 
คนที ่

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

รวม IOC 

            

1 +1 +1 +1 3 1.00 21 +1 0 0 1 0.33 

2 +1 +1 +1 3 1.00 22 +1 -1 +1 1 0.33 

3 -1 +1 +1 1 0.33 23 +1 +1 +1 3 1.00 

4 +1 -1 +1 1 0.33 24 0 +1 +1 1 0.33 

5 +1 +1 0 2 0.67 25 +1 +1 +1 3 1.00 

6 +1 +1 +1 3 1.00 26 +1 +1 +1 3 1.00 

7 +1 +1 +1 3 1.00 27 +1 +1 +1 3 1.00 

8 +1 +1 +1 3 1.00 28 +1 +1 +1 3 1.00 

9 +1 0 +1 2 0.67 29 +1 +1 +1 3 1.00 

10 +1 +1 +1 3 1.00 30 +1 +1 +1 3 1.00 

11 +1 +1 +1 3 1.00 31 +1 +1 +1 3 1.00 

12 +1 +1 +1 3 1.00 32 -1 +1 +1 1 0.33 

13 +1 +1 +1 3 1.00 33 +1 +1 +1 3 1.00 

14 +1 +1 +1 3 1.00 34 0 0 +1 1 0.33 

15 +1 -1 +1 1 0.33 35 +1 +1 +1 3 1.00 

16 +1 +1 +1 3 1.00 36 +1 +1 +1 3 1.00 

17 +1 +1 +1 3 1.00 37 +1 +1 +1 3 1.00 

18 +1 +1 -1 1 0.33 38 +1 +1 +1 3 1.00 

19 0 +1 0 1 0.33 39 +1 +1 +1 3 1.00 

20 +1 -1 +1 1 0.33 40 +1 0 +1 2 0.67 
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ตาราง 6  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอยาง    

     สรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

  

ผูเชี่ยวชาญ 
สถานการณ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC 

      

1 +1 +1 +1 3 1.00 

2 +1 -1 +1 1 0.33 

3 +1 +1 +1 3 1.00 

4 -1 +1 +1 1 0.33 

5 +1 +1 +1 3 1.00 

6 +1 +1 -1 1 0.33 

7 -1 +1 +1 1 0.33 

8 +1 +1 +1 3 1.00 
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ภาคผนวก  ง 
 

 -  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) 

  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 

 -  ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด 

  ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 

 -  คาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมสรางองคความรู แบบทดสอบวัดความสามารถ 

  ในตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชือ่มั่น (rtt)  ของ 

        แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
  

ขอที่ p r ขอที่ p r 

      

1 0.48 0.37 16 0.60 0.39 

2 0.73 0.66 17 0.48 0.52 

3 0.35 0.29 18 0.25 0.28 

4 0.33 0.25 19 0.28 0.44 

5 0.68 0.62 20 0.23 0.49 

6 0.35 0.36 21 0.20 0.28 

7 0.27 0.55 22 0.46 0.41 

8 0.33 0.53 23 0.56 0.38 

9 0.25 0.38 24 0.44 0.51 

10 0.61 0.56 25 0.26 0.41 

11 0.21 0.31 26 0.77 0.35 

12 0.41 0.31 27 0.58 0.20 

13 0.30 0.59 28 0.42 0.34 

14 0.34 0.45 29 0.25 0.38 

15 0.75 0.38 30 0.58 0.42 
      

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรมีคาเทากับ 0.73 
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ตาราง 8  ผลการวิเคราะหคาอํานาจจาํแนก (t) และคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 

     ในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 
 

สถานการณที่ ขอที่ คาอํานาจจําแนก ( t ) 

   

 1 3.33 

 2 2.86 

3 2.59 
1 

4 3.89 

 5 3.14 

 6 3.31 
   

 7 3.57 

 8 3.31 

9 2.97 
2 

10 3.53 

 11 3.76 

 12 3.29 
   

 13 3.33 

 14 3.33 

15 3.54 
3 

16 3.89 

 17 2.86 

 18 3.39 
   

 19 3.89 

 20 3.76 

21 3.52 
4 

22 3.38 

 23 4.35 

 24 3.29 
   

 

 ทุกขอมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร มีคาเทากบั 0.81 
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ตาราง 9 คาประสิทธิภาพชดุกิจกรรมสรางองคความรู 
 

คะแนนชุดกิจกรรมแตละชุด 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 คนที ่
E1 

13 คะแนน 
E2 

5 คะแนน 
E1 

15 คะแนน 
E2 

10 คะแนน 
E1 

12 คะแนน 
E2 

7 คะแนน 
E1 

12 คะแนน 
E2 

6 คะแนน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

11 

10 

10 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

12 

11 

10 

9 

10 

9 

12 

11 

12 

12 

12 

10 

11 

11 

9 

12 

11 

10 

10 

9 

10 

4 

3 

5 

5 

4 

4 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

4 

4 

5 

3 

5 

3 

4 

4 

3 

5 

4 

5 

4 

5 

3 

5 

5 

4 

11 

12 

12 

13 

14 

13 

11 

13 

12 

13 

12 

13 

11 

12 

11 

13 

11 

13 

14 

13 

12 

11 

14 

11 

11 

13 

15 

13 

12 

12 

8 

7 

8 

7 

10 

8 

9 

10 

8 

9 

8 

7 

8 

9 

7 

10 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

8 

7 

8 

8 

10 

8 

8 

9 

10 

9 

10 

9 

10 

8 

9 

11 

10 

11 

11 

10 

9 

10 

9 

11 

8 

11 

11 

10 

9 

8 

10 

11 

9 

11 

10 

9 

9 

11 

5 

5 

6 

5 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

7 

5 

4 

7 

5 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

6 

6 

5 

6 

7 

5 

6 

6 

9 

9 

11 

8 

11 

9 

9 

10 

10 

9 

11 

11 

8 

11 

10 

10 

8 

11 

10 

10 

9 

10 

11 

11 

10 

11 

10 

9 

9 

10 

5 

5 

4 

3 

5 

4 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

3 

6 

5 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

6 

5 

4 

5 

5 
         

รวม 316 124 371 250 294 171 295 148 
         

X  10.53 4.13 12.37 8.33 9.80 5.70 9.83 4.93 
         

E1/E1 81.03 82.67 82.44 83.33 81.67 81.43 81.94 82.22 
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ภาคผนวก จ 
 

 -  คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1ที่ไดรับ 

  การจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมสรางองคความรูกอนเรยีนและหลังเรยีน 

 -  คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  

  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมสรางองคความรูกอนเรียนและหลังเรียน 
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ตาราง 10  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ 

     การจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมสรางองคความรูกอนเรียนและหลงัเรียน 
 

คนที ่
Pre-test 

(30 คะแนน) 

Post-test 

(30 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

     

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

13 

10 

18 

11 

14 

12 

17 

13 

19 

16 

14 

16 

12 

10 

15 

18 

11 

16 

12 

15 

14 

24 

9 

14 

18 

16 

14 

21 

13 

19 

16 

20 

16 

20 

18 

17 

20 

18 

15 

19 

23 

15 

19 

15 

20 

17 

27 

14 

17 

22 

3 

4 

3 

2 

5 

4 

3 

3 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

4 

5 

4 

3 

3 

5 

3 

3 

5 

3 

4 

9 

16 

9 

4 

25 

16 

9 

9 

1 

4 

9 

16 

36 

25 

16 

25 

16 

9 

9 

25 

9 

9 

25 

9 

16 
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ตาราง 10 (ตอ)   
  

คนที ่
Pre-test 

(30 คะแนน) 

Post-test 

(30 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

     

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

20 

14 

12 

10 

20 

14 

22 

11 

15 

18 

19 

20 

16 

22 

18 

20 

11 

12 

23 

18 

15 

17 

26 

16 

26 

15 

19 

21 

26 

22 

18 

25 

21 

24 

17 

16 

3 

4 

3 

7 

6 

2 

4 

4 

4 

3 

7 

2 

2 

3 

3 

4 

6 

4 

9 

16 

9 

49 

36 

4 

16 

16 

16 

9 

49 

4 

4 

9 

9 

16 

36 

16 
     

∑X 655 816 - - 
     

X  15.23 18.98 - - 
     

∑D - - 161 - 
     

∑D2 - - - 679 
     

t = 18.23 
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ตาราง 11  คะแนนความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตรนกัเรียน  ชั้น 

     มัธยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยชุดกจิกรรมสรางองคความรูกอนเรยีนและหลังเรยีน 
 

คนที ่
Pre-test 

(72 คะแนน) 

Post-test 

(72 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

60 

57 

59 

24 

53 

62 

55 

51 

58 

52 

57 

58 

49 

40 

51 

60 

31 

51 

32 

56 

43 

69 

60 

61 

63 

65 

60 

65 

26 

58 

69 

62 

53 

60 

56 

60 

60 

54 

43 

58 

66 

34 

56 

35 

60 

47 

72 

68 

66 

66 

5 

3 

6 

2 

5 

7 

7 

2 

2 

4 

3 

2 

5 

3 

7 

6 

3 

5 

3 

4 

4 

3 

8 

5 

3 

25 

9 

36 

4 

25 

49 

49 

4 

4 

16 

9 

4 

25 

9 

49 

36 

9 

25 

9 

16 

16 

9 

64 

25 

9 
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ตาราง 11 (ตอ)   
 

คนที ่
Pre-test 

(72 คะแนน) 

Post-test 

(72 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

     

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

60 

50 

54 

51 

65 

42 

64 

40 

51 

59 

63 

62 

68 

65 

56 

64 

40 

32 

65 

54 

56 

53 

69 

46 

69 

44 

56 

65 

69 

65 

72 

68 

65 

68 

43 

35 

5 

4 

2 

2 

4 

4 

5 

4 

5 

6 

6 

3 

4 

3 

9 

4 

3 

3 

25 

16 

4 

4 

16 

16 

25 

16 

25 

36 

36 

9 

16 

9 

81 

16 

9 

9 
     

∑X 2298 2481 - - 
     

X  53.44 57.70 - - 
     

∑D - - 183 - 
     

∑D2 - - - 903 
     

t = 16.23 
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ภาคผนวก ฉ 
 

   -  ตัวอยางชุดกิจกรรมสรางองคความรู 

   -  แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 

   -  แบบทดสอบวัดความสามารถในการตดัสินใจอยางสรางสรรคทางวทิยาศาสตร  
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ชื่อ…………………………ชั้น ………………….เลขที่ ………… 

 
ครูผูสอน………………………………. 

โรงเรียนขจรโรจนวิทยา 
เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 

 

 

ชุดที่ 1 
เรื่อง การจําแนกสาร 
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ชุดกิจกรรมสรางองคความรูนี้    ชุดที่  1  เร่ือง การจําแนกสาร  

 ซึ่งชุดกิจกรรมนี้เปนชุดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถศึกษาและทํา 

กิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการกลุม  เพื่อใหนักเรียน 

เกิดการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ โดยนักเรียน 

จะตองปฏิบัติตามคําชี้แจงตอไปนี้ 

 1.  นักเรียนศึกษาจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวใน 

ชุดกิจกรรมสรางองคความรูใหเขาใจ 

 2.  นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุดกิจกรรม 

สรางองคความรูโดยขั้นตอนในชุดกิจกรรมสรางองคความรูมีดังนี้ 

  2.1  ข้ันแนะนํา   

  2.2  ข้ันทบทวนความรูเดิม   

  2.3  ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด   

  2.4  ข้ันนําความคิดไปใช   

  2.5  ข้ันสะทอนความคิด 

 3.  นักเรียนตอบคําถามและทําแบบทดสอบทายชุดกิจกรรมดวยตนเอง 

 4.  ขณะที่นกัเรียนใชชุดกิจกรรม หากมีปญหา ขอสงสัย สามารถปรกึษา    

ครูผูสอนได 

 

คําชี้แจง 
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จุดประสงคของกิจกรรม 

 
 1.  นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติทางกายภาพของสารได 
 2.  นักเรียนสามารถจําแนกสารเปนกลุมตามลักษณะของเนื้อสารและ
ขนาดของอนุภาคได 
 3.  สํารวจ ทดลอง และอธิบายความแตกตางระหวางสมบัติ ลักษณะ
เนื้อสาร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เวลาที่ใช  3  คาบ 
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ขั้นแนะนํา 

 

ร
น

การคนพบความรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่มีประสิทธภิาพ 

และกอใหเกิดความภูมิใจในตนเอง 

การทาํงานรวมกันเปนกลุมนั้นเปนการชวยกันระดม

พลังความคิดเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู  เมื่อรูเชนนี้แลว

อยารอชาจงรีบชวยกนัเร็วพลัน 
 

 

เมื่อนักเรยีนศกึษาเรื่อง การจําแนกสารจบแลว

นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติทางกายภาพ

ของสาร และการจําแนกสารเปนกลุม ตาม

ลักษณะของเนื้อสาร 
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1.  ทําไมคุณแมตองแยกของออกเปน 2 ตะกรา ……………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2.  ของที่อยูในตะกรามีส่ิงใดที่เหมือนใด……………………………………… 

3.  คุณแมนาจะใชเกณฑใดในการแบงของออกเปน 2 ตะกรา…...…………... 

…………………………………………………………………………………... 

 4.  ถาเปนนักเรียนจะจัดของใสตะกราทั้ง 2 ใบอยางไร ...…………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

และใชเกณฑใดในการจัด …………………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

ด.ญ. ขาวหอม ไปจายตลาดกับคุณแม ซึ่งคุณแมไดนําตะกรา

ไปใสของแทนการใชถุงพลาสติกเพื่อชวยลดภาวะโลกรอน โดยคุณแม

ไดนําตะกรา ไป 2 ใบ ขาวหอมจึงชวยคุณแมถือ 1 ใบ  เมื่อกลับมาถึง

บาน ขาวหอมจึงนาํสิ่งของทีซ่ื้อมาออกจากตะกราโดยขาวหอมได

สังเกตเห็นวาของที่อยูในตะกราที่คุณแมถอื มี แปงมัน   น้ําปลา  

มะนาว  น้ําตาลทราย  น้ํามนัพืช  ผักคะนา  กุง  สวนของที่อยูในตะกรา

ของขาวหอมมี สมตํา  บัวลอยไขหวาน  กระเทียมดอง  แกงจืด   ขาว

หอมจึงเกิดความสงสยัมากมาย  เพื่อน ๆ มาชวยขาวหอมหาคาํตอบ

กันเถอะ  

เกงมาก ๆ จะ มาลุยกนัตอเลย 
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 เพื่อน ๆ เคยไดยินเกี่ยวกับการจําแนกสารโดยใชเกณฑ 

ตางๆ บางหรือไมแลวเพื่อนๆ มีขอสงสัยหรือคําถาม 

ที่เกี่ยวกับการจําแนกสารโดยใชเกณฑตางๆ บางหรือเปลา 
 

1.  ใหนกัเรียนเขียนแนวความคิดของการ

จําแนกสารโดยใชเกณฑตาง ๆ ลงในตาราง เมื่อครบ   

5  นาทีใหหยดุทันท ี

2.  ใหนกัเรียนตรวจทานแนวคิดที่เขียนลงไป

ทั้งหมด  แลวเลือกทีน่าสนใจที่สุด  1  ขอ  พรอมเตรียม

แลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อน 

 
คําสั่ง 

การจําแนกสารโดยใชเกณฑตาง ๆ 

 

นักเรียนเคยไดยินอะไรบางเกี่ยวกับ  นักเรียนมีคําถามอะไรบางเกีย่วกับ 

การจําแนกสารโดยใชเกณฑตางๆ                 การจาํแนกสารโดยใชเกณฑตางๆ 

 

 

       

 ความคิดที่นาสนใจที่สุด                                       คําถามที่นาสนใจทีสุ่ด 
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ผิดพลาด!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ขั้นทบทวน
ความรูเดิม 

 

เพื่อนๆ สงตัวแทน 1 คน ไปรับ “ ถงุความรูใหมจากความรูเดิม ”  ที่คุณครู

ดวยคะ  เมื่อไดถุงมาแลวใหเพื่อน ๆ นาํสิง่ของที่อยูในถุงออกมาใหหมด  

แลวชวยกันจาํแนกสิ่งของที่ไดมาวาไดกี่ประเภท  และใชอะไรเปนเกณฑ

ในการจาํแนก  เพื่อน ๆ คนเกงชวยกนัออกแบบตารางบันทกึผลดวยนะ 

พรอมนาํเสนอหนาชั้นเรียนดวย  เดี๋ยวจะไดรูวากลุมไหนเจงกวากัน 

สาร  หมายถงึอะไร …………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

เกณฑที่ใชในการจําแนกมีอะไรบาง .................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 เพราะเหตุใดจงึตองจัดสารออกเปนหมวดหมู ..................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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อยาลืมบนัทกึผลนะ 

เพื่อน ๆ อยาลมืบันทึกเกณฑตางๆ ทีก่ลุมอ่ืนนาํเสนอไวดวยนะ 

…………………………………..……………………………

…………..……………………………………….….…………

…………………………..……………………………………

…..………………………………………..……………………

………………..………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………
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ขั้นปรับเปลี่ยน
ความคิด 

สาระนารู 

 

เนื่องจากสารมีมากมายเกนิกวาที่จะรูหรือจําไดหมด  เพือ่ความ

สะดวกในการศึกษาคนควานักเคมีไดแบงสารออกเปนกลุม ๆ ตาม

เกณฑที่ต้ังขึ้น  ในการจัดสารออกเปนกลุมๆ นั้นจะ  

เลือกใชเกณฑใดในการจัดขึ้นอยูกับ “ จุดมุงหมายของการนาํไปใช ”  เชน -  เกณฑสมบัติ

ของสาร แบงได 2 ประเภท คือ  

1. สมบัติทางกายภาพ  เปนสมบัติของสารที่สามารถสังเกตไดงายจากลักษณะภายนอก 

เชน สถานะ สี กลิ่น รส         

2. สมบัติทางเคมี เปนสมบัติที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปฏกิิริยาทางเคมี เชน 

การเกิดสนิม  ความเปนกรด - เบส 

 -  เกณฑสถานะ แบงได 3 ประเภท คือ  

 
1.  ของแข็ง  มีรูปรางและปริมาตรที่คงที่โมเลกุลเรียงชดิติดกันและมแีรง 

ยึดเหนี่ยวระหวางกนัมาก  เชน  เหลก็  หนิ  ดิน  เปนตน 

2.  ของเหลว มีรูปรางไมคงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะทีบ่รรจุได  แต

ปริมาตรคงที่ โมเลกุลอยูหางกันมากกวาของแข็ง แตนอยกวากาซเชน น้ํา แอลกอฮอล 

น้ํามนัพืช เปนตน  

3.  กาซ มีรูปรางและปริมาตรไมคงที่ สามารถฟุงกระจายจนมีปริมาตรเทากับ

ภาชนะที่บรรจุ โมเลกุลอยูหางกนัมากที่สุด และเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ เชน อากาศ กาซ

หุงตม เปนตน  แตทีน่ิยมใชจําแนกสารกนัมากคือ  การใชเนื้อสารเปนเกณฑ 
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นักเรียนจงทาํการแยกสารตาง ๆ ที่ครูเตรียมมาใหโดย

ใชเกณฑเนื้อสารเปนเกณฑในการจาํแนก  พรอมทัง้

ออกแบบตารางบนัทกึผลการทดลองและสรุปผลการ

ทดลองดวยนะคะ 

      อุปกรณ 
1.  ลอดชองน้าํกะท ิ 100  กรัม             2.  สมตํา  100 กรัม 

3.  เมล็ดขาวสุก  2    กรัม            4.  น้ําพริก  2    กรัม 

5.  น้ําหวาน   2    cm2             6.  ดิน   2  กรัม 

7.  น้ําสมสายชู  2    cm2        8.  น้ําเกลือ  2  cm2 

9.  น้ําตาลทราย  2    กรัม       10.  แปงมัน  2  กรัม 

 
คําสั่ง 

บันทึกการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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จากการทดลองใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุป

ความหมายของการจาํแนกสารโดยใชเกณฑตางๆ  

และแตละเกณฑแบงออกไดเปนกี่ประเภท  อะไรบาง  

เพื่อชวยกนัสรุปความหมาย  อยาลืมนาํเอาขอมูลที่

บันทกึไวต่ังแตแรกมามาชวยสรุปไดนะ 

 

 ขั้นนําความคิดไปใช 
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สารที่มีอยูรอบตัวเรามทีั้งทีม่ีสมบัติเหมือนกนัและมีสมบัติตางกนั  จึงทําใหมีการจัดจําพวกสาร

ออกเปนหมวดหมูโดยใชเกณฑที่เหมาะสม  เพื่อจะไดศึกษาคนควาเกีย่วกับสารไดสะดวกขึ้นซึง่

เกณฑที่นยิมใชจําแนกสารกนัมากคือ  การใชเนื้อสารเปนเกณฑ  

  เนื้อสารเปนสมบัติของสารทีส่ามารถมองเหน็ดวยตาเปลา  ซึง่เปนประสาทสมัผัสที่ใช

จําแนกเนื้อสารไดคราว ๆ โดยเนื้อสารสามารถจาํแนกสารไดเปน 2 ประเภท คือ  สารเนื้อเดียวและ
สารเนื้อผสม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความรูเพ่ิมเติม 

สสาร  (Matter)  คือ ส่ิงที่มีตัวตน  ตองการที่อยู

และมีมวลสามารถสัมผัสได  เชน  โตะ  เกาอี้  หนังสือ 

 สาร (Substance)  คือ ส่ิงทีม่ีองคประกอบ

เปนอยางเดียวกัน  มีสมบัติเฉพาะตนเอง   และไม

สามารถวิธีใด ๆ มาแบงแยกใหเปนสวนอืน่ที่มี

องคประกอบและสมบัติแตกตางกันออกไป 

ใหเพื่อนๆ ชวยกันทบทวนความรูที่ไดมาโดยการเขยีนแผนผงั

แนวคิดหลักที่เปนการจําแนกสาร  ออกแบบการเขียนเองนะ

ครับ เตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียนดวยนะ 



 141

 
                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่รดน้ําตนไมตัวถังทําดวยอะลูมิเนยีม  สวนที่จับทาํดวยพลาสติก  จงบอกสมบัติ  

สถานะและเนือ้สารของขอตอไปนี้ 

 ก.  …………………………………………………………….……………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ข. …………………………………………………………….………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ค. …………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ขั้นสะทอน
ความคิด 

ก 
ข 

ค 
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จงตอบคําถามตอไปนี้ใหไดใจความถูกตองสมบูรณ 
1. สสาร  หมายถึงอะไร……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………. 

2.  ถาใชสถานะของสารเปนเกณฑ สามารถจําแนกสารไดเปนกี่ประเภทอะไรบาง 

………………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………. 

 

3.  ถาใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ สามารถจําแนกสารไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง 

………………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………. 

4.  จงจําแนกสารที่กําหนดใหตอไปนี้โดยใชเกณฑเนื้อสาร 

น้ําเชื่อม     เกลือ         เหรียญหาบาท  ทองคํา     กวยเตีย๋ว      

ขาวผัด     พริกดอง      ลอดชอง       ขาวเปลา      น้ําปลา 

………………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………. 

5.  เพราะเหตุใดจึงตองมีการจัดสารออกเปนหมวดหมู 

………………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………. 

แบบทดสอบ เรื่องการจําแนก

เพื่อนคนเกงไดกี่คะแนนกันครับ 

คะแนนเต็ม  5  คะแนน  ได

……………. คะแนน 



 143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

1.   ส่ิงที่มีตัวตน  ตองการทีอ่ยูและมีมวลสามารถสมัผัสได   

2.  ได 3  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว  กาซ 

3.  ได 2 ประเภท คือ สารเนือ้เดียว  สารเนือ้ผสม 

4.  สารเนื้อเดยีว ไดแก น้ําเชื่อม  เกลือ   เหรียญหาบาท  

 ขาวเปลา  น้าํปลา  ทองคาํ 

      สารเนื้อผสม ไดแก กวยเตี๋ยว  ขาวผดั  พริกดอง  ลอดชอง 

5.  เพื่อความสะดวกในการศึกษาคนควา        
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การจําแนกสาร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

คําช้ีแจง  
 1.  แบบทดสอบฉบับนี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง การจําแนกสาร 

 2.  แบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก มีจาํนวน 30 ขอ  30 คะแนน ใหเวลา 1 ชั่วโมง 

 3.  หามนักเรียนขีดเขียนเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี ้

 4.  ใหนกัเรียนเขียนชื่อ – สกลุ ชั้น เลขที ่ลงในกระดาษคาํตอบใหเรียบรอยกอนลงมอืทํา 

 5.  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุดเพียงขอเดยีว จากขอ ก ข ค ง จ โดยขีด

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาํตอบ  

 

ขอ (0) คําตอบที่ถูกคือ ก 

ก ข ค ง จ 

   X  

. 

 6.  ถาตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหทาํเครื่องหมาย  X   ทับรอยเดิมจึงขีดคําตอบใหม ดังนี ้

ก ข ค ง จ 

X   X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 145

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ชั้นมัธยมศกึษาปที ่1                             เรื่องสารรอบตัว 
***************************************************************************************************** 
 
คําสั่ง  จงเลอืกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
1.  เพราะเหตใุดจึงนิยมใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑในการจําแนกประเภทของสาร   

 ก.  เนื้อสารสามารถจับตองได   

 ข.  เพราะสงัเกต และสัมผัสได 

 ค.  สารบางชนิดมีหลายสถานะจึงยากแกการพิจารณา 

 ง.  สะดวก  เขาใจงาย  สามารถใชการสงัเกตจําแนกได 

 จ.  มีเครื่องมอืหลายชนิดอํานวยความสะดวกในการจําแนก 

2.  ถาใหกอฟและไมคจัดหมวดหมูของสารตอไปนี้  สมตํา  น้ําอัดลม  อากาศ  น้ําสมสายช ู 

คอนกรีต  น้ํากะท ิ น้ําตาลทราย ปรากฏวาทั้ง  2 คน จดัไดไมเหมือนกันเพราะเหตุใด   

 ก.  ใชเกณฑในการตัดสินตางกนั    ข.  มีความรูตางกนั 

 ค.  ใชการทดลองตางกัน      ง.  มีคนใดคนหนึง่จัดผิด 

 จ.  ใชประสบการณที่ตางกนัในการตัดสิน 

3.  ขอใดไมใชสมบัติทางกายภาพของสาร 

 ก.  สถานะของสาร        ข.  ความสามารถในการละลายน้ํา 

 ค.  การเกิดปฏิกิริยาของสาร     ง.  จุดเดือดและจุดหลอมเหลว 

 จ.  การทนตอแสงและความรอน 

4.  นักวิทยาศาสตรใชอะไรเปนเกณฑในการตัดสินวาสารใดเปนสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม 

 ก. จุดเดือด  จุดหลอมเหลว      ข.  สมบัติทุกสวนของเนื้อสาร 

 ค.  ความสามารถในการละลาย    ง.   อัตราสวนประกอบของของผสม 

 จ.  ลักษณะของผลึก 

5.  ด.ญ.  ชมพูจําแนกสารกลุมหนึ่งไดเปน  ของแข็ง  ของเหลว  กาซ  ด.ญ.  ชมพูใชเกณฑใดใน

การจําแนกสารกลุมดังกลาว 

 ก.  สถานะของสาร        ข.  ลักษณะของเนื้อสาร 

 ค.  สมบัติของสาร        ง.  รูปรางของสาร  

 จ.  ปริมาณของสาร 
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6.  ถาจัดใหคอนกรีต  น้ําปลาหวาน  และดินทรายเปนสารกลุมเดียวกันจะตองใชเกณฑขอใด 

 ก.  สถานะของสาร        ข.  ความบริสุทธิ์ของสาร 

 ค.  ลักษณะของเนื้อสาร      ง.  การนําไฟฟาของสาร   

 จ.  สมบัติของสาร 

7.  เพราะเหตุใดน้ําตามแมน้ําลําคลอง  จึงมักไมบริสุทธิ์เพราะสมบัติขอใดของน้ํา 

 ก.  เปลี่ยนสถานะไดงาย      ข.  น้ําระเหยงาย  จุดเดือดต่ํา 

 ค.  สารมีแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลนอย  ง.  เปนตัวทําละลายที่ดี 

 จ.  เปลี่ยนรูปรางไปตามภาชนะที่ใส 

8.  โลหะจัดเปนสารชนิดใด 

 ก.  ธาตุ          ข.  สารละลาย 

 ค.  สารประกอบ        ง.  สารเนื้อผสม   

 จ.  แขวนลอย 

9.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสารเนื้อเดียว   

 ก. มีทั้ง  3  สถานะ        ข.  มีองคประกอบเดียวหรือมากกวาก็ได 

 ค.  มองเห็นเปนเนื้อเดียวกัน     ง.  แยกสารออกโดยการระเหยหรือระเหิดได 

 จ.  สารละลายเปนสารเนื้อเดียว 

10.  สารในขอใดจัดเปนสารเนื้อเดียวทัง้หมด   

 ก.  เหลก็   น้ําเกลือ        ข.   แกว   น้ําพริก 

 ค.  ทองคํา   น้ําคลอง       ง.   ทองเหลือง   พริกเกลือ 

 จ.  ขาวผัด  น้าํอัดลม   

11.  ขอใดเปนวิธีการระบุวาสารใดเปนสารเนื้อเดียว   

 ก.  ต้ังทิ้งไวใหตกผลึก       ข.  ดูที่ฉลากปดที่ขวดใสสาร 

 ค.  ไมสามารถละลายน้ําได     ง.  เขยาดูวามีสารแขวนลอยดหรือไม 

จ. สังเกตดูวามองเห็นเปนเนื้อเดียว 

12.  สาร A  เปนสารเนื้อเดยีว  มีสถานะเปนของเหลว  เมื่อนํามาระเหยจนแหงพบวามีเกล็ดเล็ก ๆ 

สีขาวติดอยูทีถ่วยกระเบื้อง ขอสรุปใดถูกตอง   

 ก.  สาร  A  คือสารบริสุทธิ ์      ข.  สาร  A  คือสารประกอบ 

 ค.  สาร  A  คือสารละลาย      ง.  สาร  A  คือสารเนื้อผสม 

 จ.  ยังสรุปไมไดวาสาร  A  เปนสารบริสุทธิ์หรือสารละลาย 
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13.  ของเหลว  X  มีลักษณะเปนสารเนื้อเดยีว  การทํานายสมบัติของของเหลว X ขอใดไมถูกตอง 

 ก.  ของเหลว X เปนสารบรสุิทธิ ์     

 ข.  ของเหลว X เปนสารละลาย 

 ค.  เมื่อนาํของเหลว X ไประเหยจนแหงจะมีของแข็งเหลอือยู 

 ง.  ของเหลว X สามารถแยกสารไดดวยการกรอง 

 จ.  อาจเปนไปไดทั้งขอ ก.  และขอ ค. 

14.  เมื่อนําของเหลว  A , B , C  ซึ่งเปนสารเนื้อเดียวทั้ง 3 ชนิดมาระเหยแหงในถวยกระเบื้อง

ไดผลดังนี้    

 ของเหลว  A  ไมมีอะไรเหลอืในถวยกระเบื้อง 

 ของเหลว  B  มีของแข็งสีขาวเหลืออยูในถวยกระเบื้อง 

 ของเหลว  C  ไมมีอะไรเหลอืในถวยกระเบื้อง 

ขอใดสรุปไดถูกตอง 

 ก.  ของเหลว  A  เปนสารละลาย    ข  ของเหลว  C  เปนสารบรสุิทธิ ์

 ค.  ของเหลว  B  เปนสารละลาย    ง.  ของเหลว  A  เปนสารบริสุทธิ ์

 จ.  ของเหลว  A และ C เปนสารละลาย 

15.  ถานาํเอาเกลือผสมกับน้ําตาลผสมกบัพริกจะไดพริกกับเกลือ อยากทราบวาพรกิกับเกลือ

จัดเปนสารชนดิใด   

 ก.  สารเนื้อเดยีว        ข.  สารเนื้อผสม 

 ค.  สารประกอบ        ง.  สารบริสุทธิ์   

 จ.  สารละลาย 

16.  ขอใดเปนสารเนื้อผสมทัง้หมด   

 ก.  น้ําสลัด  ควันบุหร่ี  โซดา     ข.  พริกแกง  น้ํามะนาว  น้ําเชื่อม 

 ค.  ถานไม  น้ําสมค้ัน  สังกะสี     ง.  คอนกรีต  น้ํามันเบนซิน  อากาศ  

 จ.  ดิน  น้าํคลอง  ฝุนละอองในอากาศ 

17.  ของผสมระหวางผงตะไบเหล็ก  เกลอืแกง  และการบูร  ถา ด.ช.  เคน  ตองการแยก

องคประกอบของสารเหลานี้ออกจากกนั ด.ช.  เคน  ควรใชข้ันตอนใด 

 ก.  การละลายน้ํา  การกรอง     ข.  การละลายน้ํา  การระเหย 

 ค.  การหยิบออก  การระเหดิ     ง.  การใชแมเหล็ก  การระเหิด 

   จ.  การกรอง  การใชแมเหลก็ 
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18.  การทดสอบการเปนคอลลอยดของสารวิธีการใดงายและใชเวลานอยที่สุด 

 ก.  การระเหยแหง        ข.  การตกผลกึ 

 ค.  ใชไฟฉายสองผานดูลําแสง     ง.  ใสของเหลวในถงุเซลโลเฟนแลวแชน้ํา 

 จ.    กรองดวยกระดาษกรอง 

19.  ขอใดตอไปนี้เปนคอลลอยดประเภทอมิัลชันทั้งหมด 

 ก.  นม  น้าํสลดั  มายองเนส     ข.  สเปรย  ควนับุหร่ี  นม 

 ค.  หมอก  นม  เมฆ       ง.  ควนับุหร่ี  สเปรย  หมอก 

 จ.  น้าํสลัด  นม  โซดา 

20.  สารในขอใดไมสามารถลอดผานกระดาษกรองได 

 ก.  น้าํนม  น้าํกะท ิ        ข.  น้ําเตาหู  น้ําเกลือ 

 ค.  น้ําเกลือ  น้ําคลอง       ง.  น้าํแปง  น้าํเตาหู  

 จ.  น้าํแปง  น้าํคลอง 

21.  ขอใดไมใชความแตกตางระหวางคอลลอยด  สารแขวนลอย  สารละลาย   

 ก.  การหักเหเมื่อแสงผาน      ข.  ขนาดอนุภาคของสาร 

 ค.  สถานะของสาร        ง.  การซึมผานกระดาษกรองและเซลโลเฟน 

 จ.  ถูกทั้งขอ  ก และ ค 

22.  เมื่อต้ังสารชนิดใดทิ้งไวจะเกิดการตกตะกอน 

 ก.  สารประกอบ        ข.  สารละลาย 

 ค.  สารคอลลอยด        ง.  สารเนื้อผสม   

 จ.  สารแขวนลอย 

23.  เมื่อนําสาร A มาเติมลงในสาร B ทีละ 1 กรัม  สาร A ละลายหมด เมื่อเติมสาร A จนครบ  10 

กรัม  สาร A ไมละลาย  ขอใดสรุปไดถูกตอง  

 ก.  สารละลายเกิดการอิ่มตัว     ข.  สาร A เปนตัวทําละลาย 

 ค.  สาร B เปนตัวถกูละลาย     ง.  สาร A เปนสารประกอบ 

 จ.  สาร B มีจุดเดือดสูงกวาสาร A 

24.  การกระทาํใดที่สามารถชวยใหสารละลายอิ่มตัวละลายไดอีก 

 ก.  เพิม่ความเปนกรด – เบส     ข.  เพิ่มขนาดของภาชนะ    

    ค.  เพิ่มน้ําสะอาด        ง.  เพิ่มตัวถกูละลาย    

 จ.  เพิ่มตัวทาํละลาย 
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25.  น้ําฝนในธรรมชาติจัดเปนสารละลายหรือไม   

 ก.  ไมเปน  เพราะเกิดจากกอนเมฆซึง่ไมมสีารอื่นเจือปน 

 ข.  ไมเปน  เพราะเกิดในที่สูงจึงไมมีส่ิงใดลอยไปปะปนถึง  

 ค.  เปน  เพราะอาจมีเชื้อโรคในอากาศปะปนอยู 

 ง.  เปน  เพราะมีฝุนละลองปะปนอยู 

 จ.  เปน  เพราะอาจมีแกสบางชนิดที่ละลายน้ําไดปะปนอยู  

26.  สารละลายตอไปนี้คือ  ทองแดง  55%   ทองคํา 20 %   เหล็ก  25 %  สารใดเปนตัวทําละลาย   

 ก.  ทองแดง         ข.  ทองคํา   

 ค.  เหล็ก          ง.  เหล็กและทองคํา  

 จ.  ทองแดงและทองคาํ 

27.  ขอใดไมใชความสามารถในการละลายของสาร 

 ก.  ชนิดของตวัถูกละลาย      ข.  ชนิดของตวัทาํละลาย 

 ค.  ภาชนะที่บรรจุสาร       ง.  ความดัน       

 จ.  อุณหภูม ิ

28.  เมื่อของเหลวสีแดงละลายน้าํเกิดเปนสารละลายขอใดถูกตองทีสุ่ด 

 ก.  ไดสารที่มสีีแดง        ข.  ไดสารละลายใสไมมีสี 

 ค.  ไดตะกอนสีแดงตกอยูทีก่นภาชนะ   ง.  สามารถเกดิปรากฎการณทินดอลลได 

 จ.  เมื่อนาํสารละลายไปกรองจะมีสารสีแดงติดอยูที่กระดาษกรอง 

29.  แอลกอฮอลลางแผลเปนเอทานอล  85 % โดยปริมาตรตอปริมาตร  หมายความวาอยางไร 

 ก.  ในสารละลาย 100 สวน มีเอทานอลอยู 85 สวน 

 ข.  ในสารละลาย 100 g  มเีอทานอลอยู 85 g 

 ค. ในสารละลาย 100 cm3 มีเอทานอลอยู 85 g 

 ง.  ในสารละลาย 100 cm3 มีเอทานอลอยู 85  cm3 

 จ.  ในสารละลาย 100 g  มเีอทานอลอยู 85 cm3 

30.  สารละลายในขอใดทีม่นี้ําเปนตัวถูกละลาย 

 ก.  สารละลายที่มนี้ํา  20 cm3  กับน้ําตาล  23  กรัม 

 ข.  สารละลายที่มนี้ํา  20 cm3  กับเกลือแกง 5 กรัม 

 ค.  สารละลายที่มนี้ํา  20 cm3  กับกรดน้าํสม  10 cm3 

 ง.  สารละลายที่มีน้าํ  20 cm3  กับดางทับทมิ  0.5 กรัม 

 จ.  สารละลายที่มนี้ํา  20 cm3  กับแอลกอฮอล  30 cm3   
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แบบทดสอบวัดสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

***************************************************************************************************** 

คําช้ีแจง 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้วัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 ใชเวลาทั้งสิน้  50  นาที  ซึง่ประกอบดวย สถานการณ 

ที่เกีย่วของกับปญหาทางวทิยาศาสตร จาํนวน 4 สถานการณ โดยแตละสถานการณจะมีคําถาม  

6 ขอ เปนการประเมินโดยอิงคเกณฑรูบริคส (Rubrics Score) โดยการแบงระดับการใหคะแนนแต

ละขอเปน 3 ระดับ คือ  2   1 และ 0  ซึ่ง หมายถงึ ดี พอใช และควรปรับปรุง ตามลําดับ 

 2.  ใหนกัเรียนอานแลวพิจารณาตามความคิดเห็นของนักเรียนวาถานกัเรียนอยูใน

สถานการณดังกลาวนกัเรียนจะมกีารตัดสินใจอยางไร  สําหรับการตดัสินใจอยางสรางสรรค 

ทางวทิยาศาสตรนั้น  ประกอบดวยขั้นตอนการตัดสินใจ  ดังนี ้

  2.1  การระบปุญหา  เปนขัน้ตอนที่ผูเรียนสามารถกําหนดปญหาที่สําคัญจาก

สถานการณ  และเปนปญหาที่มีแนวทางแกไขได 

  2.2  การกําหนดจุดมุงหมาย เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมายของ

ปญหาวาตองการแกไขปญหาเพื่ออะไรจากสถานการณได 

  2.3  การตั้งสมมติฐาน  เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสามารถบอกถึงทางเลือกที่ใชในการ

ตัดสินใจแกปญหาจากสถานการณวามทีางเลือกใดบาง 

  2.4  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสามารถบอกถงึ

ปญหามีความเปนมาอยางไร  และความสาํคัญของปญหาจากสถานการณได 

  2.5  การเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด  เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือก

ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งทีใ่หประโยชนสูงสุด  เปนไปไดมากที่สุด  และบอกเหตุผลในการเลือก

ทางเลือกดวย 

  2.6 การเลือกทางเลือกโดยใชความรูเดิมทางวิทยาศาสตร เปนขั้นตอนที่ผูเรียนใช

ความรูที่ไดจากประสบการณเดิมทางวทิยาศาสตร  เขาไปตัดสินใจแกปญหาในสถานการณได  

โดยไมซ้ํากับทางเลือกทีน่ักเรยีนเลือกแลว 
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สถานการณที่ 1 
 อารมอยูในชมุชนแหงหนึ่งเปนชุมชนทีน่าอยูอาศัยมาก  อากาศดีไมมคีวันพษิ  มีตนไม

มากมายใหความรมร่ืนกับชมุชน  น้าํฝนตกที่ตกลงมาในหนาฝนก็ใสสะอาด สามารถนํามาดื่นกนิ

ไดอยางปลอดภัย แตเมื่อเวลาผานไปมีคนมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นและมีโรงงานเกิดขึน้หลายแหง  

โรงงานแตละแหงไดปลอยควันพษิสูชัน้บรรยากาศ  เมือ่มีฝนตกลงมาน้าํฝนมีสีเหลอืงใส เมื่อถกู

ผิวหนงัจะคัน บานเรือนอาคารที่มีโลหะหรอืหินปนูเปนโครงสรางจะเกดิการผุกรอนและเกิดสนิม  

สวนเมื่อฝนตกลงสูพืน้ดนิกท็ําใหดินเปนกรด ซึ่งทาํใหตนไมไมเจริญเติบโตเทาที่ควร 

 จากสถานการณดังกลาวขางตน  นกัเรียนจงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  ปญหาจากสถานการณคืออะไร 

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

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

2.  จากปญหาทีน่ักเรียนเลอืกใหนกัเรียนกําหนดจุดมุงหมายของปญหานั้น 

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

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

3. สมมติฐานของปญหาในสถานการณคืออะไร 

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

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

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

4.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหาคืออะไร 

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

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

5.  ใหนกัเรียนเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและใหประโยชนสูงสุดพรอมบอกเหตุผลในการเลือก 

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

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

6.  จากปญหานักเรียนจะใชความรูจากประสบการณเดมิทางวทิยาศาสตรของนักเรยีนแกปญหา

ไดอยางไร 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณที่ 2   
 โอเล  เปนนักกีฬาบาสเกตบอลประจําโรงเรียนซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงมาก แตเมื่อโอเลเรียน

จบจึงไมคอยไดเลนกฬีา และโอเลเปนคนที่ชอบรับประทานอาหารหวาน  ขนมขบเคี้ยว ด่ืม

น้ําอัดลมทุกชนิด เปนอยางมาก  แลววันหนึง่โอเลเกิดหกลมจนเปนแผลที่ขา โอเลไดทําความ

สะอาดและดูแลรักษาแผลเปนอยางดีแตปรากฏวาแผลของโอเลไมหายและกลับลุกลามไปเรื่อย ๆ  

นอกจากแผลที่รักษาไมหายแลวโอเลยังมปีญหาในการมองเหน็อีกดวย จึงไดไปพบแพทย และได

คําแนะนําวาใหโอเลออกกําลังกายและงดรับประทานอาหารหวาน ขนมขบเคี้ยว น้ําอัดลม  เมื่อ

ปฎิบัติตามคําแนะนาํของแพทยอาการของโอเลจึงดีข้ึน 

 จากสถานการณดังกลาวขางตน  นกัเรียนจงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  ปญหาจากสถานการณคืออะไร 

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

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

2.  จากปญหาทีน่ักเรียนเลอืกใหนกัเรียนกําหนดจุดมุงหมายของปญหานั้น 

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

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

3. สมมติฐานของปญหาในสถานการณคืออะไร 

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

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

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

4.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหาคืออะไร 

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

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

5.  ใหนกัเรียนเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและใหประโยชนสูงสุดพรอมบอกเหตุผลในการเลือก 

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

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

6.  จากปญหานักเรียนจะใชความรูจากประสบการณเดมิทางวทิยาศาสตรของนักเรยีนแกปญหา

ไดอยางไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณที่ 3   
 พื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดสมทุรปราการเคยเปนที่อุดมสมบูรณดวยสัตวทะเล  ชาวบานริม

ฝงทะเลมีอาชพีหากุง  หอย  ปู  ปลา  อยางมีความสุขเรียบงาย  ตอมาบริเวณชายฝงทะเลซึ่งเต็ม

ไปดวยปาชายเลนกถ็ูกทาํลายไปเกือบหมด และน้าํทะเลเริ่มกัดเซาะชายฝงทําใหบริเวณเหลานัน้

ถูกน้าํทวมจนชาวบานตองยายที่อยูอาศัย รวมทัง้กุง  หอย  ปู  ปลา  กล็ดจํานวนลงเปนอยางมาก  

ทําใหชาวบานไมสามารถประกอบอาชพีได  ชาวบานเริม่เดือดรอนเพราะไมมีที่อยูอาศัยและขาด

รายได  ผูนําชมุชนและคนในชุมชนจึงปรึกษาและชวยกันหาสาเหต ุแลวทุกคนจึงหันมาชวยกนั

ฟนฟูปาชายเลนใหกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง  หลังจากนั้นพื้นดนิทีถู่กกัดเซาะก็เร่ิมมีตะกอนมาตก

ทับทมจนมีพืน้ดินเกิดขึ้น อีกครั้ง รวมทั้งกุง  หอย  ปู  ปลาก็มีปริมาณเพิ่มข้ึนดงัเดิมจึงทาํให

ชาวบานมีวิถชีีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนเหมอืนเดิมทกุคนและอยูกันอยางมีความสุข  

 จากสถานการณดังกลาวขางตน  นกัเรียนจงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  ปญหาจากสถานการณคืออะไร 

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

2.  จากปญหาทีน่ักเรียนเลอืกใหนกัเรียนกําหนดจุดมุงหมายของปญหานั้น 

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

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

3. สมมติฐานของปญหาในสถานการณคืออะไร 

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

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

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

4.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหาคืออะไร 

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

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

5.  ใหนกัเรียนเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและใหประโยชนสูงสุดพรอมบอกเหตุผลในการเลือก 

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

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

6.  จากปญหานักเรียนจะใชความรูจากประสบการณเดมิทางวทิยาศาสตรของนักเรยีนแกปญหา

ไดอยางไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณที่ 4 
    อ้ัน  มีอาชพีเปนเกษตรกร ปลูกพืชผักมากมาย โดยพืชผักที่ปลูกมีความแข็งแรง 

เจริญเติบโตดี และเก็บเกีย่วไดปริมาณมาก เพราะอั้นไดใสปุยเคมีใหกบัพืชผักของเขา แตเมื่อ

ระยะเวลาผานไปอั้นพบวาพืชผักของเขาไมคอยเจริญเติบโตเทาที่ควร และใหผลผลิตนอยลง อ้ัน

จึงหาสาเหตุวาเกิดอะไรขึ้นกับพืชผักของเขา อ้ันไดนาํดนิที่ใชปลูกพืชผักไปตรวจสอบ จึงพบวาดิน

ไมมีความรวนซุยและ ดินมีความเปนกรดสงูหรือทีเ่รียกวาดินเปรี้ยว  อ้ันจึงไดไปปรึกษานกัวิชาการ

เกษตร ซึ่งไดคําแนะนําวาใหอ้ันใชปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมี เมื่ออ้ันไดใชปุยอินทรียตาม

คําแนะนํา พืชผักของอั้นกเ็จริญเติบโตดี  ใหผลผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ และตนทนุที่ใชในการลงทนุยงั

ตํ่ากวาตอนที่ใชปุยเคมีอีกดวย   

 จากสถานการณดังกลาวขางตน  นกัเรียนจงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  ปญหาจากสถานการณคืออะไร 

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

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

2.  จากปญหาทีน่ักเรียนเลอืกใหนกัเรียนกําหนดจุดมุงหมายของปญหานั้น 

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

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

3. สมมติฐานของปญหาในสถานการณคืออะไร 

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

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

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

4.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหาคืออะไร 

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

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

5.  ใหนกัเรียนเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและใหประโยชนสูงสุดพรอมบอกเหตุผลในการเลือก 

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

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

6.  จากปญหานักเรียนจะใชความรูจากประสบการณเดมิทางวทิยาศาสตรของนักเรยีนแกปญหา

ไดอยางไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑการประเมินที่ใชในการวัดความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค 
ทางวิทยาศาสตร 

 

 

1.  การระบุปญหาจากสถานการณ 
 3  คะแนน หมายถงึ  สามารถกําหนดปญหาที่สําคัญจากสถานการณ  และเปนปญหาที่

มีแนวทางแกไขได 

 2  คะแนน หมายถงึ สามารถกําหนดปญหาที่สําคัญจากสถานการณ  แตเปนปญหาที่มี

แนวทางแกไขไมชัดเจน 

 1  คะแนน  หมายถงึ สามารถกําหนดปญหาที่สําคัญจากสถานการณ  แตเปนปญหาที่

ไมมีแนวทางแกไข 

 

2.  การกําหนดจุดมุงหมาย 
 3  คะแนน  หมายถงึ   สามารถกําหนดเปาหมายของปญหาวาตองการแกไขปญหาเพื่อ

อะไรจากสถานการณได 

 2  คะแนน  หมายถงึ  สามารถกําหนดเปาหมายของปญหาวาตองการแกไขปญหาเพื่อ

อะไรจากสถานการณไดแตไมชัดเจน 

 1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกถึงปญหาไดแตกําหนดเปาหมายการแกไขปญหา

ไมได 

 

3.  การต้ังสมมติฐาน  
 3  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกถึงทางเลือกที่ใชในการตัดสินใจแกปญหาวามี

ทางเลือกใดบางไดอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกถึงทางเลือกที่ใชในการตัดสินใจแกปญหาวามี

ทางเลือกใดบางไดบางสวน 

 1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกถึงทางเลือกที่ใชในการตัดสินใจแกปญหาแตไมมี

ความเกี่ยวของเลย  
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4.  การวิเคราะห 
 3  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกถึงสาเหตุของปญหามีความเปนมาอยางไร  และ

ความสาํคัญของปญหาได      

 2  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกถึงสาเหตุของปญหามีความเปนมาอยางไร  และ

ความสาํคัญของปญหาไดเปนบางสวน 

 1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกถึงสาเหตุของปญหามีความเปนมาอยางไร  แตไม

สามารถบอกความสาํคัญของปญหาได 
 

5.  การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด   
 3  คะแนน  หมายถงึ  สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ที่ใหประโยชน

สูงสุด  เปนไปไดมากที่สุด  และบอกเหตุผลในการเลือกทางเลือกดวย     

 2  คะแนน  หมายถงึ  สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ที่ใหประโยชน

สูงสุด     

 1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ที่ใหประโยชน 
 

6.  การเลือกทางเลือกโดยใชความรูเดิมทางวิทยาศาสตร   
 3  คะแนน  หมายถงึ  ใชความรูที่ไดจากประสบการณเดมิทางวทิยาศาสตร  เขาไป

ตัดสินใจแกปญหาในสถานการณได  โดยไมซ้ํากับทางเลือกเดิม    

 2  คะแนน  หมายถงึ  ใชความรูที่ไดจากประสบการณเดมิทางวทิยาศาสตร  เขาไป

ตัดสินใจแกปญหาในสถานการณได   

 1  คะแนน  หมายถงึ  ใชความรูที่ไดจากประสบการณเดมิทางวทิยาศาสตร  เขาไป

ตัดสินใจแกปญหาในสถานการณไดเปนบางสวน   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล       นางสาวสุชาดา  ทองอยู 

วันเดือนปเกิด      9 เมษายน 2525 

สถานที่เกิด       35/1 หมูที่ 4 ตําบลหนองสามวงั อําเภอหนองเสือ 

        จังหวัดปทุมธาน ี 12170 

สถานที่อยูปจจุบัน     92 หมูที่ 9 ซอยประชาอทุิศ 22 แขวงราษฎรบูรณะ 

        เขตราษฎรบูรณะ จังหวัดกรงุเทพมหานคร 10140 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน      - 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน        - 

 

ประวติัการศึกษา       

 พ.ศ. 2541      ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 

        จาก โรงเรียนองครักษ  จังหวัดนครนายก 

 พ.ศ. 2543      ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

        จาก โรงเรียนองครักษ  จังหวัดนครนายก 

 พ.ศ. 2546      ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกวทิยาศาสตรทั่วไป 

          จาก มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 พ.ศ. 2551      การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

           สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 

           จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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