
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังน้ี 

 1.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

  1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

  1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 

  1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 

  1.4 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 2. เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  2.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  2.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  2.3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.4 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.5 องคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.  เอกสารทีเ่กี่ยวกบัจิตวิทยาศาสตร 

  3.1 ที่มาและความสําคัญของจิตวิทยาศาสตร 

  3.2 ความหมายของจิตวิทยาศาสตร 

  3.3 องคประกอบของจิตวิทยาศาสตร 

  3.4 ลักษณะของบุคคลที่มจีิตวิทยาศาสตร 

 4.  เอกสารทีเ่กี่ยวกบักิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E 

  4.1 ความหมายของทฤษฎีสรรคสรางความรู 

  4.2 หลักการของทฤษฎีสรรคสรางความรู 

  4.3 รูปแบบการสอนตามทฤษฎีสรรคสรางความรู 

  4.4 ข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 5E 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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เอกสารท่ีเก่ียวของกับชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

 

ความหมายของชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรม (Learning Package) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหน่ึง มีช่ือเรียกตางกัน 

เชน ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการเรียนการสอน ชุดการเรียนสําเร็จรูป ชุดกิจกรรม            

ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดใชคําวา ชุดกิจกรรม และมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี 

Duane (2008 : 169) กลาวถึงชุดการสอน เปนชุดของวัสดุประกอบการเรียนสําหรับการ

เรียนรูรายบุคคล ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเปาหมาย ผูเรียนจะเรียนไปตาม

อัตราความสามารถและความตองการของตนเอง 

Good (2009 : 306) ไดอธิบายถึงชุดการสอนวาเปนโปรแกรมทางการสอนทุกอยางที่จัดไว

โดยเฉพาะมีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน มือครู เน้ือหา แบบทดสอบ ขอมูล 

ที่เช่ือถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางชัดเจนในชุดการสอนน้ีครูเปนผูจัดใหผูเรียน

แตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง โดยครูเปนผูคอยแนะนําเทาน้ัน 

กมล เฟองฟุง (2550 : 30) ไดกลาววาชุดกิจกรรมเปนการรวบรวมสื่อการเรียนสําเร็จรูปไว

เปนชุด เพื่อใหเหมาะสมกับเน้ือหา แลวใหนักเรียนศึกษาตามข้ันตอนที่กําหนดเปนการเรียนที่เนน

ความสามารถสวนบุคคล ผูเรียนมีความอิสระ และพึ่งครูผูสอนนอย 

ประพฤติ ศีลพิพัฒน (2551 : 30) ไดกลาววาชุดการเรยีนหรือชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อที่ชวยให

นักเรียนสามารถเรียนไดดวยตัวเอง มีการจัดสื่อไวอยางเปนระบบชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจเรียน

ตลอดเวลา ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2549 : 91) ใหความหมายวา ชุดการสอนน้ันจัดเปนสื่อการสอนชนิดหน่ึง

ซึ่งเปนชุดของสื่อประสม (Multi Media) ที่จัดข้ึนสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอเน้ือหาและประสบการณ

ของแตละหนวยที่ตองการจะใหผูเรยีนไดรับ โดยจัดเอาไวเปนชุด ๆ บรรจุอยูในซอง กลองหรือกระเปา 

จีรพรรณ ทะเขียว (2548 : 22) ไดกลาวไววา ชุดกิจกรรมเปนสื่อการเรียนการสอนน่ันเอง 

ซึ่งหมายถึง สื่อการสอนที่ครูเปนผูสรางประกอบข้ึนดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิดและองคประกอบอื่น

เพื่อใหผูเรยีนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เกดิการเรียนรูดวยตนเองโดยครูเปนผูแนะนําชวยเหลือ

และมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชประกอบในการเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ 

อรุณี สุพรรณพงศ (2551: 29) กลาววา ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการเรียนการสอนผลิตข้ึน

อยางมีระบบ สอดคลองกับเน้ือหาวิชาตามจุดประสงคของหลักสตูร โดยยึดหลักความแตกตางระหวาง

บุคคล สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามความสามารถของแตละคนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ศึกษาดวยตนเอง เพื่อเปนการชวยลดบทบาทของครูผูสอน อีกทั้งยังเนนนักเรียนเปนสําคัญในการจัด 

การเรียนการสอน 
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จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ครูสรางข้ึน

เพื่อนํามาใชใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาตามจุดประสงคของหลักสูตร ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษา

ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เกิดพฤติกรรมตามเปาหมาย

ของการเรียนรู และชวยใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ประเภทของชุดกิจกรรม 

มีนักการศึกษาไดกลาวถึงประเภทของชุดการสอน ชุดการเรียน ชุดการเรียนการสอนหรือ

ชุดกิจกรรม ที่ชวยใหผูสรางไดตัดสินใจวาสรางชุดกิจกรรมในรูปแบบใด ไวหลายทานดังน้ี 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร (2550 : 251) ได

แบงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1. ชุดการเรียนสําหรับคร ูเปนชุดสาํหรบัจดัใหครูโดยเฉพาะมคูีมือและเครื่องมือสาํหรบั

ครู ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ครูเปนผูดําเนินการและควบคุมกิจกรรม

ทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของคร ู

 2. ชุดการเรียนสําหรับนักเรียน เปนชุดการเรียนสําหรับจัดใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง 

ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนใหแลวคอยรับรายงานผลเปนระยะ ๆ ใหคําแนะนํา

เมื่อมีปญหาและประเมินผล ชุดการเรียนน้ีจะฝกการเรียนดวยตนเอง เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจาก

โรงเรียนไปแลวก็สามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

 3. ชุดการเรียนที่ครูและนักเรียนใชรวม ชุดน้ีมีลักษณะผสมระหวางชุดแบบที่ 1 และ 

ชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแลกิจกรรมบางอยาง ครูตองเปนผูนําใหนักเรียนดู และกิจกรรมบางอยาง

นักเรียนทําดวยตนเอง ชุดการเรียนแบบน้ีเหมาะอยางย่ิงที่จะใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะ

เริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเองภายใตการดูแลของคร ู

วิชัย วงษใหญ (2549 : 174 - 175) ไดแบงชุดการเรียนการสอนตามลักษณะของการใช

ออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1. ชุดการเรียนสําหรับการบรรยายหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาชุดการเรียนการสอน

สําหรับครูใช คือเปนชุดการเรียนการสอนสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบคํา

บรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลงและเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรม          

การเรียนมากย่ิงข้ึน ชุดการเรียนการสอนน้ีจะมีเน้ือหาเพียงหนวยเดียวและใชกับนักเรียนทั้งช้ัน 

 2. ชุดการเรียนสําหรับกิจกรรมแบงกลุม ชุดการเรียนการสอนน้ีมุงเนนที่ตัวผูเรียนได

ประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียนรู ชุดการเรียนการสอน

แบบกลุมประกอบดวย ชุดการเรียนการสอนยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยการเรียนที่แบงไว       

ในแตละหนวย ในแตละศูนยมีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมน้ัน 

สื่อการเรียนอาจจัดอยูในรูปของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือผูเรียนทั้งศูนยใชรวมกันก็ได ผูเรียน 

ที่เรียนจากชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจะตองขอความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย
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ในระยะเริ่มตนเทาน้ัน หลักการเคยชินตอวิธีการใชแลวใหผูเรียนสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดเอง

ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนซักถามครูไดเสมอ เมื่อจบการเรียนแตละศูนยแลว 

ผูเรียนอาจสนใจการเรียนเสริมเพื่อเจาะลึกสิ่งที่เรียนรูไดอีกจากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียมไว เพื่อเปน

การไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยผูอื่น 

 3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนการเรียนการสอนที่จัดระบบข้ันตอนเพื่อใหผูเรียน

ใชเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ัน ตามความสามารถของแตละบุคคลเมื่อศึกษาครบแลวจะทําการทดสอบ

ประเมินผลความกาวหนา และศึกษาชุดการเรียนการสอนชุดอื่นตอไปตามลําดับ เมื่อมีปญหาผูเรียน

จะปรึกษากนัไดในระหวางเรยีนและผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงานหรือ

ผูช้ีแนะแนวทาง การเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของ

แตละบุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปจนเต็มสุดขีดความสามารถโดยไมตองเสียเวลารอคอย

ผูอื่น ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบน้ีบางครั้งเรียกวาบทเรียนโมดูล (Instructional Module) 

จะเห็นไดจากที่นักการศึกษากลาวมาน้ัน ไดแบงประเภทของชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท 

ตามลักษณะของการใชชุดกิจกรรม ซึ่งการแบงประเภทของชุดกิจกรรมออกเปนกี่ประเภทก็ตามทุกชุด

กิจกรรมมุงใหนักเรียน เรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของแตละคนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ในดานของการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น 

องคประกอบของชุดกิจกรรม 

องคประกอบของชุดกิจกรรมเปนสวนที่บอกถึงสวนตาง ๆ ของชุดกิจกรรมซึ่งมีผูวิจัยหลาย

คนไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรม ดังน้ี 

อุไรรัตน ชางทรัพย (2552 : 59 - 62) สรางชุดกิจกรรมการประดิษฐอปุกรณจากวัสดุเหลือใช

ประเภทพลาสติกข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ เจตคติ และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร

สําหรับกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร โดยชุดกิจกรรมที่สรางข้ึนมาสวนประกอบ 2 สวน คือ คูมือชุด

กิจกรรมสําหรับครู และชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนมีรายละเอียดดังน้ี 

คูมือกิจกรรมสําหรับครู จัดทําเพื่อใหครูใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ

ดําเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย 

 1. ช่ือกิจกรรม เปนสวนที่บอกหัวขอเรื่องของกจิกรรม 

 1.1 คําช้ีแจง เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายที่สาํคัญในการสรางชุดกิจกรรมและลกัษณะ

การจัดกิจกรรม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว โดยกลาวใหผูอานไดมองเห็นภาพรวมของกิจกรรม 

  1.2 จุดมุงหมาย เปนสวนระบุจุดมุงหมายทีส่ําคัญในการสรางชุดกจิกรรม ซึ่งแบงเปน 

   1.2.1 จุดมุงหมายทั่วไป ซึง่เปนสวนทีบ่งบอกจุดหมายปลายทางของการจัดกจิกรรม 

   1.2.2 จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมเปนสวนที่ระบุถึงพฤติกรรมที่นักเรียนตองทํา

เพื่อใหบรรลุความมุงหมายหลักของกิจกรรม 
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  1.3 เปนสวนที่ระบุเน้ือหาของกิจกรรม เพื่ออธิบายใหครูทราบวาอะไรเปนสาระสําคัญ

ที่นักเรียนควรเรียนรู และเกิดความเขาใจเมื่อเรียนตามกิจกรรมที่กําหนด 

  1.4 เวลาที่ใช ระบุโดยประมาณวากิจกรรมการเรียนการสอน ควรใชเวลานานเทาไร 

  1.5 สื่อ ระบุถึงวัสดุและอุปกรณ ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม เพื่อชวยใหครูทราบวา

ตองเตรียมอะไรบางในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง 

  1.6 ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม เปนสวนที่ใชในการดําเนินการสอนเพื่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ดังน้ี 

   1.6.1 ข้ันนํา เปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน 

   1.6.2 ข้ันสอน เปนสวนที่ใหความรู และสาธิตประกอบการบรรยายสามารถให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

   1.6.3 ข้ันอภิปราย เปนสวนที่ใหนักเรียนไดนําเอาประสบการณที่ไดรับในข้ันสอน

มาอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นใหเกิดความเขาใจ และแนวทางแกปญหาที่อาจจะพบในการทํา

กิจกรรมครั้งตอไป 

   1.6.4 ข้ันสรุป เปนสวนที่ครูและนักเรียนชวยกันรวบรวมขอมูลความรูจากข้ันสอน

และข้ันอภิปราย มาสรุปเพื่อใหไดสาระสําคัญในการทํากิจกรรม 

   1.6.5 ข้ันวัดและประเมินผล เปนสวนที่ครูตองการตรวจสอบวา เมื่อจบกิจกรรม

แตละกิจกรรมแลว นักเรียนสามารถเรียนรูจากการทํากิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 

โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ทําแตละกิจกรรม โดยใชเกณฑการประเมินเปนดี พอใช 

ควรปรับปรุง และใชระดับคะแนนเปน 3, 2 และ 1 ตามลําดับ 

   1.6.6 ข้ันสงงาน เปนสวนหน่ึงที่ครูแจงใหนักเรียนไดเตรียมตัวและจัดหาวัสดุ

อุปกรณบางอยาง เพื่อนํามาใชในการทํากิจกรรมครั้งตอไป 

  1.7 ภาคผนวก เปนสวนเฉลยแบบฝกหัด การทําเอกสารความรูหรือหลักการของกิจกรรม

แตละกิจกรรม สําหรับครูเพิ่มเติมขอมูลที่จําเปนสําหรับครูเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 

ถาครูนําชุดกิจกรรมไปใช 

 2. ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนใชเปนแนวทางในการเรียนซึ่งประกอบดวย 

รายละเอียด ดังน้ี 

  2.1 วัตถุประสงค เปนสวนที่ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรม 

  2.2 เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุใหนักเรียนไดทราบชวงเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมแตละครั้ง 

  2.3 สิ่งที่นักเรียนตองเตรียมมา ระบุถึงสิ่งที่นักเรียนจะตองเตรียมไวเพื่อนํามาใช         

ในกิจกรรมที่กําหนด 

  2.4 กิจกรรมที่นักเรียนตองทํา ระบุวานักเรียนตองทําอะไรบางในกิจกรรม 
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  2.5 การประเมินผล ระบุเกณฑที่ใชในการประเมินผลรายกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนได

ทราบเกณฑที่ใชในการประเมินการเรียนจากกิจกรรมที่กําหนดให 

ประภาพร สุวรรณรัตน (2550 : 45 - 46) สรางชุดกิจกรรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร        

ในชุดกิจกรรมประกอบดวยหัวขอสําคัญ ดังน้ี 

 1. คูมือชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนคูมือสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม

ประกอบดวยหัวขอสําคัญ ดังน้ี 

  1.1 ช่ือกิจกรรม เปนสวนที่บอกหัวขอเรื่องของกจิกรรม 

  1.2 คําช้ีแจง อธิบายลักษณะของกจิกรรม 

  1.3 จุดมุงหมาย ระบุจุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรม เปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม

ระบุเปนพฤติกรรมที่นักเรียนจะทําได 

  1.4 สาระสําคัญ เปนสวนที่ระบุเน้ือหาของกิจกรรม เพื่ออธิบายใหครูทราบวาอะไร

เปนสวนสําคัญของกิจกรรมที่จัดใหนักเรียน 

  1.5 เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในกิจกรรม 

  1.6 สื่อ ระบุถึงวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม เพื่อใหครูทราบวาจะตองเตรียม

อะไรบางในการทํากิจกรรมแตละครั้ง 

  1.7 การดําเนินกิจกรรม เปนสวนที่ระบุการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

เชิงพฤติกรรม ครูทําหนาที่อํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษา ถามีปญหาเกี่ยวกับปฏิบัติกิจกรรม 

เมื่อการปฏิบัติกิจกรรมสิ้นสุดลงนักเรียนตองเอาประสบการณที่ไดรับจากการทํากิจกรรมมีอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหเกิดความเขาใจ และแนวทางในการแกปญหาที่อาจพบในการดําเนิน

กิจกรรมครั้งตอไป สุดทายนักเรียนรวมกันสรุปเพื่อใหไดสาระสําคัญในกิจกรรม 

  1.8 การวัดและประเมินผล เปนสวนที่ครูตองการตรวจสอบวา เมื่อจบกิจกรรมและ

นักเรียนสามารถทํากิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค ที่กําหนดไวหรือไม อยางไร 

 2. ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดที่ใหนักเรียนเปนแนวทางในการทํากิจกรรม          

แตละครั้งประกอบดวย 

  2.1 ช่ือกิจกรรม 

  2.2 วัตถุประสงค 

  2.3 เวลาที่ใช 

  2.4 การเตรียมลวงหนา เปนสวนที่ระบุวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม

ลวงหนา รวมถึงการใหนักเรียนเตรยีมความรูในการทํากจิกรรมและการที่ครูแนะนําเอกสารที่ใชในการ

ดําเนินกิจกรรม 

  2.5 กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยมข้ัีนตอน ดังน้ี 
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   2.5.1 ข้ันระบุปญหา 

   2.5.2 ข้ันต้ังสมมติฐาน 

   2.5.3 ข้ันทดลองหรอืตรวจสอบสมมติฐาน 

   2.5.4 ข้ันสรุปผล 

  2.6 สาระสําคัญ เปนสวนที่ระบุเน้ือหาของกิจกรรมเพื่ออธิบายใหนักเรียนทราบวา

อะไรเปนสวนที่สําคัญที่นักเรยีนจะไดรบัและเขาใจจากการเรยีนตามกิจกรรม ในกิจกรรมประกอบดวย

การทดลอง การประดิษฐ การแกปญหา โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขอความที่ระบุไว 

  2.7 การประเมินผล เปนสวนที่ระบุเกณฑที่ใชในการประเมินผลรายกิจกรรมเพื่อ

เปนการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 

จิรพรรณ ทะเขียว (2549 : 5 - 6) ไดกลาววา ชุดกิจกรรมอุปกรณวิทยาศาสตร มีองคประกอบ

ที่สําคัญ ดังน้ี 

 1. ช่ือชุดกิจกรรม เปนสวนทีร่ะบุช่ือกิจกรรม 

 2. คําช้ีแจง เปนสวนทีอ่ธิบายวิธีการใชชุดกิจกรรม 

 3. จุดประสงคของกจิกรรม เปนสวนที่ระบุจุดประสงคของกจิกรรม 

 4. เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุเวลาทัง้หมดในการใชชุดกิจกรรมแตละกิจกรรมหรือแตละครัง้ 

 5. เน้ือหา เปนสวนทีร่ะบุเน้ือหาของกจิกรรม 

 6. วัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ตองใชในการทํากิจกรรม เปนสวนที่ระบุวัสดุอุปกรณและ

สารเคมีที่ตองใชในการปฏิบัติกิจกรรม 

 7. กิจกรรม เปนสวนที่ระบุข้ันตอนของกจิกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ ทดลอง บันทึกผลการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

 8. คําถามหลังเรียน เปนสวนที่ระบุขอคําถามที่เกี่ยวของกับเน้ือหาและกิจกรรมที่ผูเรียน

ปฏิบัติ 

 9. แนวคําตอบ เปนสวนทีร่ะบุคําตอบของขอคําถามทายกจิกรรม 

 10. ความรูเพิ่มเติม เปนสวนที่ระบุความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาของกจิกรรม 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองคประกอบของชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการ

กําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งประกอบดวย 

 1. ช่ือชุดกิจกรรม 

 2. คําแนะนําในการใชชุดกิจกรรม 

 3. คําช้ีแจงในการทํากจิกรรม 

 4. จุดประสงคของกจิกรรม 

 5. สาระการเรียนรู 
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 6. กิจกรรมการเรียนรู 

  6.1 ใบความรู 

  6.2 ใบงาน 

  6.3 กิจกรรมเสริมความรู 

ขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรม 

วิชัย วงษใหญ (2549 : 189 - 192) เสนอข้ันตอนในการสรางชุดการสอนไว 10 ข้ันตอน คือ 

 1. ศึกษาเน้ือหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวา สิ่งที่เราจะนํามาทําเปนชุดการสอน

น้ันจะมุงเนนในใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวิชาที่ไดทําการศึกษาวิเคราะห

แลวมาแบงเปนหนวยของการเรียนการสอน ในแตละหนวยน้ันจะมีหัวเรื่องยอย ๆ รวมอยูอีกที         

เราจะตองศึกษาพิจารณาใหละเอียดชัดเจนเพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในหนวยอื่น ๆ อันจะสรางความ

สับสนใหกับผูเรียนได และควรคํานึงถึงการแบงหนวยการเรียนการสอนของแตละวิชาน้ันควรเรียงลําดับ

ข้ันตอนของความรูและลักษณะธรรมชาติของวิชาน้ัน 

 2. เมื่อศึกษาเน้ือหาสาระและแบงหนวยการเรียนการสอนไดแลว จะตองพิจารณา

ตัดสินใจอีกครั้งวาจะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงขอกําหนดวา ผูเรียนคือใคร (Who is Learner) 

จะใหอะไรกับผูเรียน (Give what Condition) จะทํากิจกรรมอยางไร (Does what Activities) และ

จะทําไดดีอยางไร (How well Criterion) สิ่งเหลาน้ีเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 

 3. กําหนดการเรียนการสอนโดยประมาณเน้ือหาสาระที่เราจะสามารถถายทอดความรู

แกนักเรียน หาสื่อการเรียนงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งหน่ึงวาหนวยการเรียน        

การสอนน้ันมีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหัวขอเรื่องยอย ๆ อะไรอีกบางรวมกันอยู     

ในหนวยน้ี แตละหัวขอยอยมีความคิดรอบยอดหรือหลักการยอย ๆ อะไรอีกบางที่จะตองศึกษา

พยายามดึงเอาแกนของหลักการเรียนรูออกมาใหได 

 4. กําหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เรากําหนดข้ึนจะตองสอดคลองกับ

หนวยและเรื่อง โดยสรุปแนวความคิดสาระและหลกัเกณฑที่สาํคัญ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนใหสอดคลองกัน เพราะความคิดรวบยอดเปนเรื่องของความเขาใจอันเดิมจากประสาทสัมผัส

กับสิ่งแวดลอม เพื่อตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทางสมองแลวนําสิ่งใหมไปเช่ือมโยงกันกับ

ประสบการณเดิม เกิดเปนความคิดรวบยอดฝงอยูในความทรงจํา มนุษยตองมีประสบการณตาง ๆ 

พอสมควรจึงจะสรุปแกนแทของการเรียนรูเกิดเปนความคิดรวบยอดได 

 5. จุดประสงคการเรียน การกําหนดจุดประสงคการเรียนจะตองใหสอดคลองกับ

ความคิดรวบยอด โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งหมายถึงความสามารถของผูเรียน           

ที่แสดงออกมาใหเหน็ ไดภายหลังการเรียนการสอนบทเรียนแตละเรือ่งจบไปแลวโดยผูสอนสามารถวัด

ได จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมน้ีถาผูสอนกําหนดหรือระบุใหชัดเจนมากเทาใดก็ย่ิงมีทางประสบ
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ความสําเร็จในการสอนมากเทาน้ัน ดังน้ันจึงควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคการเรียนแตละขอให

ถูกตองและครอบคลุมเน้ือหาสาระของการเรียนรู 

 6. การวิเคราะหงาน คือการนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงาน 

เพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอนแลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตองสอดคลองกับ

จุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ 

 7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนภายหลังจากที่เรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอมา

วิเคราะหงานเรียงลําดับกิจกรรมของแตละขอ เพื่อใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียนการสอน

จะตองนํากิจกรรมการเรียนของแตละขอที่ทําการวิเคราะหงาน และเรียงลําดับกิจกรรมไวทั้งหมด 

นํามาหลอมรวมกิจกรรมการเรียนข้ันที่สมบูรณที่สุด เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในการเรียนโดยคํานึงถึง

พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว 

 8. สื่อการเรียน คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนกระเพื่อเปน

แนวทางการเรียนรู ซึ่งครูจะตองจัดทําข้ึนและจัดหาไวเรียบรอย ถาสือ่การเรียนเปนของที่ใหญโตหรือ

มีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอนจะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือครูเกี่ยวกับการใชชุดการสอนวา

จะใหจัดหาได ณ ที่ใด เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสียง และพวกสิ่งที่เก็บไวไมไดทนทาน 

เพราะเกิดการเนาเสีย เชน ใบไม พืช สัตว เปนตน 

 9. การประเมินผล คือการตรวจสอบดูวาหลังจากการเรียนการสอนแลวไดมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลน้ีจะใชวิธีใดก็

ตามแตตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนที่เราต้ังไว ถาการประเมินผลไมตรงตามจุดมุงหมาย        

ที่ต้ังไวเมื่อใด ความยุติธรรมก็จะไมเกิดข้ึนกับผูเรียนและไมตรงเปาหมายที่กําหนดไวดวยการเรียนรู      

ในสิ่งน้ันจะไมเกิดข้ึน ชุดการสอนที่สรางข้ึนมาเปนการเสียเวลาและไมมีคุณคา 

 10. การทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของชุด    

การสอนวาจะผลิตออกมาในขนาดเทาใดและรูปแบบของชุดการสอนจะออกมาเปนแฟมหรือเปนกลอง 

แลวแตความสะดวกในการใช การเก็บรักษาและความสวยงาม การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ควรนําไปทดลองใชกับกลุม ๆ  ดูกอน เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองพรอมกบั

แกไขปรับปรุงอยางดีแลวจึงนําไปทดลองกับเด็กทั้งช้ันหรือกลุมใหญโดยกําหนดข้ันตอนไวดังน้ี 

  10.1 ชุดการสอนน้ีตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม 

  10.2 การนําเขาสูบทเรียนของชุดการสอนน้ีเหมาะสมหรอืไม 

  10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสับสนวุนวายกับผูเรียนและ

ดําเนินไปตามข้ันตอนที่กําหนดไวหรือไม 

  10.4 การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอดหรือหลัก

สําคัญของการเรียนรูในหนวยน้ัน ๆ ดีหรือไมจะตองตรวจปรับเพิ่มเติมอยางไร 
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  10.5 การประเมินผลหลังการเรียนเพื่อตรวจสอบดูวาพฤติกรรมการเรียนรู           

ที่เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนน้ัน ใหความเช่ือมั่นมากนอยแคไหนกับผูเรียน 

นอกจากน้ี วิชัย วงษใหญ (2549 : 192) ไดเสนอแนะวาการใชชุดการเรียนชะประสบผลสําเร็จ 

ก็ตอเมื่อไดมีการจัดสภาพแวดลอมหองเรียนที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูดังกลาวตอไปน้ี 

 1. ใหนักเรียนมสีวนรวมในการเรียนอยางแทจรงิ 

 2. ใหนักเรียนมีโอกาสทราบผลกระทําทันทีในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. มีการเสริมแรงนักเรียนจากประสบการณทีเ่ปนความสําเรจ็อยางถูกจุด 

 4. คอยช้ีแนะแนวทางตามข้ันตอนในการเรียนรูตามทิศทางที่ครูไดวิเคราะหและ

กําหนดความสามารถพื้นฐานของนักเรียน 

เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2552 : 294) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรมดังน้ี 

 1. วิเคราะหและกําหนดความตองการ 

2. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 

 3. ออกแบบองคประกอบของระบบ 

 4. วิเคราะหแหลงทรพัยากรที่ตองการ ทั้งทรัพยากรที่มีอยูและขอจํากัด  

 5. เลือกหรือผลิตวัสดุเพื่อสอน 

 6. ออกแบบประเมินผลการเรียนของผูเรียน 

 7. ทดลองและปรบัปรุงแกไข 

 8. นําไปใช 

สรุปข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรมจะตองมีการวางแผนกําหนดหมวดหมู เน้ือหาความคิด

รวบยอดใหสอดคลองกับหัวเรื่อง จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

พรอมทั้งหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมและนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําชุดกิจกรรมไปใชจริง 

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 1. วิธีหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

  ชัยยงศ พรหมวงศ (2550 : 494) กลาววาการทดลองหาประสทิธิภาพของสือ่จะตอง

นําสื่อไปทดลองใช เพื่อปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเสร็จ

แลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมากหรือใชสอนในช้ันเรียนตามปกติได การทดลองมีข้ันตอนดังน้ี 

   1) สําหรับทดลองแบบเด่ียว (1:1) เปนการทดลองครู 1 คน ตอเด็ก 1 คน ให

ทดลองกับเด็กออนเสียกอน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง และนําไปทดลองกับ

เด็กเกง อยางไรก็ตามเวลาไมอํานวยและสภาพการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับเด็กออนหรือปานกลาง 

   2) สําหรับการทดลองแบบกลุม (1:10) เปนการทดลองที่ครู 1 คน ตอเด็ก 6 -

12 คน โดยใหเด็กคละกันทั้งเกง ปานกลาง และออน หามทดลองกับเด็กออนลวนหรือเด็กเกงลวน 

เวลาทดลองจะตองจับเวลาดวยวากิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาใด 
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   3) สําหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1:100) เปนการทดลองที่ครู   

1 คน กับเด็กนักเรียนทั้งช้ัน 30 - 40 (หรือ 100 คน สําหรับชุดการสอนรายบุคคล) ช้ันที่เลือกมา

ทดลองจะตองมีนักเรียนคละกันทั้งเกงและออนไมควรเลือกหองเรียนที่มีเด็กเกงหรือเด็กออนลวน  

หลังการทดลองคํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑ             

ที่ต้ังไวตํ่ากวาเกณฑไดไมเกิน 2.5% 

  สุกิจ ศรีพรหม (2549 : 70 - 71) กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน            

ที่สรางข้ึนมีข้ันตอนดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 ข้ันทดลองกับนักเรียน 1 คน (one-to-one testing) โดยเลือกนักเรียนที่ยัง

ไมเคยเรียนเรื่องที่จะสอนมากอนเลยจํานวน 1 คน แลวใหเรียนจากชุดการสอนจนจบ โดยปฏิบัติดังน้ี 

   1) ตอบแบบทดสอบกอนเรียน 

   2) เรียนจากชุดการสอนจนจบบทเรียน 

   3) ทําแบบฝกหัดในบทเรียนไปพรอมกันขณะทีเ่รียน 

   4) ตอบแบบทดสอบหลงัเรียนแลวนําผลที่ไดมาพจิารณาปรบัปรุงสวนที่เห็นวา

ยังบกพรอง เชน เน้ือหา สื่อตาง ๆ แบบทดสอบตาง ๆ ใหดีย่ิงข้ึน 

  ข้ันที่ 2 ข้ันทดลองกับกลางเล็ก (Small Group Testing) ใชกับนักเรียน 10 คน             

ที่ยังไมเคยเรียนบทเรียนดังกลาวมากอน ดําเนินการเชนเดียวกับข้ันตอนที่ 1 ทุกประการ เมื่อเสร็จ

กระบวนการแลวนําชุดการสอนมาแกไขขอบกพรองอีกครั้งหน่ึง และนําผลคะแนนจากการทํา 

  ข้ันที่ 3 ข้ันทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยทดลองใชกับนักเรียนทั้งช้ันเรียน

โดยใชวิธีการเชนเดียวกับข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2 แลวนําผลไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

 2. การคํานวณคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

  70 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถามในกิจกรรมและ

การประกอบกิจกรรมระหวางเรียนในชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรไดคะแนนไมตํ่ากวา 70% 

  70 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบทายกิจกรรม

หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรแตละชุด ไดคะแนนไมตํ่ากวา 70% 

 3. เกณฑการวัดประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 

  เกณฑการวัดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียน 

จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนพึงพอใจ โดยกําหนดใหรอยละ ผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและ   

การประกอบกิจกรรมของผูเรียนทัง้หมดตอรอยละของการสอบหลงัเรียนของผูเรียนทั้งหมดน่ันคือ E1/ 

E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ 

การประเมินพฤติกรรมตอเน่ืองของผูเรียนไดแกการประกอบกิจกรรมกลุมงานที่มอบหมาย และกิจกรรม

อื่น ๆ ที่ผูสอนกําหนดไว กระทําไดโดยการเอาคะแนนงานทุกช้ินของนักเรียนแตละคนมารวมกันแลว
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หาคาเฉลี่ยและเทียบสวนรอยละ ประสิทธิภาพของผลลัพธคือ การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย โดย

พิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอนไล ทําโดยเอาคะแนนของนักเรียนทั้งหมดรวมกันหา

คาเฉลี่ยแลวเทียบสวนเปนรอยละ 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ สรุปไดวาในการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนตองนําสื่อที่ผลิตไปทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อกอน แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามเกณฑ

ที่ต้ังไว จึงจะถือไดวาสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตข้ึนมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในการวิจัยครั้งตอไป 

 

เอกสารท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 

 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และทําให

ผูสอนทราบความเปลี่ยนแปลงของผูเรียนวาไมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากหรือนอยเพียงไรนักวิชาการ

ศึกษาไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวหลายทาน ดังน้ี 

สมพร เช้ือพันธ (2547 : 53) ไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาหมายถึง 

ความสามารถ ความรู ทักษะ หรือคุณลักษณะของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน การฝกอบรม 

วัดไดโดยเครื่องมือวัดผล หรือที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปวา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548 : 125)ไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนที่เปน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม หรือการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549 : 42) ไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาหมายถึง 

ความรูและทักษะที่ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ครูอาศัยเครื่องมือวัดผล

ชวยในการศึกษาวานักเรียนมีความรูและทักษะมากนอยเพียงใด 

จากที่มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงสรุปได

วา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ทักษะความรูของนักเรียนที่เกิดจากการฝกฝน การอบรม และ

การสอน 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

Steven (2007) นิยามไววา การกําหนดตัวเลขใหแกสิ่งของหรือเหตุการณตาง ๆ  ตามเกณฑ 

ในสวนของลอรดและโนวิค (Lord and Novick, 2009) นิยามไววา การวัดเปนกระบวนการที่กําหนดคา 

ใหแก “คุณสมบัติ” ของสิ่งของหรือเหตุการณมากกวาที่จะสนใจเพียงเฉพาะรูปธรรม ของสิ่งของหรือ

เหตุการณเทาน้ัน 
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ศิริชัย กาญจนวาสี (2548 : 23) การวัดเปนกระบวนการสําคัญของศาสตรทุกแขนง การวัด

ทางการศึกษาและจิตวิทยาจึงเปนกระบวนการที่ตองอาศัย แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่มุงวัด การวัด

คุณลักษณะภายนอกของบุคคลจําเปนตองอาศัย ทฤษฎีการทดสอบ เพื่อสรางความเขาใจคุณลักษณะ

ของสิ่งที่มุงวัด โครงสรางและการสรางเครื่องมือสําหรับการทดสอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เครื่องมืออยางหน่ึงสําหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูของผูเรียนตาม

เปาหมายที่กําหนดไว เพื่อทําใหผูสอนทราบวาผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถถึงระดับมาตรฐาน       

ที่ผูสอนกําหนดไว หรือมีความรู ความสามารถถึงระดับใด หรือมีความรูความสามารถเพียงไร 

คําวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ไดแก 

สมพร เช้ือพันธ (2547 : 53) ไดใหความหมายวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง 

แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะและสมรรถภาพดานตาง ๆ ที่เด็กไดรับการเรียนรูมาในอดีตยกเวนการ

วัดทางดานรางกาย ขอสอบประเภทน้ีสวนใหญจะใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางดานวิชาการ 

ชวาล แพรัตกุล (2551 : 112) ไดใหความหมายวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง 

แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะและสมรรถภาพดานตาง ๆ ที่เด็กไดรับจากประสบการณทั้งปวง      

ทั้งจากโรงเรียนและทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัดและทางบุคคลกับสังคม สําหรับ          

ในโรงเรียนแลวแบบทดสอบประเภทผลสัมฤทธ์ิมุงที่จะวัดความสําเร็จในวิชาการเปนสวนใหญ 

ปราณี กองจินดา (2549 : 42) ไดใหความหมายวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง 

แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตาง ๆ ที่ไดรับจากประสบการณทั้งปวง และ         

มุงวัดทางดานวิชาการเปนสําคัญ 

เยาวดี วิบูลยศรี (2549 : 28)ไดใหแนวคิดไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเปนแบบทดสอบ

ที่วัดความรูเชิงวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เนนการวัดความรูความสามารถการเรียนรู 

ในอดีต หรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล 

เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2550 : 317) ไดใหความหมายไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง 

แบบทดสอบชนิดน้ีทุงที่จะวัดความรูความสามารถในการเรียนของผูเรียนวาผูเรียนมีความรูหรือทักษะ

ในเรื่องน้ัน ๆ มากนอยเพียงใด 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2549 : 96) ไดใหความหมายไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเปนแบบทดสอบ

ที่วัดความรู ทักษะและความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนรูมาแลววาบรรลุสําเร็จตามจุดประสงคที่

กําหนดไวเพียงใดแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิเปนแบบทดสอบที่วัดความรูทางวิชาการจากการวัดความรู

ความสามารถจากการเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายลักษณะข้ึนอยูกับ

เกณฑที่ใชในการจําแนกในที่น้ีจะขอจําแนกตามเกณฑที่สําคัญ (ศีริชัย กาญจนวาส, 2548 : 161) ดังน้ี 
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 1. จําแนกตามผูสราง 

  1.1 แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนดวยกระบวนการมาตรฐาน

โดยทดสอบ หรือบริษัทสรางแบบทดสอบซึ่งมักออกแบบใหครอบคลุมเน้ือหาอยางกวาง ๆ ที่สอน      

ในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชไดกับสถาบันการศึกษาทั่ว ๆ ไปโดยทั่วไปมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน

สําหรับการใหบริการ การดําเนินการสอบ การตรวจสอบ การตรวจใหคะแนน การแปลผลเปรียบเทียบ

กับบรรทัดฐานระดับชาติ 

  1.2 แบบสอบที่ผูสอนสรางข้ึนมาใชเองจงึมักเปนแบบสอบที่ครอบคลุมเน้ือหาเฉพาะ

ตามหลักสูตรของสถาบันใดสถาบนัหน่ึง การตรวจใหคะแนนและการแปลผลจึงมักทําการเปรียบเทียบ

ผลเฉพาะกลุมที่สอบดวยกัน หรือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ผูสอนกําหนดไว 

 2. จําแนกตามเน้ือหา 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิสามารถใชกับชีวิตตาง ๆ ไดจึงจําแนกแบบทดสอบตาม

ช่ือเน้ือหาวิชา เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ประวัติศาสตร คอมพิวเตอร เปนตน 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2549 : 97) มีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี 

 1. วิเคราะหหลกัสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร  

  การสรางแบบทดสอบ ควรเริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตาราง

วิเคราะหหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเน้ือหาสาระและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด 

 2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

  จุดประสงคการเรียนรู เปนพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรูที่ผูสอนมุงหวังจะใหเกิด

ข้ึนกับผูเรียนซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนา สําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ

การสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีการสราง 

  โดยการศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตอง

พิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบทีจ่ะใชวัดวาเปนแบบใดโดยตองเลือกใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู และเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน แลวศึกษาวิธีการเขียนขอสอบชนิดน้ันใหมี

ความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 

 4. เขียนขอสอบ 

  ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร 

และใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูโดยอาศัยหลักการเขียนขอสอบ 
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 5. ตรวจทานขอสอบ 

  เพื่อใหขอสอบที่เขียนไว มีความถูกตองตามหลักวิชา มีความสมบูรณครบถวนตาม

รายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตองพิจารณาทบทวนตรวจทาน

ขอสอบอีกครั้งกอนที่จะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 

 6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

  เพื่อใหขอสอบทั้งหมด จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําช้ีแจงหรือ

คําอธิบายวิธีตอบแบบทดลอง และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

 7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 

  เปนวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยนําผลการสอบ

มาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 8. จัดทําแบบทดสอบฉบบัจริง 

  จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอใดไมมีคุณภาพหรือคุณภาพไมดี

พอ อาจจะตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึน แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริง        

ที่จะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในการจัดการเรียนการสอน สิ่งที่ครูตองการ คือ การทําใหนักเรียนเกิดความรูในสิ่งที่เรียนรู

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหมากข้ึน ซึ่งองคประกอบที่มีอทิธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน

น้ันมีหลายประการ ดังที่ นักการศึกษาหลายทาน เชน เทอเวอร (1958) ประเสริฐ ทองประเจียด และ

คณะ (อางถึงใน สุรีย ประกายจันทร, 2550 : 17) ไดกลาวโดยสรุปวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไมไดข้ึนอยูกับสติปญญาเพียงอยางเดียว แตจะอยูกับตัวแปรอื่น ๆ ดังน้ี 

 1. พฤติกรรมดานความรู ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผู เรียน             

ซึ่งประกอบดวยความถนัด และพื้นฐานเดิมของผูเรียน 

 2. คุณลักษณะดานจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณหรือแรงจูงใจที่จะทําใหผูเรียน          

เกิดการเรียนรูใหม ไดแก ความสนใจ ทัศนคติ ตอเน้ือหาวิชาที่เรียนในโรงเรียน และระบบการเรียน

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัตนเอง ลักษณะบุคลิกภาพ 

 3. คุณภาพการสอน ซึ่งไดแก การไดรับคําแนะนํา การมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

การเสริมแรงจากครู การแกไขขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทําไดถูกตองหรือไม 

สรุปไดวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย คุณลักษณะ

ของตัวผูเรียน คุณภาพการสอนของครู และสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งคุณลักษณะของตัวผูเรียนมี

อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากที่สุด คุณภาพการสอนของครู และปจจัยอื่น ๆ มีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรองลงมาตามลําดับ  
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เอกสารท่ีเก่ียวกับจิตวิทยาศาสตร 

 

ท่ีมาและความสาํคัญของจิตวิทยาศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กลาวถึงการเกิดจิตวิทยาศาสตร

ไวดังน้ี เจตคติ เปนจิตสํานึกของบุคคลที่กอใหเกิดลักษณะนิสัยหรือความรูสึกทางจิตใจการเรียนรู

วิทยาศาสตรของผูเรียนควรไดรับการประเมินเจตคติ 2 สวน คือ เจตคติทางวิทยาศาสตรและเจตคติ

ตอวิทยาศาสตรเปนคุณลกัษณะหรือลักษณะนิสัยของผูเรียนที่เกิดข้ึนจากการศึกษาความรูหรือการเรียนรู

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สวนเจตคติตอวิทยาศาสตรเปนความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการ

ทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย ความพอใจ ศรัทธา และซาบซึ้ง เห็นคุณคาและ

ประโยชน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทางวิทยาศาสตร คุณลักษณะช้ีบงจิตวิทยาศาสตร

ทั้งดานเจตคติทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตร ประกอบดวยคุณลักษณะตอไปน้ี 

 1. เจตคติทางวิทยาศาสตร เปนลักษณะนิสัยของผูเรียนที่คาดหวังจะไดรับการพัฒนา

ในตัวผูเรียนโดยผานกระบวนการการเรียนรูวิทยาศาสตร คุณลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตรหรือ

จิตวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

  (1) ความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น 

  (2) ความมุงมั่น อดทน รอบคอบ 

  (3) ความซื่อสัตย 

  (4) ความประหยัด 

  (5) ความใจกวาง รวมแสดงความคิดเห็นและรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

  (6) ความมีเหตุผล 

  (7) การทํางานรวมกบัผูอื่นอยางสรางสรรค 

 2. เจตคติตอวิทยาศาสตร เปนความรูสึกที่ผูเรียนมีตอการทํากิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตรดวยกิจกรรมที่หลากหลาย คุณลักษณะของเจตคติตอวิทยาศาสตรประกอบดวย 

  2.1 พอใจในประสบการณการเรียนรูทีเ่กี่ยวกับวิทยาศาสตร 

  2.2 ศรัทธาและซาบซึง้ในผลงานทางวิทยาศาสตร 

  2.3 เห็นคุณคาและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  2.4 ตระหนักในคุณและโทษของการใชเทคโนโลยี 

  2.5 เรียนหรือเขารวมกจิกรรมทางวิทยาศาสตรอยางสนุก 

  2.6 เลือกใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏิบัติ 

  2.7 ต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

  2.8 ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม 
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  2.9 ใชความรูทางวิทยาศาสตรโดยใครครวญไตรตรองถึงผลดีและผลเสีย ดวยการ

สังเกตพฤติกรรมหรือลักษณะของผูเรียนที่ใชระยะเวลานานพอสมควรและมีการประเมินอยาง

สม่ําเสมอ โดยทั่วไปพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนดานเจตคติมีการพัฒนาอยางมีข้ันตอน ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงพฤติกรรมการแสดงออกทางจิตวิทยาศาสตร 

 

เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออก 

1.การรับรู 1. สนใจและรับรูขอสนเทศหรือสิ่งเราดวยความต้ังใจ 

2. ตอบสนอง 2.  ตอบสนองขอสนเทศหรือสิ่งเราอยางกระตือรือรน 

3. เห็นคุณคา 3.  แสดงความรูสึกช่ืนชอบ และมีความเช่ือเกี่ยวกับคุณคาของเรื่องที่เรียนรู 

4. จัดระบบ 4.  จัดระบบ จัดลําดับ เปรียบเทียบ และบูรณาการเจตคติกับคุณคาเพื่อ

นําไปใชหรือปฏิบัติได 

5. สรางคุณลักษณะ 5.  เลือกปฏิบัติหรือไมปฏิบัติในสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

คุณลักษณะตาง ๆ ตามที่กลาวน้ีสังเกตไดจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน ซึ่งสามารถ

ใชเปนตัวบงช้ีเพื่อประเมินผลจิตวิทยาศาสตรของผูเรียนจากการเรียนรูวิทยาศาสตรผูสอนตองสังเกต

พฤติกรรมของผูเรียนอยางตอเน่ืองและนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยใชผลการ

ประเมินของผูเรียนและผูสอนมาพจิารณาถึงความสอดคลองความสมเหตุสมผลกอนจะนําไปใชลงสรุป

เปนขอมูลการพัฒนาดานเจตคติเพื่อใชเปนองคประกอบสวนหน่ึงในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิรายภาค  

รายปหรือชวงช้ัน 

ปจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผล เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาศาสตร ทฤษฎีการเรียนรู พัฒนาการทางดาน

สติปญญาและรางกาย ความแตกตางของบคุคล รวมทั้งการสรางโอกาสการเรียนรูแกผูเรียนอยางทั่วถึง 

ดังน้ันคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตรเกิดจากการรับรู การเรียนรูโดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร การตอบสนอง การรูคุณคา การจัดระบบและสรางเปนลักษณะนิสัยเปนข้ันตอนการเกิด

เจตคติในทางวิทยาศาสตรเปนการเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตรซึ่งเปนตัวบงช้ี

ของจิตวิทยาศาสตร 

ความหมายของจิตวิทยาศาสตร 

นักการศึกษาไดใหความหมายของจิตวิทยาศาสตรหรือเจตคติทางวิทยาศาสตรไวดังน้ี 

ภพ เลาหไพบูลย (2550: 12) ไดใหความหมาย จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคิด 

การกระทําในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งนักวิทยาศาสตรจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

หรือวิธีการแกปญหาทางอื่น ๆ เพื่อศึกษาหาความรูใหไดผลดี 
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อาภาพร สิงหราช (2552 : 38) กลาววา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคิด        

ของบุคคลที่มีตอการคิด การกระทํา และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏ

ใหเห็นพฤติกรรม ไดแก ความมีเหตุผล ความอยากรูอยากเห็น ความซื่อสัตย ความเพียรพยายาม 

ความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ ความใจกวางและเต็มใจรับฟงความคิดใหม ๆ สูการที่มี

ประสิทธิภาพและนําวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 

สมจิต สวธนไพบูลย (2549 : 11) กลาววา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคิด     

ของบุคคลที่มีการคิด การกระทํา และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่เกิดข้ึน

จากการศึกษาความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถปรากฏใหเหน็เปนพฤติกรรมทีส่ําคัญ 

คือ ความสนใจใฝรู ความมุงมั่นรอบคอบ อดทน ซื่อสัตย ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความใจ

กวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และการรวมกันทํางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค 

รัตติยา รัตนอุดม (2550 : 40) จิตวิทยาศาสตรหมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความคิด 

การกระทํา และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏใหเห็นเปนพฤติกรรม 

ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 

ความสื่อสัตย และความใจกวางเต็มใจรับฟงความคิดใหม ๆ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กลาววา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะ

นิสัยของบุคคลที่เกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตรวิทยาศาสตร

ประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ ไดแก ความสนใจใฝรู ความมุงมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ 

ความสื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น ความมีเหตุผล 

การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 

สรุปไดวา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่สงผลตอความคิดการกระทําและ

การตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กอใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาไดแก ความ

สนใจใฝรู ความมุงมั่น อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย ความคิดสรางสรรค ยอมรับฟงความคิดเห็น 

ของผูอื่น และความมีเหตุผล 

องคประกอบของจิตวิทยาศาสตร 

คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตรที่กลาวไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

เปนคุณลักษณะเดียวกันกับเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งมีผูกลาวถึงเรื่องน้ีหลายทานไดจําแนกคุณลักษณะ

เจตคติทางวิทยาศาสตรไวดังน้ี 

บรรทม เครือวัลย (2549 : 21 - 22 ) ไดนําคุณลักษณะของผูที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร

ของฮานีย ซึ่งมีลักษณะอยูทั้งหมด 8 ดานมาวิเคราะหรวมกับคุณลักษณะดานการยอมรับขอจํากัด 

ของปญญา สุขศรีงาม (2548 : 15) ที่ไดใหความหมายของการยอมรับขอจํากัดไว 8 ดาน ไวดังน้ี 

 1. ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะชอบซักถามชอบหา

ความรูชอบริเริ่มและชอบสืบเสาะพาความรู 



 24

 2. ความมีเหตุผล (Rationality) หมายถึง บุคคลที่ชอบพิจารณาหาสาเหตุของปรากฏการณ

ตาง ๆ ในธรรมชาติไมเช่ือโชคลางใชเหตุผลรอบคอบในการพิสจูนสิ่งตาง ๆ และการอธิบายปรากฏการณ

ทางธรรมชาติ 

 3. มีความรอบคอบในการตัดสินใจ (Suspending Judgment) หมายถึง บุคคลที่มีการ

รวบรวมหลักฐานที่เช่ือถือไดเพียงพอกอนตัดสินใจหรือสรุปสิ่งตางๆ 

 4. ความใจกวาง (Open-Mindedness) หมายถึง บุคคลที่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง

ความคิดเห็นของตนเองและยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีหลักฐานใหมมาสนับสนุนที่ดีกวา 

 5. มีความคิดเชิงวิพากษวิจารณ (Critical Mindedness) หมายถึง บุคคลที่พยายาม

คนหาหลักฐานหรือขออางอิงตาง ๆ กอนที่จะยอมรับความคิดเห็นใด ๆ และรูจักโตแยงและหา

หลักฐานมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง 

 6. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง บุคคลที่มีความเที่ยงตรงในการเก็บรวบรวม

ขอมูลวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูลตางๆ 

 7. ความซื่อสัตย (Honesty) หมายถึง บุคคลทีม่ีการรายงานผลการทดลองหรอืผล 

การสงัเกตอยางมสีติดวยความซื่อสัตย 

 8. การยอมรับในขอจํากัด (Humility) หมายถึง การยอมรับขอจํากัดตาง ๆ ในการ

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

สุวัฒก นิยมคา (2550 : 257) ไดกลาวถึงลักษณะเจตคติทางวิทยาศาสตรอาจจําแนกได        

9 ขอ ดังน้ี 

 1. มีความอยากรูอยากเห็น 

 2. ชอบสงสัยและชอบซกัถาม 

 3. มีเหตุผล 

 4. มีใจกวางยอมรบัฟงความคิดเห็นของคนอื่นและเปลีย่นความคิดเมือ่มหีลกัฐานอื่นดีกวา 

 5. มีความซื่อสัตยยึดความถูกตองตามความเปนจริง 

 6. มีความพยายามและอดทนในการหาคําตอบ 

 7. มีการพจิารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจลงขอสรุป 

 8. ไมโออวด 

 9. ไมเช่ือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 

ธีระชัย ปูรณโชติ (2552 : 61) ไดระบุเจตคติทางวิทยาศาสตร ไวดังตอไปน้ี 

 1. ความอยากรูอยากเห็นสนใจใฝรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 

 2. มีความสงสัยไมเช่ือสิ่งใดโดยงาย 

 3. มีใจกวางยอมรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่นที่แตกตางไปจากตน 
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 4. มีเหตุผลไมงมงาย 

 5. ไมดวนสรุปหรอืลงความเห็นในเรื่องใดโดยปราศจากขอมูลหรือหลักฐานที่เพียงพอ 

 6. มีใจเปนกลางไมลําเอียงหรืออคติ 

 7. มีความปรารถนาที่จะทดลองตรวจสอบสิ่งที่พิสูจนมาแลววาเปนจริงในสถานการณ

อื่น ๆ อีก 

 8. มีความเช่ืออยูเสมอวาจะตองมทีางที่จะแกไขปญหาได 

 9. มีความซื่อสัตย เชน การพิจารณาตัดสินโดยอาศัยขอมูลอยางตรงไปตรงมา และ           

ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง 

พัชรา ทวีวงศ ณ อยุธยา (2551 : 25) ไดสรุปวาเจตคติทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการ  

ที่ทําใหนักวิทยาศาสตรไดความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

 1. ความอยากรูอยากเห็นเปนความพอใจของบุคคลที่จะเผชิญสภาพการณใหม  ๆ

นักวิทยาศาสตรควรเปนผูที่มีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติเพื่อแสวงหา

คําตอบที่มีเหตุผลในปญหาตาง ๆ และพรอมจะคนควาหาความรูใหม ๆ 

 2. ความมีเหตุผลความมีเหตุผลจะเปนตัวกําหนดแนวทางของพฤติกรรมของบุคคล

นักวิทยาศาสตรตองเปนคนที่มีเหตุผลยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐานและขอมูลอยางเพียงพอ

กอนที่สรุปผลเห็นคุณคาของการใชเหตุผลและพรอมที่จะใหผูอื่นตรวจสอบผลงานของตน 

 3. ความเพียรพยายามนักวิทยาศาสตรตองเปนผูที่มีความเพียรพยายามมานะอดทน

และไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรคตาง ๆ มีความต้ังใจแนวแนในการแสวงหาความรูเมื่อไดคําตอบไมถูก          

ก็คิดคนหาวิธีการใหมจนไดคําตอบที่ตองการไมวาจะใชความพยายามกี่ครั้งก็ตาม 

 4. ความซื่อสัตยนักวิทยาศาสตรตองมีความซื่อสัตยบันทึกขอมูลไวตามความเปนจริง

ดวยความละเอียดถูกตองซึ่งสามารถตรวจสอบไดเห็นคุณคาของการเสนอขอมูลตามความเปนจริง 

 5. ความมีระเบียบรอบคอบนักวิทยาศาสตรตองเปนผูที่ทํางานเปนระบบมีระเบียบ

รอบคอบจัดระบบในการทํางานใชวิธีการศึกษาหลายวิธีในการตรวจสอบผลการทดลองไตรตรองวินิจ

วิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวนในการทํางานกอนตัดสินใจสรปุผล 

 6. ความใจกวาง หมายถึง ความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองเมื่อมี

เหตุผลสมควรนักวิทยาศาสตรมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเหน็ของคนอื่นรบัฟงคําวิจารณขอโตแยงที่มี

เหตุผลของผูอื่นไมยึดมั่นในความคิดตนฝายเดียวยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะหาขอมลูหรือ

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

 7. การใชความคิดเชิงวิพากษวิจารณ หมายถึง ความพยายามที่จะหาขอสนับสนุนหลักฐาน

หรือขออางอิงตาง ๆ กอนตัดสินใจหรือลงขอสรุปใด ๆ หรือไมยอมรับความคิดเห็นดานใด ๆ โดย

ปราศจากขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอรูจักแยงและหาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง 
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 8. การยอมรับในขอจํากัด หมายถึง การยอมรับในขอจํากัดของการแสวงหาความรู

ความจริงที่พบในวันน้ีวาอาจเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตและไมยอมรับขอสรุปใด ๆ อยางไมมีเหตุผล 

 9. การยอมรับในสิ่งที่คนพบ หมายถึง ความพอใจที่จะยอมรับขอสรุปที่มีขอมูลมา

สนับสนุนหรือไดรับการทดสอบแลว 

ลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตวิทยาศาสตร 

ลักษณะของบุคคลที่มจีิตวิทยาศาสตร จะเอื้ออํานวยตอการแสวงหาความรูไดเปนอยางดี 

ซึ่งบุคคลที่มจีิตวิทยาศาสตรจะมลีักษณะพอสรุป (ภพ เลาหไพบูลย, 2550 : 12 - 13) ไดดังน้ี 

 1. ความอยากรูอยากเห็น นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับ

ปรากฏการณธรรมชาติเพื่อแสวงหาคําตอบที่มีเหตุผลในเรื่องตาง ๆ และจะมีความยินดีมากที่ไดพบ

ความรูใหมแนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร 

 2. ความเพียรพยายาม นักวิทยาศาสตรเปนผูมีความเพียรพยายาม ไมทอถอยเมื่อมี

อุปสรรคหรือมีความลมเหลวในการทดลอง มีความต้ังใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู เมื่อได

คําตอบที่ไมถูกตองก็จะไดทราบวาวิธีการเดิมใชไมได ตองหาแนวทางในการแกปญหาใหม และความ

ลมเหลวที่เกิดข้ึนน้ันก็ถือวาเปนขอมูลที่ตองบันทึกไว 

 3. ความมีเหตุผล นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีเหตุผล ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐาน

หรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพออธิบาย หรือแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลหาความสัมพันธ

ของเหตุและผลที่เกิดข้ึน ตรวจสอบความถูกตองสมเหตุสมผลของแนวคิดตาง ๆ กับแหลงขอมูล       

ที่เช่ือถือได แสดงาหลักฐานและขอมูลอยางเพียงพอเสมอกอนจะสรุปผล เห็นคุณคาในการสรุปผล 

เห็นคุณคาในการใชเหตุผล ยินดีใหมีการพิสูจนตามเหตุผลและขอเท็จจริง 

 4. ความซื่อสัตย นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความซื่อสัตย บันทึกผลหรือขอมูลตาม

ความเปนจริงดวยความละเอียดถูกตอง ผูอื่นสามารถตรวจสอบในภายหลงัได เห็นคุณคาของการเสนอ

ขอมูลดวยความจริง 

 5. ความมีระเบียบและรอบคอบ นักวิทยาศาสตรตองเปนผูเห็นคุณคาของความมี

ระเบียบรอบคอบวามีประโยชนในการวางแผนการทํางานและจัดระบบการทํางาน นําวิธีการหลาย ๆ 

วิธีมาตรวจสอบผลการทดลองหรือวิธีการทดลอง ไตรตรอง พินิจพิเคราะห ละเอียดถ่ีถวนในการ

ทํางาน ทํางานอยางเปนระเบียบเรียบรอยมีความละเอียดรอบครอบกอนตัดสินใจ 

 6. ความใจกวาง นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมใีจกวางทีจ่ะรบัฟงความคิดเห็นของผูอืน่รบั

ฟงคําวิพากษวิจารณขอโตแยงขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอื่นโดยไมยึดมั่นในความคิดของตนเองฝายเดียว 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับพิจารณาขอมูลหรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไมได พรอมที่จะหาขอมูล

เพิ่มเติม 
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คณะกรรมการพฒันาการสอนและผลติวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร ทบวงมหาวิทยาลัย 

(2552 : 55 - 57) ไดกลาวถึงผูมีจิตวิทยาศาสตรไวดังน้ี 

 1. ความมีเหตุผล 

  1.1 เช่ือในความสําคัญของเหตุผล 

  1.2 ไมเช่ือโชคลาง คําทํานาย หรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตาง ๆ ที่ไมสามารถอธิบายไดตาม

วิธีการทางวิทยาศาสตร 

  1.3 ตองการที่จะรูวาปรากฏการณตาง ๆ น้ันเปนอยางไร และทําไมจึงเปนอยางน้ัน 

 2. ความอยากรูอยากเห็น 

  2.1 มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรูในสถานการณใหม ๆ  

  2.2 ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม 

  2.3 ชางซัก ชางถาม ชางอาน เพื่อใหไดคําตอบทีส่มบูรณย่ิงข้ึน 

  2.4 ใหความสนใจในเรือ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่กําลังเปนปญหาสําคัญในชีวิตประจําวัน 

 3. มีใจกวาง 

  3.1 ยอมรบัในคําวิพากษวิจารณ 

  3.2 เต็มใจทีจ่ะรับความรู ความคิดใหม  

  3.3 เต็มใจทีจ่ะเผยแพรความรูและความเห็นแกคนอื่น 

 4) มีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง 

  4.1 สังเกตและบันทึกผลตาง ๆ โดยปราศจากความลําเอียงหรืออคติ 

  4.2 ไมเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลที่ตนคนพบวาขอมูลน้ันจะไมสนับสนุนสมมติฐาน

ของตน 

  4.3 มีความมั่นคงหนักแนนตอผลที่ไดจากการพสิจูน 

 5) มีความเพียรพยายาม 

  5.1 ไมทอถอยเมือ่การทดลองมีอปุสรรคหรอืลมเหลว 

  5.2 มีความต้ังใจ 

 6) มีความละเอียดรอบครอบกอนตัดสินใจ 

  6.1 ใชวิจารณญาณกอนที่ตัดสินใจใด ๆ  

  6.2 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรปุที่รวดเร็วเกินไป 

จากลักษณะดังกลาวจะเอื้อตอการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี ดังน้ัน   

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา ผูสอนควรปลูกฝงลักษณะที่ดีเหลาน้ีใหนักเรียน

อันไดแก การเปนคนมีเหตุผล มีความอยากรูอยากเห็น มีความซื่อสัตย มีความเพียรพยายาม มีความ

ละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ มีใจกวางและเต็มใจรับฟงความคิดใหม ๆ  
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การปลูกฝงจิตวิทยาศาสตรใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียนน้ันเปนหนาที่โดยตรงของครูผูสอน

แนวทางในการดําเนินการและพัฒนาจิตวิทยาศาสตรน้ันมีผูเสนอไวหลายทานดังน้ี 

ฉวีวรรณ กินาวงศ (2550 : 25) กลาววา จิตวิทยาศาสตร สวนมากจะเกิดข้ึนจากการที่เด็ก

ไดเรียนรูเรื่องราวของวิทยาศาสตร และเกิดการที่เขาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง 

และประสบความสําเร็จเปนอยางดีการดําเนินการเรียนหรือแกปญหาดวยวิธีวิทยาศาสตรเปนการสราง

ใหนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรมากข้ึน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร ทบวงมหาวิทยาลัย 

(2552 : 57 - 58) ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาจิตวิทยาศาสตรดังน้ี 

 1. เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกประสบการณเพื่อการเรียนรูอยางเต็มที่ โดยเนนวิธีการ

เรียนรูจากการทดลอง ใหนักเรียนไดมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะพัฒนา           

จิตวิทยาศาสตร 

 2. การมอบหมายใหทํากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทดลอง 

ควรใหนักเรียนทํางานเปนกลุม เพื่อฝกการทํางานรวมกันกับผูอื่น ฟงความคิดเห็นของผูอื่นฝกความรับ

ผิกชอบตองานที่มอบหมาย 

 3. การใชคําถามหรอืสรางสถานการณ เพื่อเปนการชวยกระตุนใหนักเรียนสามารถสราง

จิตวิทยาศาสตรไดดี เชน ขณะที่เรียนเรื่องการลําเลียงในสิ่งมีชีวิต ในหัวขอที่วาทําไมจึงตองมีการยอย

อาหาร 

 4. ในขณะทําการสอน ควรนําหลักจิตวิทยาการศึกษา มาใชในรูปแบบตาง ๆ เพื่อให

นักเรียนไดฝกประสบการณหลาย ๆ ดาน หรือฝกประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทาง ไดแก กิจกรรมที่มีการ

เคลื่อนไหว สถานการณที่แปลกใหมเพือ่เราใจใหนักเรยีนอยากรูอยากเหน็ การใหความเอาใจใสของครู

เหลาน้ีจะเปนพลังสําคัญสวนหน่ึงตอการพัฒนาจิตวิทยาศาสตรได 

 5. ในการทําการสอนแตละครั้ง พยายามสอดแทรกลักษณะจิตวิทยาศาสตรแตละลักษณะ

ตามความเหมาะสมของเน้ือหาบทเรยีน และวัยของนักเรียนใหมีการพัฒนาลกัษณะจติวิทยาศาสตรน้ัน 

ๆ ดวยจากขอเสนอแนะในการพัฒนาจติวิทยาศาสตรใหนักเรียน จะพบวาครูผูสอนควรจัดสถานการณ

ใหนักเรียนไดมีโอกาสใชกระบวนการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจําเปนตองใชทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานกลุมทั้งการปลูกฝงจิตวิทยาศาสตรตาม

ความเหมาะสมของเน้ือหาและวัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยประเมินจิตวิทยาศาสตรโดยการสรางแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร

ตามแนวของลิเคิรท 

  



 29

เอกสารท่ีเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E 

 

ความหมายของทฤษฎีสรรคสรางความรู 

ทฤษฎีสรางความรู ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของทฤษฎีสรรคสรางความรู ไวดังน้ี 

เฉิดศักด์ิ ชุมนุม (2550 : 198) ไดกลาววาการสรางความรูตามทฤษฎีสรรคสรางความรูวา 

ความรูคือสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนมาซึง่มคีวามหมายเฉพาะตัวของบุคคลน้ัน ๆ คนสรางความรูไดเองเขานํา

ขอมูลภายนอกผสมผสานกับสิ่งที่เขารูแลวแตเดิมสรางเปนความรูใหมใหมีความหมายใหมข้ึน 

สาคร ธรรมศักด์ิ (2549 : 10) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูตามทฤษฎีสรรคสราง

ความรู วาเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในผูเรียนเปนผูสราง ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบ

เห็นกับความรูความเขาใจ ที่มีอยูเดิม ผูเรียนสรางความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง

ผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดย จัดสภาพการที่ทําใหเกิดสภาวะไมสมดุลข้ึน 

คือ สภาวะที่โครงสรางทางปญญาเดิมใชไมไดตองมีการปรับเปลี่ยนสอดคลองกับประสบการณมากข้ึน 

สุนีย เหมะประสิทธ์ิ (2548 : 1) ไดกลาวถึงความหมายของทฤษฎีสรรคสรรางความรูไววา 

เปนทฤษฎีที่นําทฤษฎีจิตวิทยา และปรัชญาการศึกษาที่หลากหลายมาประยุกต โดยมีเปาหมายที่จะ

อธิบายและคนควาหาวา มนุษยเกิดการเรียนรูและสรางความรูไดอยางไร ทฤษฎีน้ีจึงมีอิทธิพลตอการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนเปนผูสรางความรู โดยอาศัยประสบการณ

แหงชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง 

จากความดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความหมายของทฤษฎี สรรคสรางความรู หมายถึง  

การเรียนรูที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสามารถถายโยงการคิดและการวิเคราะหไตรตรอง

ประสบการณสวนตัวดวยตัวเอง โดยใชความรูเดิมเปนพื้นฐานในการสรางความรูใหม 

หลักการของทฤษฎีสรรคสรางความรู 

มีนักการศึกษา ไดกลาวถึงการเรียนตามทฤษฎีสรรคสรางความรู ไวดังน้ี 

Driver and Bell (2009 อางถึงใน ไพจิตร สะดวกการ, 2549 : 22) ไดกลาวถึงการเรียน

ทฤษฎีสรรคสรางความรู 

 1. ผลการเรียนรูไมไดเกิดข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูเทาน้ัน แตยังข้ึนอยูกับ

ความรูเดิมของผูเรียน 

 2. การเรียนรู คือการสรางความหมายที่สรางข้ึนโดยผูเรียนจากสิ่งที่ผูเรียนเห็นหรืออาจ

ไดยินอาจจะเปนหรือไมเปนตามความหมายของผูสอน ความหมายที่ผูเรียนสรางข้ึนไดรับผลกระทบอยาง

มากจากความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู 

 3. การสรางความหมายเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง และผูเรียนเปนผูกระทํากระบวนการ

น้ันเอง ในสถานการณการเรียนรู ผูเรียนจะต้ังสมมติฐาน ตรวจสอบและอาจเปลี่ยนสมมติฐานในขณะที่

ปฏิสัมพันธกับปรากฏการณและกับผูอื่น 
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 4. ความหมายทีผู่เรียนสรางข้ึนจะไดรบัการตรวจสอบและอาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธ 

 5. ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองในการสรางความต้ังใจในการทํางาน

การดึงความรูที่มีอยูมาสรางความหมายใหแกตนเอง และการตรวจสอบความหมายที่ผูเรียนสรางข้ึน

จากประสบการณเชิงกายภาพและภาษาธรรมชาติที่มีความหมายเดียวกนัในเรื่องนามธรรม 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตามทฤษฎีสรรคสรางความรู ที่กลาวมาแลวขางตนพอจะ

สรุปไดวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน ซึ่งครูไมสามารถจะถายทอดความรู

จากการสอนโดย แตครูสามารถที่จะจัดประสบการณเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดกระบวนการสรางองค

ความรูสามารถคนพบความรูดวยตัวเขาเอง การสรางความรูน้ันเกิดจากการปฏิบัติจริงใตสภาพแวดลอม 

ที่ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกให ดังน้ันครูจึงควรจัดประสบการณ เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิด

ความกระตือรือรนในการสรางองคความรูที่เนนความรูเดิมเพื่อเปนพื้นฐานใหเกิดความรูใหม 

รูปแบบการสอนตามทฤษฎีสรรคสรางความรู 

การสอนวิชาวิทยาศาสตรมีหลายวิธี แตที่สอดคลองกับธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร และ

ตามมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือ    

การจัดกิจกรรมแบบ 5E (พิมพพันธ เดชะคุปต, 2549 : 57) กลาววาวิธี การจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบ 5E เปนวิธีการที่นักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีครู

เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเพื่อสอดคลองกับการเรียนการสอนในปจจุบัน ที่เนนทั้งความรูและ

กระบวนการหาความรูดวยตนเอง จากการศึกษาวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม         

การเรียนรูแบบ 5E ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาศึกษาวา มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสูงข้ึน แตในระดับประถมศึกษา พบงานที่ใชวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E          

นอยกวาระดับมัธยมศึกษา  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E เปนวิธีหน่ึงที่มุงใหผูเรยีนไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E ดังน้ี 

Sun and Trowbridge (2007 : 62 - 63) ไดสรุปลักษณะของการสอนดวยวัฎจักรการเรียนรู

แบบ 5E ดังน้ี 

 1. เปนการสอนที่มีนักเรียนเปนศูนยกลาง 

 2. การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 5E เปนการสรางมโนมติโดยตัวผูเรียน 

 3. ระดับความคาดหวังของนักเรียนเพิ่งสูงข้ึน หลังจากที่ไดประสบผลสําเร็จในการ

เสาะหาความรูในระดับหน่ึง 

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E เปนการพัฒนาความสามารถดานตาง ๆ ของนักเรียน 

เชน ความสามารถทางวิชาการ ทางสังคม ความคิดสรางสรรค ฯลฯ ซึ่งตองอาศัยความเปนอิสระและ

ใหนักเรียนมีโอกาสคิด 
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 5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E จะหลีกเลี่ยงการเรียนรูระดับวาจาหรือการบรรยาย

แตเนนการทดลองเพื่อใหนักเรียนคนพบตัวเอง 

 6. การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ 5E จะกําหนดเวลาสําหรบัการเรียน 

ฉวีวรรณ กินวงศ (2549 : 502) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E คือ วิธีการ

ไตรตรองถมหรือการต้ังคําถามเพื่อที่จะไดคําตอบตามความตองการ โดยใชเทคนิคการกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร เพื่อที่จะชวยใหบุคคลไดคนพบความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง 

สุวัฒก นิยมคา (2551 : 119) กลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E วาการสอน      

ที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูคนควา หรือสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ไมเคยรูจักมากอนโดยใช

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภพ เลาหไพบูลย (2547 : 119) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E เปนการสอน 

ที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจรงิตาง ๆ ดวยตนเอง นักเรียนได

ประสบการณตรงในการเรียนรูเน้ือหาวิชา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ  

พิมพันธ เดชะคุปต (2551 : 56) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E หมายถึง   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีใหนักเรียนเปนผูคนหาความรูดวยตนเอง หรือสรางความรู

ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักเรียนบรรลุ

เปาหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E เปนการสืบ

เสาะหาความรูเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ไมเคยรูจักมากอน เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยให

นักเรียนไดคนพบความจริงตาง ๆ ดวยตนเองโดยใชเทคนิคการกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E 

ทฤษฎีสรางความรู เปนทฤษฎีหน่ึงที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

โดยมุงศึกษาวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางไร และผูสอนจะจัดกิจกรรมอยางไร เพื่อใหผูเรียนคนพบ

หรือสรางความรูดวยตนเอง 

รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการเรียนรูภายใตทฤษฎีสรรคสรางความรู จึงเนนบทบาท          

ของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน 3 ข้ันตอน 4 ข้ันตอน หรือแบบ 5 ข้ันตอน 

สุนีย เหมะประสิทธ์ิ (2552 : 7- 8) จึงไดนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E มาทดลอง

ดัดแปลงเพื่อใหความเหมาะสมกับเด็กไทย โดยมุงเนนใหนักเรียนสามารถรวมกันแสวงหา คนพบและ

สรางองครวมดวยตนเอง อีกทั้งยังใหนักเรียนมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการเรียนรูอยางมรความสุข 

ภายใตสภาพการณจําลองหรือที่เปนจริงแหงชีวิต เพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E ที่ไดดัดแปลงประกอบดวย 

 1. ข้ันนํา (Engagement Phase) เปนข้ันที่ครูกระตุนเพื่อสรางความสนใจแกนักเรียน

หรือตรวจสอบ ทบทวนความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน เพื่อนําเขาสูการเรียนรูบทเรียนใหม 
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 2. ข้ันสํารวจ/ข้ันสํารวจขอมูลเพื่อการคนพบ (Exploration Phase) เปนข้ันที่นักเรียน

ไดปฏิบัติกิจกรรมโดยอาจปฏิบัติเปนกลุมและรายบุคคล โดยนักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณ

เดิมมาสัมพันธกับความรูใหมจึงทําใหนักเยนสามารถคนพบหรือสรางความรูดวยตนเอง โดยครูมีบทบาท

เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู เปนที่ปรึกษาและเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดการคนพบ สราง

ความรูดวยตนเอง 

 3. ข้ันอธิบาย (Explanation Phase) เปนข้ันที่นักเรียนอธิบายหรือนําเสนอความรู             

ที่นักเรียนคนพบในชันที่ 2 โดยอาจใชความรูที่นักเรียนคนพบในช้ันที่ 2 โดยอาจใชความรูและ

ประสบการณเดิมเปนฐาน ประกอบดวยหลักฐานและขอมูลที่คนพบใหม ครูมีบทบาทหนาที่ต้ังคําถาม

และใหความรูหรือขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนกระจางชัดย่ิงข้ึน 

 4. ข้ันขยาย (Elaboration Phase) เปนข้ันตอนที่นักเรียนประยุกตใชในสถานการณใหม 

หรือในสภาพที่เปนจรงิหรอืขยายมโนมติน้ัน ๆ  ใหกวางข้ึน จนกอใหเกิดความรูที่ลึกซึ้งหรือเกี่ยวของกัน 

 5. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Evaluation Phase) ข้ันน้ีเปนการประเมินการเรียนรูดวย

กระบวนการตาง ๆ โดยมุงเนนใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาประมวลและประยุกตใชหรือผลการคนพบ

มาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิด ทักษะและเจตคติตอการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยมี

ปฏิสัมพันธรวมกันและปฏิสัมพันธกับครู อันกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

สมจิต สวธนไพบูลย (2549 : 105 - 107) กลาวถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

5E สรุปไดดังน้ี 

 1. ข้ันการสํารวจขอมูล (Exploration) เปนการหาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา

เพื่อนําไปสรางเปนความคิดรวบยอด หรือแนวคิดหลักตอไป ขอมูลอาจจะหามาไดจากการสังเกตวัตถุ

จริงหรือปรากฏ 

 2. ข้ันการสรุปข้ึนเปนความรูใหม (Invention) ภายหลังจากการสําเร็จแลวนักเรียนจะ

ไดขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงปริมาณและรายละเอียด ขอมูลเหลาน้ี         

จะไมมีความหมายอะไรมากนัก จะมีการนําไปคํานวณหรือจัดกระทําเสียกอน จึงจะมีความหมาย

พอที่จะตีความหรือลงขอสรุปตอไปได ผลสรุปที่ไดสวนใหญจะอยูในรูปมโนมติหรือหลักการ 

 3. ข้ันนําความรูใหมไปใช (Discovery) เปนข้ันที่นักเรยีนมีโอกาสนําเอาความรูที่ไดจาก

การคนพบไปใชเปนรากฐานสําหรับเรียนเรื่องใหมตอไปไดเปนการทดสอบความถูกตอง 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550 : 5 - 8) ไดนําเสนอกิจกรรม 

การเรียนรูแบบ 5E มาใชในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรและไดเสนอข้ันตอนในการเรียนการสอน

แบบ 5E คือ 

 1. การนําเขาสูบทเรียน (Engagement) เปนการแนะนําบทเรียนกิจกรรมจะประกอบ

ไดดวยการซักถามปญหา การทบทวนความรูเดิม การกําหนดกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในการเรียนการสอน

และเปาหมายที่ตองการ 
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 2. การสํารวจ (Exploration) ข้ันน้ีจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวคิดที่มีอยูแลวมา

จัดความสัมพันธกับหัวขอที่กําลังจะเรียนใหเขาเปนหมวดหมู ถาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทดลอง

การสํารวจดวยสืบคนดวย วิธีการทางวิทยาศาสตรรวมทั้งเทคนิคและความรูทางการปฏิบัติจะดําเนิน

ไปดวยตัวของนักเรียน โดยมีครูเปนเพียงผูใหคําแนะนําหรือผูริเริ่มตน ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถหา

จุดเริ่มตนได 

 3. การอธิบาย (Explanation) ในข้ันน้ีกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูจะมีการนํา

ความรูที่รวบรวมมาแลวในข้ันที่ 2 มาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาหัวขอ หรือแนวคิดที่กําลังศึกษาอยู 

กิจกรรมอาจประกอบไปดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ และนําขอมูลมาอภิปราย 

 4. การลงขอสรุป (Elaboration) ในข้ันน้ีจะเนนใหนักเรียนไดนําความรูหรือขอมูลจาก

ข้ันที่แลวมาใช กิจกรรมสวนใหญอาจเปนการอภิปรายภายในกลุมตัวเอง เพื่อลงขอสรุปที่แสดงถึง

ความเขาใจ ใชทักษะกระบวนการและความสัมพันธระหวางความรูตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจะชวยใหนักเรียน

ไดมีโอกาสปรับแนวคิดหลักของตนเองในกรณีที่ไมสอดคลองหรือคาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 

 5. การประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันสุดทายของการเรียนรูในข้ันน้ีครูเปดโอกาสให

นักเรียนไดตรวจสอบแนวความคิดหลักที่ตนเองไดเรียนรูมาแลว โดยประเมินตนเองถึงแนวความคิดที่ได

สรุปในข้ันที่ 4 วามีความสอดคลองหรือถูกตองมากเพียงใดและมีการยอมรับมากนอยเพียงใด ขอสรุปที่ได

นําไปเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไป ทั้งน้ีจะรวมทั้งการประเมินของครตูอจากการเรยีนของนักเรียนดวย 

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E เปนการจัดการเรียน

การสอนที่มุงเนนใหนักเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล ไดศึกษา ไดคนพบความจริงและ

สรางความรูดวยตนเอง ภายใตกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวก 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

ศรีสอางค ดีประชา (2549) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา หลังการใชกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสูงกวากอนใชกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

ที่ระดับ 0.01 นักเรียนมีอัตราพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 

พูลทรัพย โพธ์ิสุ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและ

สัตว ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ผลการวิจัยพบวา  

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่พัฒนาข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
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วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีผลการเรียนรูดานความรูอยูในระดับดี ผลการเรียนรู

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและเจตคติของนักเรียนตอชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตรอยูในระดับดี 

เพชรา พรหมขันธ (2555) ไดศึกษาการพัฒนาการคิดวิเคราะหดวยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ สําหรับนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ตัวอยางประชากรคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประถม 

ฐานบินกาแพงแสนจังหวัดนครปฐมจํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 30 คน โดยใชการสอน

ประกอบเครื่องเลนเชิงวิทยาศาสตรกลุมควบคุมจํานวน 30 คน โดยใชการสอนตามปกติผลการวิจัย

พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนกลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุกัญญา กตัญู (2549) ไดศึกษาผลของการสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต

ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตัวอยางประชากร คือ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดสระบัวสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 50 คน แบงเปน

กลุมทดลองจํานวน 25 คน โดยใชการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตกลุมควบคุม จํานวน 25 คน

โดยใชการสอนตามปกติผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมทดลองสูงกวา

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นุศรา ทองนุน (2549) ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ที่ไดรับการสอน

แบบกระบวนการวิจัย โดยใชโครงงาน ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบกระบวนการวิจัยหลังการทดลอง นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 20.38  

คิดเปนรอยละ 80.95 มีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษา จํานวน 17 คน และจํานวนนักเรียนที่ผานสูงกวา รอยละ 70 ของจํานวนนักเรียน

ทั้งหมด เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณในแตละดาน ความสามารถดานการ

สรุปอางอิงดานการระบุขอตกลงเบื้องตน ดานการนินัย ดานการแปลความ และดานความสามารถ

ดานการประเมินขอโตแยง พบวา หลังการทดลองที่ไดรับการสอนแบบกระบวนการวิจัยความสามารถ

ในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว รอยละ 70 ทุกดาน 

งานวิจัยตางประเทศ 

Haver (2007: 151) ไดศึกษาการใชชุดการสอนที่เรียกวา Multi-Sensory Instruction 

Package (MIP) กับนักเรียนตัวอยาง 282 คน ใน 3 ระดับ คือ เกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 ขอมูลทาง

สถิติสนับสนุนวาการใชชุดการสอน MIP ในการสอนพบวานักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาวิทยาศาสตร

มากข้ึน มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรชุดการสอนน้ี และมีเจตคติที่ดีตอชุดการสอน MIP ดวย 
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Smith (2009) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตอเจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาเกรด 7 โดยแบงกลุมทดลอง 3 กลุม 

คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย กลุมที่สองไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และ

กลุมที่สามไดรับการสอนแบบทั้งบรรยาย และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียน  

ที่ไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบติัดวยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน

แบบทั้งบรรยาย และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบทั้งบรรยายและ          

ใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย 

Ray (2010) ไดวิจัยเปรียบเทียบอิทธิพลของการใชคําถามระดับที่ตํ่ากับคําถามระดับสูง     

ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีเหตุผลเชิงนามธรรมและการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนประถมศึกษา

ตอนปลาย จํานวน 2 กลุม ๆละ 54 คน โดยจัดสภาพแวดลอมใหเหมือนกันหมด กลุมที่ 1 สอนดวย

คําถามระดับตํ่า ผลการวิจัยพบวากลุมที่สอนดวยคําถามระดับสูงสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบ

ในเรื่องของมีเหตุผลเชิงนามธรรมและคิดอยางมีเหตุผลไดมากกวาอีกกลุมหน่ึง 

Walter (1966 อางถึงใน อรอุมากาญจนี, 2549 : 44) ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติทาง

วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีตางกันนักเรียนกลุม

ทดลองจะเรียนวิทยาศาสตรโดยไดรับเอกสารคําแนะนําในวิธีการมองปญหาแกปญหาแตไมมีการ

บรรยายไมใชตําราเรียนไมมีการกําหนดงานเปนการบานสวนนักเรียนกลุมควบคุมจะเรียนโดยวิธี

บรรยายการกําหนดงานมีการบานมีการใหทําปฏิบัติการบางกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 8 จํานวน 

112 คน จัดกลุมโดยการจัดคูตามเพศคะแนนเฉลี่ยความถนัดทางการเรียนความสามารถในการอาน

ผลการวิจัยกลุมทดลองมีเจตคติทางวิทยาศาสตรในดานมีเหตุผลไมเช่ือถือโชคลางสูงกวากลุมควบคุม

กลุมทดลองมีทักษะในการเรียนการแกปญหาและการใชความคิดเชิงวิเคราะหสูงกวากลุมควบคุม              

แตมีผลสัมฤทธ์ิดานเน้ือหาวิชาต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Turner (2007 : 1750 - A) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติของครู

ฝกสอนโดยใชหนังสือกับชุดกิจกรรมโครงงานในการสอนวิชาวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตในดานเจตคติ พบวากลุมตัวอยางที่เรียนจาก

ชุดกิจกรรมโครงงาน มีเจตคติตอวิทยาศาสตรมากกวากลุมที่เรียนโดยใชหนังสืออยางมีนัยสําคัญ       

ทางสถิติ 


